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Yrityksen perimmäisenä tarkoituksena on luoda arvoa osakkeenomistajille. 

Kannattavan liiketoiminnan ohella, voi yritysjohto luoda lisäarvoa tekemällä oikeita 

rahoituspäätöksiä oman ja vieraan pääoman välillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, mitkä tekijät määrittävät eniten yrityksen pääomarakenteen 

määräytymistä suomalaisissa listatuissa yrityksissä.  

 

Tutkimuksen teoriaosiossa perehdytään pääomarakennetta ja sen muodostumista 

selittäviin teorioihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Näiden pohjalta muodostetaan 

tutkimushypoteesit ja valitaan parhaat mahdolliset määrittäjät kuvaamaan yrityksen 

pääomarakenteen muodostumista. Määrittäjiksi malliin valikoituivat yrityksen koko, 

kannattavuus, liiketoiminnan kasvumahdollisuudet, toimiala sekä omaisuusrakenne. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytetään lineaarista regressioanalyysia, jonka 

avulla pääomarakenteen muodostumista mallinnetaan edellä mainituilla määrittäjillä. 

Tutkimusaineistona käytetään suomalaisia Helsingin pörssissä sekä Nasdaq First 

North -markkinapaikalla listattuja yhtiöitä, joita on tutkimuksessa mukana 116 kpl. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että pääomarakenteen muodostumiseen vaikuttavat 

eniten yrityksen koko, kannattavuus sekä yrityksen liiketoiminnan 

kasvumahdollisuudet. Velkaantuneisuutta näistä lisäsi ainoastaan koon kasvu, kun 

taas muiden määrittäjien kasvu vähensi velkaantuneisuutta. Mikään käsitellyistä 

pääomarakenneteorioista ei selittänyt ilmiötä dominoivasti. 
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A company’s most important task is to maximize shareholder value. Besides profitable 

business, company’s management can create added value for shareholders by making 

wise financial decisions on capital structure, the ratio between equity and debt. The 

purpose of this thesis is to find out which factors determine the formation of capital 

structure on Finnish listed companies the most. 

 

The theory section of this study takes a look in capital structure theories that explain 

the formation of capital structure. The section also delves into previous literature and 

studies on determinants of capital structure. Based on these theories and studies, a 

few hypothesises are made and also factors for linear model were chosen. Chosen 

factors were, size of the company, profitability, growth, industry and tangibility of 

assets. 

 

The empirical part of the study contains statistical research with linear regression 

analysis for the model where capital structure is explained with previously chosen 

factors. Data used on the analysis is from Finnish listed companies on Nasdaq OMXH 

and Nasdaq First North. In total, 116 companies are included in this study. 

 

The results show that size of the company, growth and profitability are the strongest 

determinants of the capital structure. Size of the company is the only factor that 

increases companies’ debt, whereas profitability and growth decreased it. Also, the 

results show that none of the capital structure theories dominate over others on 

explaining the phenomenon. 
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Yrityksen erilaiset toiminnot ja sen varat muodostavat yhdessä rahavirtoja, jotka 

toimivat lähtökohtaisesti yrityksen rahoituksen lähteinä. Mikäli yritys on täysin 

osakkeenomistajien omistama, kuuluvat kaikki rahavirrat heille. Mikäli yrityksellä on 

myös vierasta pääomaa, jaetaan yrityksen rahavirrat kahteen; rahavirtaan, joka kuuluu 

velkojille - ja rahavirtaan, joka kuuluu osakkeenomistajille. Oma pääoma ja vieras 

pääoma ovat yrityksen pääasialliset pääoman muodot, joiden erilaisia yhdistelmiä 

kutsutaan pääomarakenteeksi. (Braley, Myers & Marcus 2009, 439) 

 

Voidaan ajatella, että yrityksellä on kaksi tapaa luoda arvoa osakkeenomistajilleen; 

tekemällä hyviä investointipäätöksiä tai tekemällä hyviä rahoituspäätöksiä. 

Merkittävimpinä rahoituspäätöksinä voidaan pitää päätöksiä siitä, rahoitetaanko 

omalla pääomalla vaiko vieraalla pääomalla (Knupfer & Puttonen 2012, 179). Tämän 

lisäksi yhtiön rahoituspäätökset vaikuttavat yhtiön osakkeen arvoon, ja näin ollen ne 

ovat tärkeässä roolissa osakkeenomistajien silmissä (Niskanen & Niskanen 2013, 10). 

Maksimoidakseen yhtiön arvoa, tahtovat osakkeenomistajat yhtiön johdon tekevän 

päätöksiä, jotka edesauttavat optimaalisen pääomarakenteen saavuttamista arvon 

maksimoinnin kannalta.  

 

Pääomarakenteen ja sen määräytymisen ymmärtäminen aiheena on tärkeä, sillä 

yritysjohdon on tiedostettava, mitkä tekijät vaikuttavat pääomarakennetta koskeviin 

päätöksiin, kun yrityksen optimaalista pääomarakennetta määritetään. Näitä tekijöitä 

voidaan kutsua pääomarakenteen määrittäjiksi. Pääomarakenteen määrittäjät ja 

pääomarakennetta selittävät teoriat tuntemalla yritysjohto pystyy tekemään hyviä ja 

perusteltuja päätöksiä optimaalisen pääomarakenteen muodostamiseksi, sekä 

samalla maksimoimaan yrityksen arvon ja varmistamaan osakkeenomistajien 

tyytyväisyyden. 
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Pääomarakenteen merkitys yritysjohdon silmissä on kasvanut vuosien varrella ja sitä 

on alettu tutkia yhä enemmän ja enemmän nykypäivänä. Modigliania ja Milleriä (1958) 

pidetään yleensä ensimmäisinä pääomarakenneteorian keksijöinä, sillä he kehittivät 

teorian, jonka mukaan pääomarakenne ei vaikuta yrityksen arvoon millään tavalla. 

Teorian mukaan hyvillä rahoituspäätöksillä ei pystyttäisi luomaan lisäarvoa 

osakkeenomistajille, eikä tällöin olisi olemassa käsitettä optimaalinen pääomarakenne. 

Tutkimus oli aikoinaan todella vaikuttava rahoitusalalla. Myöhemmin 

pääomarakennetta on tutkittu kuitenkin aktiivisesti, ja siihen liittyen on esitetty useita 

päteviä teorioita, jotka esiintyvät alan kirjallisuudessa useasti. Näihin teorioihin 

kuuluvat muun muassa pecking order -teoria ja trade off -teoria. Uudempia teorioita 

yhdistää se, että niissä nähdään pääomarakenteen valinnan vaikuttavan yrityksen 

arvoon - tuoden näin mahdollista lisäarvoa osakkeenomistajilleen. 

 

Optimaalisen pääomarakenteen muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä on 

tutkittu maailmalla jo jonkin verran. Frank ja Goyal (2009) tutkivat muun muassa 

yhdysvaltalaisten pörssiyritysten pääomarakenteita vuosilta 1950-2003. 

Kansainvälisiä tutkimuksia on myös tehty aiheesta. Esimerkiksi Wald (1999) tutki 

usean kehittyneen talouden yritysten pääomarakennetekijöitä. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että tietyt tekijät vaikuttavat 

pääomarakenteeseen toisia enemmän. Erityisesti koon, kannattavuuden, kasvun ja 

omaisuusrakenteen on huomattu vaikuttavan pääomarakenteeseen.  

 

Vaikka aiheesta on tehty useampia tutkimuksia aikaisemmin, niin suomalaisia yrityksiä 

ei ole paljoa kuitenkaan tutkittu aiheen saralla. Suomalaisia yrityksiä oli mukana 

esimerkiksi Bancelin ja Mittoon (2004) tutkimuksessa 15 muun Euroopan maan ohella. 

Tästä johtuen pelkästään suomalaisella aineistolla suoritetulla tutkimuksella on 

paikkansa ja tämä työ täyttää hyvin kyseisen tutkimusaukon. 
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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten tietyt tarkasteltavat tekijät vaikuttavat 

yrityksen optimaalisen pääomarakenteen määrittämisessä Suomessa ja suomalaissa 

pörssilistatuissa yrityksissä. Päätutkimusongelma voidaan esittää edellisen 

määritelmän mukaan muodossa: 

 

”Mitkä tekijät vaikuttavat eniten yrityksen optimaalisen pääomarakenteen 

valinnassa?” 

 

Päätutkimusongelmaa lähestyttäessä ja ratkaistessa käytetään apuna myös kahta 

alatutkimuskysymystä:  

 

”Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti ja mitkä negatiivisesti velan määrään ja näin 

pääomarakenteen muodostumiseen?” 

 

”Onko olemassa dominoivaa pääomarakenneteoriaa optimaalisen pääomarakenteen 

saavuttamiseksi?” 

 

 

 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat merkittävimmät 

pääomarakenneteoriat. Tutkimuksen kannalta tärkeässä roolissa tulevat kuitenkin 

olemaan ainoastaan trade off –ja pecking order –teoriat, joiden paikkansapitävyyttä 

tutkitaan tässä tutkimuksessa. Nämä kaksi teoriaa selittävät parhaiten 

pääomarakenteen muodostumista tässä tutkimuksessa, jossa muuttujat rajataan 

muutamaan oleellisimpaan, eikä huomioon oteta esimerkiksi vallitsevaa 

markkinatilannetta tai maantieteellisiä eroavaisuuksia. Tutkimuksen empiirinen osio 

rajataan Helsingin pörssissä ja Nasdaq First North -listalla listattuihin yrityksiin ja niiden 

tilinpäätöstietoihin vuosilta 2012-2016. 
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Tutkielma jakautuu kuuteen lukuun. Seuraavassa luvussa esitellään merkittävimmät 

pääomarakenteita selittävät teoriat ja niiden väliset eroavaisuudet sekä suuntaukset. 

Kolmas luku sisältää kirjallisuuskatsauksen, jossa paneudutaan aikaisempiin 

tutkimuksiin yrityksen pääomarakenteen määrittäjistä. Samalla luvussa tehdään 

aikaisempien tutkimusten pohjalta hypoteesit jokaisen määrittäjän vaikutuksesta 

pääomarakenteeseen. Tutkielman neljännessä luvussa esitellään tutkimusaineisto 

sekä tutkimusmenetelmät. Viides luku sisältää tutkimuksen empiirisen osuuden, jossa 

tutkitaan pääomarakenteen määrittäjien välisiä vaikutussuhteita. Luvussa verrataan 

tilastollisen tutkimuksen tuloksia aikaisempien tutkimusten pohjalta tehtyihin 

hypoteeseihin. Viimeisessä luvussa tehdään tutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset, sekä tuodaan esille mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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Yritysjohto pyrkii jatkuvasti maksimoimaan yrityksen arvoa tekemällä valintoja 

rahoitusmuotojen suhteen oman ja vieraan pääoman välillä, kun uusia investointeja 

rahoitetaan. Teoriat pyrkivät selittämään, millä perustein yritysjohto tekee 

pääomarakennetta koskevia päätöksiä saavuttaakseen yrityksen arvoa maksimoivan 

pääomarakenteen. Pääomarakennetta kuvaillaan optimaaliseksi, kun vieraan 

pääoman ja oman pääoman suhde on sellainen, joka maksimoi yrityksen arvoa 

(Niskanen & Niskanen 2007, 288). Tässä luvussa esitellään merkittävimmät 

pääomarakenneteoriat.  

 

 

 

 

Vuonna 1958 Modigliani ja Miller loivat ensimmäisen pääomarakenneteorian, joka sai 

paljon huomiota. Tämä teoria oli ensimmäinen yleisesti hyväksytty 

pääomarakenneteoria modernin ajan yritysrahoituksessa. Heidän teoriansa mukaan 

yrityksen pääomarakenteella ei ole minkäänlaista merkitystä yrityksen arvon 

määrittymisessä. Modiglianin ja Millerin teoriassa on oletuksina, että yritykset toimivat 

täydellisillä markkinoilla, jossa ei ole veroja, konkurssikustannuksia eikä 

kaupankäyntikustannuksia. Lisäksi laina on samanhintaista yrityksille ja yksityisille 

henkilöille. Näiden tiukkojen oletusten vuoksi teoria onkin saanut paljon kritiikkiä. 

Modiglianin ja Millerin analyysi pääomarakenteesta johti kahteen eri propositioon, jotka 

esitetään seuraavissa kappaleissa. (Frank & Goyal 2007, 5) 

 

Ensimmäisen proposition mukaan ei ole merkitystä, rahoittaako yritys toimintaa velalla 

vai omalla pääomalla. Tämä perustuu siihen, että lainan hinta on sama yritykselle kuin 

yksityiselle sijoittajalle. Oletuksena on, että sijoittaja ostaa joko valmiiksi yritystä, jolla 

on käytössä velkavipua tai yritystä, joka toimii omalla pääomalla, ja tämän lisäksi lainaa 

yritykselle varojaan (eng. home made leverage). (Arnold 2007, 400; Ross, Westfield & 

Jordan 2010, 515 - 516) 
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Toisen proposition mukaan yrityksen pääomarakenne ei vaikuta 

pääoman keskimääräiseen kustannukseen (WACC). Tämän mukaan yrityksen arvo 

säilyy samana, sillä velkaantuneisuuden kasvaessa yrityksen oman pääoman tuotto-

odotukset kasvavat täsmälleen samaa tahtia. (Arnold 2007, 402 - 403) 

 

Modiglianin ja Millerin pääomarakenneteoria on pohjana muille 

pääomarakenneteorioille ja siksi se on tuotu tutkimuksessa esille. Tutkimuksessa ei 

tulla käyttämään teoriaa, sillä seuraavat esiteltävät teoriat ovat kehittyneempiä eivätkä 

ne sisällä yhtä vahvoja oletuksia. 

 

 

 

 

Trade off –teoria on pecking order –teorian rinnalla yksi vallitsevimmista 

pääomarakenneteorioista. Pääomarakenteeseen vaikuttavia päätöksiä tehdessä tulee 

huomioida vieraasta pääomasta saatavat verohyödyt sekä velkaantuneisuuden 

tuomat ongelmat. Valintaa velkavivun määrästä kutsutaan pääomarakenteen trade off 

-teoriaksi. Teorian tekivät tunnetuksi Kraus ja Litzenberger (1973). Bradley, Jarrell ja 

Kim (1984) jatkoivat Krausin ja Litzenbergerin työtä ja loivat staattisen trade off -

teorian. Staattinen trade off -teoria olettaa, että yrityksen liiketoiminta ja varat ovat 

vakioita sekä sen, että muutokset tapahtuvat ainoastaan yrityksen 

pääomarakenteessa.  

 

Vieras pääoma mielletään yleensä halvemmaksi kuin oma pääoma. Vieras pääoma 

on sijoittajan näkökulmasta vähemmän riskistä ja sen myötä sen tuotto-odotus on 

myös alhaisempi. (Knüpfer & Puttonen 2012, 31) Vieraan pääoman kustannus on 

korko, josta vähennetään sen verotuksessa vähennettävä osa. Korko on ennalta 

määrätty, minkä takia vieraan pääoman kustannus on huomattavasti helpompi 

määritellä kuin oman pääoman kustannus.  

 

Vieraan pääoman kustannus tulee olemaan huomattavasti alhaisempi verrattuna 

oman pääoman kustannukseen, sillä korkokustannusten osittainen vähentäminen 
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verotuksessa pienentää vieraan pääoman hintaa - toisin kuin Modiglianin ja Millerin 

teoriassa, joka ei huomioi verotusta lainkaan. Tätä hyötyä korkojen 

verovähennysoikeudesta kutsutaan verohyödyksi. Verohyödyn ansiosta yrityksen arvo 

verojen jälkeen kasvaa. Pääoman keskimääräinen kustannus laskee näin ollen 

jokaista yksikköä velkarahaa kohden, mikäli yritys tuottaa verotettavaa tulosta. Edellä 

mainitun mukaan olisi kannattavaa pyörittää yritystoimintaa pelkästään vieraalla 

pääomalla. Yritys maksimoisi voittonsa tällöin, kun pääomarakenne olisi täysin 

vierasta pääomaa. (Tahvanainen 2003, 24-25.)  

 

Kun vieraan pääoman määrä kasvaa liian suureksi, kasvaa myös yrityksen riski hoitaa 

rahoituskulujaan velkojille. Yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin, syntyy sille kuluja - 

epäsuorasti ja suorasti. Suoria kustannuksia ovat konkurssikustannukset. Epäsuoria 

kustannuksia syntyy puolestaan, kun sidosryhmät menettävät luottamuksen yritykseen 

ja lopettavat yhteistyön tai nostavat hintoja kasvaneen riskin johdosta. (Berk, DeMarzo 

& Harford 2015, 528) 

 

Staattisen trade off -teorian mukaan yrityksen arvo on maksimissaan, velan 

rajahyötyjen kohdatessa velan rajakustannukset. Teorian mukaan tällä tavalla voidaan 

saavuttaa optimaalinen pääomarakenne. Velan hyödyt ovat tällöin verohyödyllä 

saavutettavat vähennykset. Kustannukset puolestaan ovat nykyiset 

konkurssikustannukset. (Tahvanainen 2003, 24-25.)  

 

Staattinen trade off -teoria ottaa huomioon ainoastaan yhden hetken, eikä ota kantaa 

tulevaisuuden rahoitustoimiin. Trade off -teoriasta on tehty myös dynaaminen malli, 

joka huomioi tulevaisuuden rahoituspäätökset. (Frank & Goyal 2007, 18) 

Dynaamisessa teoriassa pääomarakenteen muodostumiseen vaikuttavat 

transaktiokustannukset. Näiden vuoksi yritykset antavat pääomarakenteen vaihdella 

tiettyjen raja-arvojen välillä, eivätkä väkisin pyri pitämään pääomien suhdetta tietyllä 

tasolla maksaen suuria transaktiokustannuksia. (Fisher, Heinkel & Zechnerin 1989, 20)  
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Trade off –teoria sisällytetään tutkimuksen empiiriseen tarkasteluun sen ollessa yksi 

vallitsevimmista teorioista, sekä se soveltuu myös rajausten puolesta tulosten 

tulkitsemiseen. 

 

 

 

 

Jensen ja Meckiling (1976) esittivät uuden teorian pääomarakenteen määrittymisestä. 

Tätä teoriaa kutsutaan agenttiteoriaksi ja sen keskiössä ovat yrityksen sidosryhmien, 

eli agenttien erilaiset tavoitteet ja intressit, sekä niistä aiheutuvat ristiriidat. (Adrienn 

2014, 916). Agenttiteoriassa toimii pohjana trade off -teoria, eli siinä on oletus 

optimaalisen pääomarakenteen olemassaolosta. Agenttiteoriassa punnitaan myös 

velan hyötyjä ja haittoja samalla tavalla kuin trade off -teoriassa. Lisäyksenä trade off 

-teoriaan, agenttiteoriassa otetaan huomioon myös agenttiongelmat, joita syntyy 

epäsymmetrisestä informaatiosta. Agenttiongelmat johtuvat yleisimmin 

intressiristiriidoista velkojien ja omistajien välillä tai johdon ja omistajien välillä. (Harris 

& Raviv 1991, 300-301).  

 

Velkojien, eli vieraan pääoman rahoittajien, ja osakkeenomistajien väliset ristiriidat 

muodostuvat siitä, että velkojat pelkäävät omistajien tekevän heitä itseään hyödyttäviä 

toimenpiteitä. Kyseisiä toimenpiteitä voivat olla vesitysongelma, osinko-ongelma, liian 

riskisten investointien tekeminen ja ali-investointiongelma. Vesitysongelmassa 

omistajat hankkivat lainaa uusilla ja paremmilla velkomisehdoilla kuin vanha velka. 

Osinko-ongelmassa velkoja puolestaan pelkää omistajien siirtävän varallisuutta 

itselleen osinkoina tilanteessa, jossa se ei olisi kannattavaa - lisäten näin riskisyyttä 

maksuvalmiuden heikentyessä. (Niskanen & Niskanen 2007, 280-281) 

 

Liian suuririskisten investointien tekemisellä tarkoitetaan velkojien ja omistajien 

riskinottohalukkuuden erovaisuudesta syntyvää ristiriitaa. Kun omistajat mahdollisesti 

hyötyvät riskin kasvamisesta, niin velkojat ainoastaan kärsivät siitä. Velkojien tuotto ei 

kasva, mikäli yritys tekisi suurempaa tuottoa kasvaneella riskillä, sillä velkojien tuotto 

on ennalta määrätty pääoman koroissa ja takaisinmaksussa. Velkojille tärkeintä on siis 
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toiminnan jatkuvuus. Osakkeenomistajien vastuu on myös rajoitettua tappion 

tapauksessa. (Knüpfer & Puttonen 2007, 24) Ali-investointiongelmassa on kysymys 

siitä, että hylätään positiivisen nettonykyarvon omaavia investointeja. 

 

Toinen yleinen ristiriita saattaa syntyä yritysjohdon ja omistajien välille. Tämä ristiriita 

muodostuu, kun yritysjohto tekee päätöksiä, jotka eivät kasvata yrityksen arvoa 

osakkeenomistajien toiveiden mukaisesti (Jensen 1986, 323). Tätä ongelmaa on 

mahdollista yrittää korjata erilaisten kannustin- ja palkkausjärjestelmien avulla, jotka 

ovat sidottuna yrityksen tulokseen.  

 

Yritysjohdon ja omistajien riskinottohalukkuudessa on yleensä myös eroavaisuuksia 

siten, että omistajat haluavat ottaa enemmän riskiä kuin yritysjohto. Tämä johtuu siitä, 

että osakkeenomistaja on yleensä hajauttanut salkkunsa hyvin, eikä näin ollen 

riskeeraa koko toimeentuloaan samalla tavoin kuin yritysjohto. Myös epäsymmetrinen 

informaatio vaikuttaa päätöksentekoon. Yritysjohdolla on lähes aina parempi käsitys 

yrityksen tilasta kuin omistajilla, jolloin he voivat toimia edukseen omistajien 

kustannuksella. (Harris & Raviv 1991, 300-302) 

 

Tutkimuksessa ei tarkastella intressiristiriitoja, joten agenttiteoriaa ei suoranaisesti 

pystytä soveltamaan tässä tutkimuksessa. Tämän takia teoria jätetään empiirisen 

tarkastelun ulkopuolelle.  

 

 

 

 

Pecking order -teoria on yhdessä trade off -teorian kanssa yksi vallitsevimmista 

pääomarakenneteorioista. Pecking order -teoriassa ei määritellä optimaalista 

pääomarakennetta, vaan siinä keskitytään tekemään rahoituspäätöksiä 

rahoitusmuotojen hierarkian mukaisesti.  

 

Pecking order –teoriassa toimialan velkaantuneisuudella ei ole merkitystä yksittäisen 

yrityksen pääomarakenteeseen. Teorian mukaan yrityksen velkaantuneisuuteen 
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vaikuttavat vain sen rahoitustarpeen koko sekä tulorahoituksen riittävyys. Toimialan 

keskimääräinen velkaantuneisuus heijastaa siis ainoastaan toimialan keskimääräisen 

rahoitusalijäämän. Yksittäisten yritysten velkaantuneisuus nousee puolestaan vain ja 

ainoastaan niiden investointien arvon ylittäessä voittovarojen määrän taseessa. 

(Gonzales & Gonzales 2012, 4745; Frank & Goyal 2009, 9) 

 

Pecking order -teoria on lähtöisin Myersin (1984) tutkimuksista. Lisäksi teorian 

muodostumiseen ovat vaikuttaneet myös Myersin ja Majlufin (1984) tutkimukset 

epäsuotuisasta valikoitumisesta (eng. adverse selection). Teorian keskiössä on 

epäsymmetrinen informaatio, jolla tarkoitetaan sitä, että yrityksen sisäisillä 

sidosryhmillä, etenkin yritysjohdolla, on enemmän informaatiota kuin ulkoisilla 

sijoittajilla (Adrienn 2014, 917). Epäsymmetrinen informaatio johtaa siihen, että 

yritysten markkina-arvo ei vastaa sen todellista arvoa. Virhe yritysten arvostamisessa 

syntyy, kun sijoittajien on vaikea erottaa laadukkaat yhtiöt heikommista 

epäsymmetrisen informaation takia. Yrityksen väärinarvostaminen voi johtaa 

epäsuotuisaan valikoitumiseen. 

 

Epäsymmetrinen informaatio yritysjohdon ja sijoittajien välillä voi johtaa oman 

pääoman virheelliseen arvostamiseen, mikäli yritysjohto tietää ainoastaan yrityksen 

todellisen arvon ja kasvumahdollisuudet. Pahimmillaan virheellinen arvostaminen 

johtaa ali-investointeihin ja oman pääoman arvon alenemiseen. (Myers & Majluf 1984,) 

Virheellisestä arvostamisesta ja väärinhinnoittelusta johtuen laadukkaat yritykset 

välttävät usein uusien osakkeiden liikkeellelaskua. Yritykset voidaankin jakaa pecking 

order -teorian mukaan kahteen ryhmään markkina-arvonsa mukaan; aliarvostettuihin 

ja yliarvostettuihin.  

 

Aliarvostetun yrityksen kohdalla osakkeen hinta asettuu kirjanpitoarvon alapuolelle, 

mikä johtaa oman pääoman arvon alenemiseen. Epäsuotuisan valikoitumisen 

seurauksena aliarvostetut yritykset eivät tahdo laskea osakkeita liikkeelle, vaan 

suosivat muita rahoitusmuotoja. Lopuksi osakemarkkinoilta löytyy ainoastaan 

yliarvostettuja yhtiöitä, jotka eivät ole sijoittajan näkökulmasta niinkään kiinnostavia. 
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(Frank & Goyal 2007, 20) Yritykset voivat myös hyötyä väärinarvostuksesta 

hankkimalla omaa pääomaa osakkeen ollessa yliarvostettu. 

 

Pecking order -teoria keskittyy optimaalisen pääomarakenteen sijasta tarkastelemaan 

pääomien välistä hierarkiaa rahoituspäätöksissä. Myersin (1984) mukaan tämä 

hierarkia syntyy epäsymmetrisen informaation johdosta. Hierarkiassa on kolme 

erilaista rahoitusmuotoa; tulorahoitus, vieras pääoma ja oma pääoma. Yritykset 

pyrkivät käyttämään toimintansa rahoittamiseen rahoitusmuotoa, jonka 

arvostamisessa voi syntyä vähiten virheitä (Denis 2012, 634).  

 

Tulorahoitus, eli yhtiön sisäinen oma pääoma, on rahoitusta, joka syntyy yhtiön 

liiketoiminnasta ja voittovaroista edellisiltä tilikausilta. Tulorahoitus on hierarkiassa 

ensimmäisenä, sillä siihen ei liity lainkaan arvotusongelmia tai riskejä. Yritys siirtyy 

käyttämään muita rahoitusmuotoja vasta, kun tulorahoituksella ei kyetä täyttämään 

rahoitustarvetta. Seuraavana hierarkiassa pecking order -teorian mukaan on vieras 

pääoma. Velkarahoitus on vähempiriskisempää ja edullisempaa kuin osakeannein 

hankittu oma pääoma, jonka arvostukseen liittyy suurempi väärinarvostuksen 

mahdollisuus. Väärinarvostukseen liittyvästä riskistä johtuen oma pääoma on 

hierarkiassa viimeisenä. 

 

Pecking order –teoriassa tulee huomioida epäsymmetrisen informaation lisäksi myös 

muut hierarkian määräytymiseen vaikuttavat tekijät. Oman pääoman ehtoista 

rahoitusta suositaan usein kasvuyrityksissä ja pienissä IT - ja high-tech –yrityksissä. 

Suosio tähän johtuu siitä, että kyseisten yritysten varat ovat suurimmaksi osaksi 

aineettomia. Tämän lisäksi oman pääoman ehtoinen rahoitus mahdollistaa nopean 

liiketoiminnan kasvun pitäen samalla konkurssikustannukset alhaisena. Korkean 

riskisyyden vuoksi velan määrää tulisi rajoittaa. Pääomalajien hierarkiaan vaikuttaa 

negatiivisesti siis myös velan määrän kasvu. Yrityksen ollessa jo voimakkaasti 

velkaantunut, tulisi sen välttää vieraan pääoman käytön lisäämistä minimoidakseen 

rahoitusriskiensä kasvamisen. (Brealey, Myers & Marcus 2009, 467-469) 
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Myös pecking order –teoria sisällytetään tutkimuksen empiiriseen tarkasteluun sen 

ollessa trade off –teorian kanssa yksi käytetyimmistä teorioista, sen soveltuessa myös 

rajausten puolesta tulosten tulkitsemiseen. 

 

 

 

 

Ajoitusteoriassa ainoastaan vallitsevalla markkinatilanteella on merkitystä yrityksen 

pääomarakenteeseen ja rahoitusmuotojen valintaan. Teorian mukaan yritys pyrkii 

ajoittamaan rahoituksen hankkimisen mahdollisimman suotuisaan ajankohtaan, 

arvioiden samalla, kannattaako rahoitus hankkia omana pääomana vai vieraana 

pääomana sen edullisuudesta riippuen. Teoria selittää, miksi tiettyinä ajankohtina 

yritykset suosivat vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ja toisinaan taas oman 

pääoman ehtoista rahoitusta. (Brealey et al. 2014, 470-471)  

 

Ajoitusteoriassakaan ei määritellä optimaalista pääomarakennetta, vaan yrityksen 

pääomarakenne muodostuu pyrkimyksestä ajoittaa oman pääoman ehtoisen 

rahoituksen hankkiminen mahdollisimman suotuisiin ajankohtiin yrityksen kannalta 

(Baker & Wurgler 2002, 27). Yritysten tekemät rahoituspäätökset riippuvat siis 

vallitsevasta taloustilanteesta, eikä niitä voida tarkastella erillisinä funktioina (Frank & 

Goyal 2009, 6). 

 

Bakerin ja Wurglerin (2002) mukaan yritysten tulisi hankkia omaa päämaa 

osakeannein yrityksen arvostuksen ollessa korkealla ja taas päinvastoin - ostaa omia 

osakkeitaan takaisin arvostustason ollessa alhainen. Mikäli markkinatilanne on 

sellainen, että molemmat rahoitusmuodot ovat kalliita ja kannattamattomia, yritys voi 

lykätä rahoituspäätöstään ja investointiaan. Sama pätee myös toisinpäin; mikäli yritys 

saa markkinoilta poikkeuksellisen halpaa rahoitusta, kannattaa sitä hankkia, vaikkei 

sillä hetkellä olisikaan varsinaista rahoitustarvetta. (Frank & Goyal 2009: 6–7) 

 

Tutkimuksen rajauksista johtuen vallitseva markkina tilanne on jätetty pois 

tarkastelusta ja tämän takia ajoitusteoria jätetään empiirisen tarkastelun ulkopuolelle. 
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Tässä luvussa tarkastellaan yleisimpiä pääomarakenteen määrittäjiä, joista osaa 

tullaan myös käyttämään tässä tutkimuksessa. Tarkasteltavaksi on valittu 

pääomarakenteen muodostumista selittäviksi tekijöiksi aikaisempien tutkimusten sekä 

tämän tutkimuksen rajausten perusteella kuusi eri muuttujaa; kannattavuus, 

liiketoiminnan kasvu, yrityksen toimiala, yrityksen koko, verohyödyt ja 

omaisuusrakenne. Määrittäjien sopivuutta arvioidaan ja niistä valitaan malliin parhaiten 

sopivat selittämään pääomarakenteen muodostumista. 

 

Tutkimukseen sisällytettävien pääomarakenteen määrittäjien todennäköisistä 

vaikutuksista yrityksen pääomarakenteeseen muodostetaan myös hypoteesit 

aikaisempien tutkimustulosten perusteella, peilaten pääomarakenneteorioihin. 

  

 

 

 

Kannattavuus on yksi keskeisimmistä suorituskyvyn mittareista ja sillä mitataan 

yrityksen tuloksentekokykyä. Kannattavuus voidaan laskea absoluuttisena, jolloin 

tulosta vähennetään menot. Kuitenkin yleisempi tapa mitata kannettavuutta on 

suhteuttaa yrityksen tulos tai muu määre yrityksen johonkin pääoman määreeseen, 

kuten liikevaihtoon, sijoitetun oman pääoman määrään tai koko pääomaan. 

Kannattavuuden tunnuslukuja ovat muun muassa pääoman tuottoprosentti, sijoitetun 

oman pääoman tuottoprosentti ja nettotulosprosentti (Niskanen & Niskanen 2007, 57).  

 

Trade off - ja pecking order –teorioiden mukaan kannattavuudella on vaikutusta 

yrityksen velkaantuneisuuteen ja näin ollen myös pääomarakenteeseen. Trade off –

teorian mukaan kannattavuuden ja velkaantuneisuuden välillä on positiivinen 

vaikutussuhde, sillä kannattavalla yrityksellä velkataakka ja konkurssikustannukset 

ovat oletettavasti pienemmät kuin kannattamattomalla yrityksellä. Trade off –teorian 

mukaan velkaa kannattaisi lisätä, jotta velan korkojen verovähennysoikeudesta 

saataisiin maksimaalinen hyöty. Velan hyödyt ovat tällöin velan haittoja suuremmat 
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kannattavan yrityksen kohdalla, ja siten velan lisääminen olisi kannattavaa. (Frank & 

Goyal 2009, 7)  

 

Agenttikustannukset ovat myös alhaisemmat kannattavalle yritykselle, joka puoltaisi 

myös positiivista korrelaatiota velkaantuneisuuden ja kannattavuuden välille. Näistä 

seikoista huolimatta tutkimuksissa on löydetty hyvin vähän positiivista korrelaatiota.  

 

Pecking order –teorian mukaan tulorahoitus on hierarkiassa velkarahoituksen edellä. 

Tulorahoituksen riittävyyden määrittää kannattavuus ja likviditeetti. Mikäli yritys on 

vakavarainen ja tulorahoitus on riittävä, sen ei tarvitse turvautua velkarahoitukseen 

(Mazur 2007, 500). Kannattava yritys kerryttää voittovaroja taseeseen kumulatiivisesti 

tilikaudesta toiseen. Kertyneillä rahoitusvaroilla voidaan myöhemmin täyttää 

rahoitusvajetta, maksaa osinkoja ja korkoja, sekä tehdä uusia investointeja. Tämän 

mukaan kannattavuudella ja velkaantuneisuudella olisi negatiivinen korrelaatio. 

 

Useissa empiirisissä tutkimuksissa onkin löydetty negatiivinen korrelaatio 

kannattavuuden ja velkaantuneisuuden välille. Titmanin ja Wesselsin (1988) 

tutkimuksessa tutkittiin 469 yhtiötä aikavälillä 1974-1982. Tutkimuksessa löydettiin 

negatiivinen korrelaatio yhtiöiden kannattavuuden mittareiden ja velan määrän välille. 

Samaan lopputulokseen päätyivät Frank ja Goyal (2009) tutkittuaan julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä USA:ssa vuosina 1950-2003. Waldin (1999, 

179-180) mukaan kannattavuus olisi velkaantuneisuutta parhaiten määrittävä tekijä. 

Hän havaitsi myös negatiivisen korrelaation tutkittuaan G5 –maita laajalti. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella kannattavuudella olisi siis pecking order -teorian 

mukainen negatiivinen vaikutus yrityksen velkaantuneisuuden kasvuun. Edellä 

mainitun perusteella muodostetaan tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi: 

 

H1: Kannattavuuden kasvu vähentää velkaantuneisuutta. 
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Liiketoiminnan kasvulla tarkoitetaan liiketoiminnan laajentamista ja uusien toimintojen 

kehittämistä. Liiketoiminnan kasvua on mitattu tutkimuksissa price-to-book –

tunnusluvulla (P/B), jonka ajatellaan kuvaavan yrityksen kasvumahdollisuuksia, tai 

ainakin sitä mitä markkinat odottavat (Rajan & Zingales 1995, 1451). Tunnusluku 

lasketaan jakamalla yrityksen markkina-arvo sen taseen substanssiarvolla, mikä tekee 

tunnusluvusta markkinaperusteisen. P/B -lukua pidetään kuitenkin luotettavana, 

vaikka se on markkinaperusteinen ja sen arvoon vaikuttaakin osakkeen 

väärinhinnoittelun mahdollisuus (Frank & Goyal 2009, 8). Kasvavilla yrityksillä 

rahoitustarve yleensä kasvaa ja mikäli sen tulorahoitus ei riitä kattamaan investointien 

tuomia rahoitusvajeita, on yrityksen turvauduttava ulkoisiin rahoitusmuotoihin tai 

luovuttava kannattavistakin investoinneista. Ulkoisen rahoituksen lisääminen 

mahdollistaa investointeja ja tukee kasvua samalla lisäten yrityksen rahoitusriskejä. 

(Chen & Chen 2011, 3)  

 

Pecking order –teorian mukaan voidaan olettaa velkaisuuden kasvavan 

kasvuodotusten mukaan. Kun yritys kasvaa, sen investointimahdollisuudet kasvavat 

samalla, jolloin sen tulorahoitus ei todennäköisesti yksin riitä investointien 

rahoittamiseen. Pecking order –teoriassa seuraavana hierarkiassa on velkarahoitus, 

jonka käyttäminen investointien rahoittamiseen luonnollisesti kasvattaa 

velkaantuneisuutta. (Frank & Goyal 2009, 8) Trade off –teoria ja ajoitusteoria 

puolestaan odottavat velkaisuuden pienenevän kasvumahdollisuuksien kasvaessa. 

Kasvuyritysten arvostus on yleensä korkea ja ne saattavat olla jopa yliarvostettuja 

johtuen tulevaisuuden tuotto-odotuksista. Korkean arvostuksen omaavien yritysten 

oman pääoman kustannukset ovat samalla houkuttelevat suhteessa vieraan pääoman 

kustannuksiin. Kasvuodotuksista muodostuvaa lisäarvoa ei voi käyttää myöskään 

vakuutena lainoihin. (Titman & Wessels 1988, 4) Kuten nähdään, aikaisemmissa 

tutkimuksissa on saatu paljon toisistaan poikkeavia tuloksia. 

 

Pecking order –teorian mukaisia tuloksia, jossa kasvuodotukset kasvattavat velan 

määrää, saivat tutkimuksessaan Michaelas, Chittenden ja Poutziouris (1999, 121). He 
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tutkivat yritysten rahoituspäätöksiä Isossa-Britanniassa ja huomasivat, että nopeasti 

kasvavilla yrityksillä on riittämättömät kassavirrat puhtaaseen tulorahoitukseen ja tästä 

syystä ne joutuivat tukeutumaan velkarahoitukseen. Yritykset suosivat velkarahoitusta 

myös siksi, ettei omistus siirtyisi ulkopuolisille. 

 

Barclay, Smith ja Watts (1995, 224) saivat taas päinvastaisia tuloksia tutkittuaan 

yhdysvaltalaisten teollisuusyritysten kasvuodotuksia käyttäen P/B –lukua mittarina. 

Heidän tutkimuksessaan korkeat kasvuodotukset omaavilla yrityksillä oli merkittävästi 

vähemmän velkaa kuin muilla yrityksillä. Waldin tutkimuksessa (1999) havaittiin, että 

Yhdysvallat on ainoa maa, jossa korkean kasvun yrityksillä velkaantuneisuus on 

pienempää kuin yrityksillä keskimäärin. Muissa maissa, Euroopassa ja Aasiassa 

velkaantuneisuuden ja kasvumahdollisuuksien suhde on puolestaan positiivinen. 

Waldin mukaan Yhdysvalloissa kasvua pyritään rahoittamaan oman pääoman 

ehtoisesti.  

 

Tämän tutkimuksen rajauksesta suomalaisiin yrityksiin, ja aikaisempien tutkimusten 

tulosten perusteella voidaan olettaa pecking order –teorian mukaisia tuloksia yrityksen 

kasvumahdollisuuksien ja velkaantuneisuuden välille, jolloin: 

 

H2: Yrityksen kasvumahdollisuuksien kasvaminen lisää velkaantuneisuutta. 

 

 

 

 

Frankin ja Goyalin (2009, 8) mukaan toimialojen välillä on suuria eroavaisuuksia velan 

määrässä ja heidän mukaansa tähän on useita selityksiä. Yksi mahdollinen selittäjä 

ilmiölle on se, että yritysjohto käyttää oman yrityksensä rahoitusrakenteen 

määrittämiseksi toimialan keskiarvoa. Toisena asiana he mainitsevat, että toimialojen 

sisällä on hyvin samankaltainen toimintaympäristö – samoin myös teknologia, riski ja 

omaisuusrakenne. 
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Bradley et al. (1984) tutkivat 851 yritystä 25 eri toimialalla. Heidän tutkimuksessan jopa 

54% yritysten pääomarakenteen muutoksista selittyi toimialoilla. He eliminoivat 

tutkimuksesta kaikki säännellyt toimialat, kuten pankkialan. Silti toimialojen 

selitysprosentti oli 25. Myöhemmin Frank ja Goyal (2009) vahvistivat tämän. Heidän 

mukaansa suuren velkaantuneisuusasteen omaavilla toimialoilla toimivilla yrityksillä on 

myös suuri velkaantuneisuusaste. Miaon (2005) tutkimus puolestaan osoittaa, että eri 

toimialoilla on eri velkaantuneisuusasteet. Hänen mukaansa teknologian taso ja 

liiketoiminnan kasvu vaikuttavat merkittävästi velkaantuneisuuteen. 

 

Harris ja Raviv (1991, 334) havaitsivat tutkimuksessaan, että pääomarakenteella on 

tapana pysyä samana vuodesta toiseen. He havaitsivat myös, että pääomarakenteet 

vaihtelevat toimialojen välillä suuresti. Heidän mukaansa teknologiateollisuuden ja 

terveydenhuollon toimialoilla velkaantuneisuus on yleensä pientä verrattuna raskaan 

teollisuuden yrityksiin, joilla on velkaa huomattavasti enemmän. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella toimialoilla on merkittävä vaikutus 

pääomarakenteen määrittäjänä. Toimialojen vaikutuksesta pääomarakenteeseen 

voidaan muotoilla hypoteesi; 

 

H3: Toimialat vaikuttavat pääomarakenteeseen merkittävästi ja suurella n. 25-50% 

selitysasteella. 

 

 

 

 

Suurilla yrityksillä liiketoiminta on hajautunut paremmin ja voidaan ajatella, että 

yrityksen koko kuvaa kääntäen konkurssin todennäköisyyttä (Rajan & Zingales 1995, 

1456). Trade off –teorian mukaan suurilla yrityksillä on suurempi velkavipu kuin 

pienemmillä yrityksillä - johtuen yrityskoon ja velkaantuneisuusasteen positiivisesta 

korrelaatiosta (Frank & Goyal 2009). 
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Rajanin ja Zingalesin (1995, 1422) mukaan epäsymmetrinen informaatio on 

pienempää suurten yritysten kohdalla, jolloin agentti- ja konkurssikustannukset ovat 

pienempiä. Tämä puolestaan kannustaa suuria yrityksiä suosimaan velkarahoitusta. 

Heidän tutkimuksessaan tutkittiin G7 –maiden yritysten pääomarakenteita, josta he 

löysivät trade off –teorian mukaisen yhteyden koon ja velkaantuneisuuden välillä - 

kaikista muista maista paitsi Saksasta. Tähän he epäilivät syyksi sitä, että Saksassa 

yritykset realisoidaan helpommin, johtuen matalista realisointikustannuksista 

verrattuna toiminnan jatkamiseen. Saman huomasi Wald (1999, 183). Hänen 

mukaansa Saksassa suurten teollisuusyritysten omistus on keskittynyt muutamille 

suurille pankeille. 

  

Pecking order –teorian mukaista negatiivista yhteyttä velkaantuneisuuden ja koon 

välille on myös ehdotettu aikaisemmissa tutkimuksissa. Frankin ja Goyalin mukaan 

(2009, 7-8) suurten yhtiöiden tunnettuus vähentäisi epäsymmetristä informaatiota, 

jonka seurauksena oman pääoman lisääminen ei alentaisi yrityksen arvoa. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu enemmän trade off –teoriaa puoltavia 

tuloksia koon ja velkaantuneisuuden välille, joten; 

 

H4: Yrityksen koon kasvaessa velkaantuneisuus lisääntyy. 

  

 

 

 

Verohyöty, joka saadaan vähentämällä osa velkarahan koroista verotuksessa, on 

trade off –teorian mukaan syy, miksi yrityksen tulisi rahoittaa toiminnastaan 

mahdollisimman suuri osa velkarahoituksella. (Huang & Song 2006, 18) 

 

Faccio ja Xu (2015) tutkivat verotuksen muutoksen vaikutusta velan määrään 29 

OECD –maassa vuosina 1981-2009. Heidän mukaansa yritysverotuksen ja 

henkilöverotuksen muutoksella on molemmilla merkittävä vaikutus yrityksen 
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pääomarakenteeseen. Faccion ja Xun (2015) tutkimuksen mukaan prosentin korotus 

yritysverotuksessa nostaa velan määrää yrityksillä 0,41%. 

 

MacKie-Mason (1990, 1482, 1487) havaitsi tekemistään tutkimuksista, että 

verohyödyn merkitys on oletettua vähäisempi. MacKie-Masonin mukaan 

pääomarakenne muodostuu vuosien aikana useiden erilaisten päätösten johdosta, 

eikä yhden vuoden tai hankkeen verovähennykset juurikaan vaikuta rahoituspäätösten 

tekemisessä. Hänen näkemyksen mukaan velasta riippumattomien verohyötyjen 

merkitys oli suurempi velkaantuneisuuteen kuin velasta riippuvien. Tulojen 

hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat menot tuovat verohyötyjä, eivätkä ne ole 

sidoksissa yrityksen rahoituspäätöksiin. Nämä verohyödyt ovat yhtä lailla 

vähennettävissä yrityksen tilikauden tuloksesta maksettavasta verosta, aivan kuten 

korkokulut. 

 

 

 

 

Omaisuusrakenteella tarkoitetaan yrityksen omaisuuden jakautumista aineelliseen ja 

aineettomaan omaisuuteen. Aineellista omaisuutta ovat esimerkiksi tehtaat, maa-

alueet ja vaihto-omaisuus - aineetonta puolestaan liikearvo ja patentit. Yrityksen 

ulkoisten sidosryhmien on huomattavasti helpompaa arvostaa aineellista kuin 

aineetonta omaisuutta, sillä sille on yleensä olemassa määriteltävissä oleva arvo. 

Arvon mitattavuuden vuoksi aineellisen omaisuuden arvostaminen on helpompaa ja 

siksi siihen liittyy vähemmän harkinnanvaraisuutta ja arvostusvirheitä, jotka voisivat 

vaikuttaa rahoituspäätöksiin. (Frank & Goyal 2009, 9)  

 

Pecking order –teorian mukaan suuren käyttöomaisuuden vaikutus velan määrään on 

negatiivinen. Mikäli taseessa on paljon käyttöomaisuutta, on yritys helpompi arvostaa 

oikein, jolloin epäsymmetrisen informaation määrä vähenee yrityksen ja sijoittajien 

välillä. Tästä johtuen oman pääoman ehtoisen rahoituksen kustannukset pienenevät. 

Trade off –teoria puolestaan ehdottaa käyttöomaisuuden määrän ja velkaantumisen 
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välille positiivista korrelaatiota johtuen suurten lainavakuuksien alentavasta 

vaikutuksesta lainan kustannuksiin. (Mazur 2007, 499) 

 

Rajan ja Zingales (1995) havaitsevat omaisuustyypin vaikuttavan yrityksen 

velkaantuneisuuteen kaikissa G7 –maissa. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että 

aineellista omaisuutta voidaan käyttää lainavakuutena, mikä pienentää 

agenttikustannuksia. (Rajan & Zingales 1995, 1451) Myös Harris ja Raviv (1990) 

saavat samankaltaisia tuloksia ja toteavat, että enemmän aineellista omaisuutta 

omaavat yritykset ovat velkaantuneempia. He käyttävät omaisuusrakenteen mittarina 

yritysten likvidoitavissa olevaa käyttöomaisuutta. Frank ja Goyal (2009) vahvistavat, 

että velkaantuneisuus korreloi positiivisesti aineellisen pääoman kanssa. Trade off –

teoria selittää paremmin tässä tapauksessa pääomarakenteen määräytymistä, jolloin 

voidaan muodostaa hypoteesi; 

 

H5: Aineellisen omaisuuden suuri määrä lisää yrityksen velkaantuneisuutta. 

 

 

 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että edellä tutkituista 

pääomarakenteen määrittäjistä vaikuttavat eniten yrityksen liiketoiminnan 

kannattavuus, toimiala, yrityksen koko ja yrityksen omaisuusrakenne. Yrityksen 

liiketoiminnan kasvu on saanut hyvin ristiriitaisia tuloksia. Kasvuyrityksillä 

pääomarakenne ja velan määrän tarve määrittyy ennemminkin omaisuusrakenteen ja 

yrityksen toimialan perusteella. Verohyödyn tarkastelu ei myöskään ole mielekästä, 

sillä jokainen tutkittava yritys toimii samalla yhtiöverolla. Verohyöty ei ole 

aikaisemmissakaan tutkimuksissa ollut merkittävä selittäjä pääomarakenteen 

muodostumiselle, joten sen pois jättäminen mallista pitää selitysasteen 

todenmukaisempana. Näistä syystä myös verohyöty tullaan jättämään empiirisen 

tarkastelun ulkopuolelle. 
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Pääomarakenteen määrittäjistä muodostetut hypoteesit: 

 

H1: Kannattavuuden kasvu vähentää velkaantuneisuutta. 

H2: Yrityksen kasvumahdollisuuksien kasvaminen lisää velkaantuneisuutta. 

H3: Toimialat vaikuttavat pääomarakenteeseen merkittävästi ja suurella n.25-50% 

selitysasteella. 

H4: Yrityksen koon kasvaessa velkaantuneisuus lisääntyy. 

H5: Aineellisen omaisuuden suuri määrä lisää yrityksen velkaantuneisuutta. 
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Tässä luvussa esitellään tutkimusaineisto, jolla tutkimuksen empiirinen osio 

toteutetaan. Tämän jälkeen esitellään määrittäjiä kuvaavat mittarit. Luvussa kuvaillaan 

tutkimusaineiston muuttujat ja tarkastellaan niiden välisiä korrelaatioita. Lisäksi 

luvussa esitellään tutkimusmenetelmät, joita käytetään aineiston tilastolliseen 

testaamiseen. Tutkimusmenetelmän taustaoletukset tarkastetaan myös luvun lopuksi. 

 

 

 

 

Tutkimuksessa käytetään paneelidataa, jossa on kerättynä dataa tunnusluvuista 

usealta eri ajanjaksolta. Paneelidataan sisältyy niin aikasarja- kuin 

poikkileikkausominaisuus, mahdollistaen näin aineiston yksikkökohtaisen 

analysoinnin. Tutkimusdatan vapausasteiden suurempi määrä vähentää myös 

epävarmuutta. (Hill, Griffiths & Lim 2012, 538) 

 

Tutkimusaineisto muodostuu Amadeus -tietokannasta haettujen, Helsingin pörssissä 

ja Nasdaq First North -listalla noteerattujen yritysten tilinpäätöstiedoista. Otanta on 

tehty viideltä vuodelta, vuosilta 2012-2016, vuositasolla. Aineistoa on muokattu 

kahdella tavalla, jotta tulosten vääristyminen saataisiin minimoitua. Ensiksi, aineistosta 

on poistettu yritykset, joista ei löytynyt tarpeeksi dataa. Toiseksi, kaikki pankki- ja 

rahoitusyhtiöt on eliminoitu aineistosta, sillä niillä on erilainen sääntely 

pääomarakenteen muodostumisessa. Eliminointien jälkeen alkuperäisestä 133 

yrityksestä jäi jäljelle 116 yritystä.  

 

Yritykset jaetaan seitsemään eri toimialaan käyttäen Dow Jonesin ja FTSE:n luomaa, 

maailmanlaajuisesti käytettyä ICB-järjestelmää (Industry Classification Benchmark). 

Myös Helsingin pörssissä käytetään tätä luokittelua, joten kyseisen luokittelun 

käyttäminen on tutkimuksessa perusteltua. Kolmessa toimialoista, 

tietoliikennepalvelut, yleishyödylliset palvelut sekä öljy ja kaasu, on vain yhdestä 

kolmeen yritystä, jonka vuoksi nämä pienimmät toimialat yhdistetään suurempiin, jotta 
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tulosten tarkastelu olisi mielekkäämpää. Yleishyödylliset palvelut ja 

tietoliikennepalvelut yhdistetään teollisuustuotteisiin ja –palveluihin - öljy ja kaasu 

puolestaan liitetään perusteollisuuteen. 

 

Varsinaisessa tutkimusosiossa toimialoja kuvataan regressiomallissa dummy –

muuttujilla, jotka saavat arvokseen 1 tai 0 riippuen siitä, kuuluuko havainto toimialaan 

vai ei. Tällöin tulokset voidaan tulkita jokaisen toimialan osalta eriteltyinä. 

 

 

 

 

Yrityksen pääomarakenteen mittariksi valittiin kaikista mahdollisista pääomarakenteen 

mittareista omavaraisuusaste, sillä omavaraisuusasteella oli vähiten puuttuvia 

havaintoja koko aineistossa. Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen oman pääoman 

suhdetta koko pääomaan. 

  

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
    (1) 

 

Kannattavuuden tunnusluvuksi valittiin koko yrityksen tuloksentekokykyä mittaava 

tunnusluku; kokonaispääoman tuottoprosentti eli ROA (eng. return of assets). 

Tunnusluvussa suhteutetaan yrityksen voitto taseen loppusummaan. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 130) 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠+𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡+𝑉𝑒𝑟𝑜𝑡

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
   (2) 

 

Omaisuusrakennetta kuvataan aineellisen pääoman ja taseen loppusumman 

suhteella.  

 

𝑂𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑟𝑎𝑘𝑒𝑛𝑛𝑒 =
𝐴𝑖𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
     (3) 
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Kasvuodotusten tunnusluvuksi valittiin markkinaehtoinen tunnusluku P/B, jossa 

yrityksen markkina-arvo suhteutetaan sen oman pääoman tasearvoon. 

 

𝑃/𝐵 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎−𝑎𝑟𝑣𝑜

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑎𝑟𝑣𝑜
      (4) 

 

Yrityksen kokoa kuvaavana mittarina käytettiin yrityksen liikevaihtoa. Liikevaihdosta 

otettiin luonnollinen logaritmi, jotta sen tarkastelu olisi mielekkäämpää ja arvot olisivat 

mahdollisimman normaalijakautuneita. 

 

 

 

 

Taulukossa 1 kuvataan toimialojen kokoja ja suhteita toisiinsa. Taulukko esittää myös 

toimialojen keskimääräiset omavaraisuusasteet. Teollisuustuotteet ja –palvelut ovat 

selvästi suurin toimialoista 40,52% osuudella, terveydenhuollon ollessa pienin 5,17% 

osuudella. Omavaraisuusasteista huomataan perusteollisuuden ja teollisuustuotteiden 

ja –palveluiden olevan velkaisimpia toimialoja 38-39% omavaraisuusasteella, kun taas 

kulutustavarat -toimialalla on vahvin omavaraisuusaste sen ollessa yli 50%. 

 

Taulukko 1. Toimialajakauma. 

 

Toimiala Lukumäärä Osuus Omavaraisuusaste 

Perusteollisuus 10 8,62% 38,72% 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 47 40,52 % 38,19% 

Kulutustavarat 14 12,07 50,86% 

Terveydenhuolto 6 5,17 % 49,20% 

Kulutuspalvelut 12 10,34 % 41,10% 

Rahoitus 9 7,76 % 46,93% 

Teknologia 18 15,52 % 44,65% 

Yhteensä 116 100% 42,38% 
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Taulukossa 2 kuvataan kaikkien tutkimuksessa käytettävien muuttujien havaintojen 

lukumäärää, mediaania, keskiarvoa, keskihajontaa sekä minimi- ja maksimiarvoja. 

Taulukosta nähdään, että havaintojen määrä vaihtelee välillä 538 – 572. Keskiarvoissa 

ei ole yllättäviä tuloksia muiden paitsi kannattavuuden osalta, jonka keskiarvo 

vaikuttaa melko pieneltä ollessaan vain 0,984%, sillä kokonaispääoman tuotolle 

pidetään alle 5% tuottoa jo heikkona. Kannattavuuden mediaani on kuitenkin jo 

huomattavasti suurempi, ollen 3,478%. Taulukosta on nähtävissä, että 

kannattavuudella keskiarvon ja mediaanin erotus on suurinta, mikä viittaa suuriin 

ääriarvoihin, jotka vaikuttavat keskiarvoon. Keskihajonta on myös odotettavan 

suuruista, jälleen pois lukien kannattavuuden, jonka keskihajonta oli melko suurta ollen 

13,989 prosenttiyksikköä. Minimiarvoista on huomattavissa, että kannattavuuden ja 

omavaraisuuden luvuissa on suuria negatiivisia arvoja. Nämä arvot johtuvat erään 

pienen teollisuustuotteiden ja –palveluiden toimialaan kuuluvan yrityksen voimakkaasti 

negatiivisesta omasta pääomasta ja tappiollisista tilikausista. Maksimiarvot ovat 

odotettavilla tasoilla, eikä niissä näy suuria poikkeavuuksia.  

 

Taulukko 2. Deskriptiivinen kuvaus muuttujista. 

 

Taulukko 3 kuvaa tutkimuksessa käytettävien muuttujien väliset korrelaatiot 

matriisimuodossa. Korrelaatiomatriisista huomataan, että koon ja kannattavuuden 

välille muodostuu suurin korrelaatio arvolla 0,337. Korrelaatiot ovat erittäin pieniä ja 

näin ollen merkityksettömiä, sillä yleisesti vasta yli 0,7 arvoja pidetään haitallisina 

estimoitaessa regressiomallia. 

 

 

 

Muuttuja Mediaani Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N 

Omavaraisuus 43,081 42,377 20,927 -91,809 98,899 566 

Kannattavuus 3,478 0,984 13,989 -90,367 48,651 563 

Omaisuusrak. 0,140 0,201 0,195 0 0,949 572 

Kasvu 1,508 2,044 3,086 -39,894 27,795 538 

Koko 186271,0 1318909,86 2978875,85 25,490 30579000 572 
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Taulukko 3. Korrelaatiomatriisi. 

 

*** merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** merkitsevä 5%:n riskitasolla ja * merkitsevä 10%:n 

riskitasolla. 

 

Taulukosta siis huomataan, etteivät selittävät muuttujat korreloi keskenään 

haitallisesti, eli multikollinearisuutta ei esiinny. Korrelaatiot omavaraisuusasteen ja 

selittävien muuttujien välillä ovat myös pieniä. 

 

 

 

 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarisen regressioanalyysin 

pienimmän neliösumman menetelmää (OLS). Regressioanalyysissa selitettävää 

muuttujaa selitetään selittävillä muuttujilla samanaikaisesti. Selittävät muuttujat saavat 

tilastollisessa testauksessa selityskertoimen, joka kuvaa vaikutuksen voimakkuutta. 

Regressioyhtälö voidaan muotoilla seuraavalla tavalla muotoon: 

 

 𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘 +  𝜀  (5) 

 

 Omavarai

suusaste 

Kannatta

vuus 

Omaisuus

rakenne 

Koko Kasvu 

Omavaraisuusaste 

(p-arvo) 

1 

- 

    

Kannattavuus 

(p-arvo) 

0.299*** 

<0,0001 

1 

- 

   

Omaisuusrakenne 

(p-arvo) 

0,004 

0,9316 

0,063 

0,1354 

1 

- 

  

Koko 

(p-arvo) 

-0,065 

0,1242 

0,337*** 

<0,0001 

0,300*** 

<0,0001 

1 

- 

 

Kasvu 

(p-arvo) 

0,156*** 

0,0003 

0,035 

0,4176 

-0,155*** 

0,0003 

-0,020 

0,6392 

1 

- 
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Kaavassa 5 selittävät muuttujat 𝑥𝑘 ja virhetermi 𝜀 selittävät muuttujaa 𝑦. Vakioterminä 

kaavassa on 𝛽0, joka ilmaisee 𝑦:n arvon silloin, kun 𝑥 = 0. (Montgomery, Peck & 

Vining 2012, 68)  

 

Aineiston tilastollinen testaus suoritetaan SAS Enterprise Guide 9.3 ja EViews 9 

ohjelmilla. 

 

Lineaarisessa regressiomallissa on myös tiettyjä taustaoletuksia, jotka on hyvä testata, 

jotta mallia voidaan pitää luotettavana. Taustaoletuksiin kuuluu lineaarisuusoletus ja 

oletus homoskedastisuudesta. Lisäksi taustaoletusten mukaan mallissa ei saa 

myöskään ilmetä multikollinearisuutta eikä autokorrelaatiota. Aikasarjadataa 

käytettäessä on hyvä myös tarkastaa aikasarjan stationaarisuus. (Brooks, 2005, 145–

147).  

 

Multikollineaarisuus 

 

Multikollinearisuudella tarkoitetaan sitä, että selittävät muuttujat korreloivat liian 

voimakkaasti keskenään. Taustaoletus siitä, ettei multikollinearisuutta esiinny, voidaan 

todeta tarkastelemalla korrelaatiomatriisia. (Taulukko 3) Kuten aikaisemmassa 

luvussa todettiin korrelaatiomatriisin tarkastelun yhteydessä, suurin korrelaatio 

mallissa saa arvon 0,337 ja vasta yli 0,7 arvoja pidetään haitallisina. Tämä tarkoittaa, 

että multikollineaarisuus ei ole ongelma tässä mallissa. 

 

Homoskedastisuus ja autokorrelaatio 

 

Virhetermien varianssien on oltava vakioita, jotta malli on homoskedastinen. Mikäli 

tämä ei päde, on malli heteroskedastinen. Heteroskedastisuus vaikuttaa 

regressiomallin tilastolliseen merkitsevyyteen, joten sen testaaminen on perusteltua. 

Homoskedastisuus testattiin Whiten testillä regressiosta. Whiten testin nollahypoteesi 

on, että virhetermit ovat homoskedastisia. Whiten testistä (Liite 1) p-arvoksi saatiin 

0,003, joten nollahypoteesi hylätään.  
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Autokorrelaatiosta on kyse, mikäli virhetermit korreloivat keskenään. Samoin kuten 

heteroskedastisuuden huomiotta jättäminen, autokorrelaation huomiotta jättäminen 

vaikuttaa mallin merkitsevyyteen. Autokorrelaatiota testattiin Durbin-Watsonin testillä 

(Liite 2.). Testin mukaan regressiomallissa ilmenee autokorrelaatiota. 

 

Heteroskedastisuuden sekä autokorrelaation vaikutusten poistamiseksi 

regressioanalyysissä tullaan käyttämään Newey-Westin menetelmää, jossa 

normaalien keskivirheiden sijasta tullaan käyttämään HAC (heteroscedasticity and 

autocorrelation consistent) keskivirheitä. Newey-West menetelmällä saatujen tulosten 

p-arvot ovat hieman korkeampia verrattuna alkuperäisiin tuloksiin, mutta ne ovat 

luotettavammat kuin alkuperäiset tulokset. 

 

Stationaarisuus 

 

Aikasarjadatan käytön edellytyksenä on aineiston stationaarisuus. Stationaarisuus 

tarkoittaa aikasarjadatan varianssin, keskiarvon ja kovarianssin muuttumattomuutta 

tietyn ajan sisällä. Epästationaarinen aikasarjadata ei ole ennustettavaa ja tämän 

vuoksi epästationaarisen aikasarjadatan käytöstä voi seurata näennäisesti merkitseviä 

tuloksia. Stationaarisuus testataan yksikköjuuritestillä. Mikäli aikasarjadatasta löytyy 

yksikköjuuri, on se epästationaarinen (Hill, Griffiths & Judge, 2001, 343).  

Stationaarisuutta testataan laajennetulla Dickey-Fullerin testillä, joka huomioi 

jäännöstermin mahdollisen autokorrelaation ja antaa näin luotettavampia tuloksia kuin 

Dickey-Fuller testi. Laajennetun Dickey-Fuller testin (Liite 3.) perusteella voidaan 

todeta aikasarjadatan olevan stationaarinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi lineaarisen regressioanalyysin tulokset ja vertaillaan niitä 

aikaisempien tutkimusten pohjalta tehtyihin oletuksiin. Tutkimusvaiheessa huomataan 

myös, että malli vaatii korjausta. Tämän takia aineistolle tehdään lisänä toinen 

regressioanalyysi, jossa toimialamuuttujat poistetaan, jotta selitysasteesta saadaan 

todenmukaisempi. 

 

 

 

 

Regressioanalyysi ajettiin samanaikaisesti koko aineistolle. Lineaarisen 

regressioanalyysin tulokset ovat esitettynä taulukossa 4. Taulukkoon on koottu 

estimoidut regressiokertoimet, p-arvot, selitysasteet (R2), korjatut selitysasteet (adj. 

R2), sekä havaintojen lukumäärä (N). Selitysaste kertoo, kuinka suuren osan mallin 

selittävät muuttujat selittävät omavaraisuusasteen, eli selitettävän muuttujan, 

vaihtelusta. Korjattu selitysaste ottaa huomioon myös vapausasteet eli selittävien 

muuttujien määrän ja näin ollen korjaa turhien muuttujien tuomaa selitysasteen 

lisäystä. (Holopainen & Pulkkinen 2015, 278) Selitysasteen tulkitsemisessa käytetään 

ensisijaisena mittarina korjattua selitysastetta. 

 

Koko mallin selitysaste, 0,278 ja korjattu selitysaste 0,264, ovat tämän tyyppiselle 

tutkimukselle suuruudeltaan tyypilliset arvot. Korjattu selitysaste osoittaa myös, kuinka 

suuren prosentuaalisen osuuden malli selittää omavaraisuusasteen vaihtelusta. Tämä 

malli selittää omavaraisuusasteen vaihtelusta 26,4%.  Muun muassa Frank ja Goyal 

ovat saaneet tutkimuksissaan selitysasteiksi kaikkea 24 – 41 prosentin väliltä riippuen 

kulloisenkin tutkimuksen muuttujien määrästä ja laadusta. Rajanin ja Zingalesin (1995) 

tutkimusten selitysasteiksi on saatu arvoja 12 ja 30 prosentin väliltä. 
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Taulukko 4. Lineaarisen regressiomallin tulokset. 
 

Selitysaste (R2)  0,278 

Korjattu selitysaste (Adj. R2)  0,264 

Havainnot (N)  531 

Muuttuja Regressiokerroin P-arvo 

Vakio 79,269*** <0,001 

Kannattavuus 0,580*** <0,001 

Omaisuusrakenne -0,799 0,855 

Kasvu 0,762** 0,012 

Koko -2,897*** 0,001 

Perusteollisuus 7,668 0,162 

Teollisuustuotteet ja -palvelut -6,595 0,102 

Kulutustavarat 5,716 0,260 

Terveydenhuolto 7,933 0,572 

Kulutuspalvelut -0,053 0,989 

Teknologia -4,180 0,337 

 

*** merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** merkitsevä 5%:n riskitasolla ja * merkitsevä 10%:n 

riskitasolla. 

 

Taulukosta huomataan, että jokainen toimialamuuttuja on tilastollisesti merkitsemätön 

selittäjä. Huonot ja merkitsemättömät muuttujat saattavat vääristää selitysastetta 

merkittävästi. Tämä vääristymä voidaan kuitenkin eliminoida poistamalla mallista 

merkitsemättömät toimialamuuttujat. Lineaarinen regressioanalyysi tehtiin uudestaan 

ilman toimialamuuttujia. Myös uudessa regressiomallissa käytetään HAC keskivirheitä, 

sillä mallissa ilmenee edelleen heteroskedastisuutta (Liite 1) ja autokorrelaatiota (Liite 

2). Myös uuden mallin stationaarisuus on testattu (Liite 3). Korjatun toimialattoman 

regressioanalyysin tulokset näkyvät taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Lineaarisen regressiomallin tulokset ilman toimialamuuttujia. 
 

Selitysaste (R2)  0,191 

Korjattu seltysaste (R2)  0,185 

N  531 

Muuttuja Regressiokerroin P-arvo 

Vakio 73,484 <0,001 

Kannattavuus 0,550*** <0,001 

Omaisuusrakenne 5,833 0,331 

Kasvu 0,818** 0,011 

Koko -2,675*** 0,002 

 

*** merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** merkitsevä 5%:n riskitasolla ja * merkitsevä 10%:n 

riskitasolla. 

 

Tuloksista huomataan, ettei aikaisemmassa regressioanalyysissä merkitsevillä 

muuttujilla, kannattavuudella, kasvulla ja koolla, p-arvo tai regressiokerroin muuttunut 

juurikaan. Kannattavuuden ja koon regressiokertoimet pienenivät hieman, kun taas 

kasvun regressiokerroin suureni hieman. Omaisuusrakenteen regressiokerroin ja p-

arvo muuttuivat huomattavasti, mutta muuttuja on edelleen merkitsemätön kaikilla 

riskitasoilla. 

 

Suurin huomio tulee kuitenkin kiinnittää arvoon, jota uudella mallilla lähdettiin 

korjaamaan - eli selitysasteeseen. Korjattu selitysaste putosi alkuperäisen mallin 

arvosta 0,264 uuden mallin arvoon 0,185. Selitysaste on huomattavasti pienempi kuin 

alkuperäisellä mallilla saatu arvo. Tulosten perusteella voidaan todeta toimialojen 

johtaneen näennäiseen paremmuuteen selitysasteessa. Toimialojen osuus 

selitysasteesta oli yhteensä 0,079, mikä on noin 30% koko mallin selitysasteesta. 
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Tässä alaluvussa tarkastellaan tuloksia aikaisempien tutkimusten pohjalta tehtyjen 

hypoteesien ja pääomarakenneteorioiden valossa. Alaluvussa myös suhteutetaan 

tuloksia aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. 

 

H1: Kannattavuudella ja velkaantuneisuudella on negatiivinen korrelaatio 

 

Tuloksista nähdään, että kannattavuus saa positiivisen regressiokertoimen 

molemmissa malleissa. Alkuperäisen mallin regressiokerroin on 0,580 ja muokatun 

mallin 0,550. Tulokset ovat myös merkitseviä prosentin riskitasolla. 

Regressiokertoimen perusteella voidaan sanoa, että kannattavuuden kasvu vaikuttaa 

omavaraisuuteen sitä lisäävästi, eli kannattavuuden kasvu vähentää 

velkaantuneisuutta.  

 

Verrattaessa tuloksia aikaisempien tutkimusten tuloksiin, kuten Frankin ja Goyalin 

(2009, 22) tutkimukseen USA:ssa julkisen kaupankäynnin kohteena oleville yrityksille 

vuosina 1950-2003, voidaan huomata tulosten tukevan toisiaan. He saivat 

tutkimuksessaan koko ajanjaksolle velkaantuneisuuden ja kannattavuuden välille 

regressiokertoimeksi -0,252. He käyttivät kannattavuuden mittarina myös ROA –

tunnuslukua. Myös Wald (1999, 179) sai tulokseksi negatiivisia regressiokertoimia 

velkaantuneisuuden ja kannattavuuden välille aina arvosta -1,154 arvoon -1,694 

riippuen maasta, jota tutkittiin. 

 

Näin ollen voidaan todeta, että kannattavuus käyttäytyy pecking order –teorian 

mukaisesti tässä tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa että, kannattavan yrityksen 

kumulatiivisesti tilikaudesta toiseen kerryttämät rahavarat riittävät täyttämään yrityksen 

rahoitusvajeet, maksamaan osinkoja ja korkoja, sekä tekemään uusia investointeja 

ottamatta uutta velkaa.  
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H2: Yrityksen kasvumahdollisuuksien kasvaminen lisää velkaantuneisuutta. 

 

Kasvuodotukset –muuttuja saa kannattavuuden tavoin positiivisen regressiokertoimen 

molemmissa malleissa; 0,762 alkuperäisessä mallissa ja 0,818 mallissa ilman 

toimialoja, molemmat 1% riskitason merkitsevyydellä. Positiiviset regressiokeroimet 

viittaavat omavaraisuuden kasvavan, kun yrityksellä on suuret kasvuodotukset. Toisin 

sanoen, velkaantuneisuus vähenee. Tulokset ovat päinvastaiset mitä aikaisempien 

tulosten pohjalta odotettiin.  

 

Kasvuodotusten osalta tulosten poikkeavuus aikaisempien tutkimusten tuloksiin voi 

selittyä osin käytetystä markkinaehtoisesta mittarista.  Aikaisemmat tutkimukset ovat 

myös saaneet kannattavuuden kohdalla hyvin vaihtelevia tuloksia; mm. Frank & Goyal 

(2009, 22) saivat tutkimuksessaan tulokseksi aavistuksen positiivisen vaikutussuhteen 

velkaantuneisuuden ja kasvumahdollisuuksien välille, regressiokertoimen ollen koko 

ajanjaksolle 0,002. Kuitenkin aikaväleillä 1980-1989 ja 1990-1999 vaikutussuhde oli 

negatiivinen ollen -0,002 ja -0,003. Heidän tutkimuksessaan kasvuodotuksia kuvaava 

tunnusluku oli myös P/B –luku.  

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tehdyn oletuksen mukaan vaikutus tukisi 

pecking order –teoriaa, mutta saadut tulokset käyttäytyvät kuitenkin trade off –teorian 

mukaisesti. Trade off –teorian mukaan kasvuodotukset johtavat yliarvostukseen, jota 

kautta yrityksen oman pääoman kustannukset laskevat 

 

H3: Toimialat vaikuttavat pääomarakenteeseen merkittävästi ja suurella n. 25 - 

50% selitysasteella. 

 

Tulosten perusteella kaikki toimialat saavat todella suuria regressiokertoimia, 

kulutuspalveluita lukuun ottamatta. Mikään toimialoista ei kuitenkaan ollut merkitsevä 

millään riskitasolla. Tulokset ovat aikaisempien tutkimusten tuloksiin verrattuna hyvin 

erilaiset, sillä aikaisempien tutkimusten tulokset ovat olleet merkitseviä. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa toimiala on sisällytetty malliin eri tavalla kuin tämän 

tutkimuksen dummy -muuttujat, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin ja tekee vertailusta 

hankalaa. Esimerkiksi Frankin ja Goyalin (2009) tutkimuksessa, jossa toimialat jaettiin 

kolmeen; toimialan velkaantuneisuuden mukaan, toimialan kasvunopeuden mukaan 

sekä säänneltyihin toimialoihin.  

 

P-arvojen suureneminen, eli merkitsevyyden heikkeneminen, johtuu osittain 

autokorrelaatiota korjaavien keskivirheiden käytöstä. Normaaleilla keskivirheillä 

perusteollisuuden, kulutustavaroiden ja terveydenhuollon toimialat saavat merkitseviä 

tuloksia 1% riskitasolla. Toisaalta merkitsemättömistä tuloksista huolimatta, 

toimialojen osuus on kuitenkin melko suuri koko mallin selitysasteesta ollen 31%, mikä 

tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia. 

 

H4: Yrityksen koon ja velkaantuneisuuden välillä on positiivinen korrelaatio. 

 

Koko saa melko voimakkaan ja negatiivisen regressiokertoimen molemmilla malleilla. 

Alkuperäisellä mallilla regressiokerroin on -2,897 ja toimialattomalla mallilla -2,675, 

molempien ollessa tilastollisesti merkitseviä 1% riskitasolla. Liikevaihdolla mitattu koon 

kasvu siis pienentää omavaraisuutta, eli lisää velkaantuneisuutta voimakkaasti.  

 

Tulokset ovat linjassa aikaisempien tulosten kanssa. Waldin (1999, 183) 

tutkimuksessa koko ja velkaantuneisuus saa regressiokertoimiksi positiivisia lukuja 

kaikissa muissa maissa paitsi Saksassa. Saksan kohdalla tulokset eivät kuitenkaan 

ole tilastollisesti merkitseviä. Positiivinen yhteys muuttujien välillä tarkoittaa koon 

lisäävään velkaantuneisuutta. Wald sai tutkimuksessaan kaikille maille yhteiseksi 

regressiokertoimeksi 0,620 samaa menetelmää käyttämällä kuin tässä tutkimuksessa. 

 

Tulokset osoittavat myös koon käyttäytyvän trade off –teorian mukaisesti. Trade off –

teoria selittää ilmiötä sillä, että suurten yritysten kohdalla epäsymmetrinen informaatio 

on pienempää ja tästä johtuen konkurssi- sekä agenttikustannukset ovat pienempiä ja 

näin ollen vieraan pääoman hinta on pienempi. 
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H5: Aineellisen omaisuuden suuri määrä lisää yrityksen velkaantuneisuutta 

 

Omaisuusrakenne saa alkuperäisessä mallissa negatiivisen regressiokertoimen (-

0,818), mikä tarkoittaa, että aineellisen omaisuuden määrän kasvaessa taseessa 

myös velkaantuneisuus kasvaa. Trade off –teoria kuvaa täten pecking order -teoriaa 

paremmin omaisuusrakenteen vaikutusta velkaantuneisuuteen. Trade off –teorian 

mukaan yritys jolla on paljon aineellista omaisuutta taseessa, on helpompi arvostaa 

oikein ja konkurssi- ja agenttikustannukset pienenevät samalla pienentäen vieraan 

pääoman hintaa. Aineellista omaisuutta voidaan myös käyttää lainanvakuutena joka 

puolestaan pienentää vieraan pääoman hintaa. 

 

Aikaisimpien tutkimustulosten perusteella tehty oletus on myös linjassa saatujen 

tulosten kanssa. Frank ja Goyal (2009, 22) saivat omaisuusrakenteelle ja 

velkaantuneisuudelle positiivisen vaikutussuhteen regressiokertoimella 0,126 ja 

tulokset olivat merkitseviä prosentin riskitasolla.  

 

Mallissa, jossa toimialoja ei ole huomioitu, omavaraisuus saa positiivisen 

regressiokertoimen (5,833). Omaisuusrakenteen kohdalla huomataan sen saavan 

suuren p-arvon molemmissa malleissa (0,855 ja 0,331), jolloin se on selittäjänä 

tilastollisesti merkitsemätön kaikilla riskitasoilla. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yrityksen optimaalisen 

pääomarakenteen määrittäjiä suomalaisissa listatuissa yrityksissä erilaisten 

pääomarakenneteorioiden valossa. Päätutkimusongelmana oli, mitkä muuttujat 

vaikuttavat eniten yrityksen optimaalisen pääomarakenteen valinnassa? 

Päätutkimusongelman lisäksi tutkimukselle muodostettiin kaksi alatutkimuskysymystä, 

jotka tarkentavat päätutkimusongelmaa. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen kautta 

tarkasteltiin määrittäjien vaikutuksia ja vaikutusten voimakkuuksia 

pääomarakenteeseen. Toisen alatutkimuskysymyksen kautta tarkasteltiin, onko jokin 

pääomateorioista parempi kuvaamaan pääomarakenteen muodostumista Helsingin 

pörssissä listatuille yhtiöille. Tutkimuksessa keskityttiin suomalaisen pörssilistatuiden 

yritysten pääomarakenteisiin ja pääomarakenteisiin vaikuttaviin tekijöihin seitsemältä 

eri toimialalta vuosilta 2012-2016. 

 

Lisäksi tutkimuksen jokaiselle selittävälle muuttujalle johdettiin hypoteesit 

aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä 

lineaarisen regressiomallin pienimmän neliösumman menetelmää. 

Regressioanalyyseja tehtiin kaksi; yksi kaikilla muuttujilla ja toinen ilman 

toimialamuuttujia. Malleissa selitettiin omavaraisuusastetta erilaisilla 

pääomarakenteen määrittäjillä. 

 

 

 

 

”Mitkä muuttujat vaikuttavat eniten yrityksen optimaalisen pääomarakenteen 

valinnassa?” 

 

Tutkimustuloksista selviää, että suomalaisten pörssiyhtiöiden pääomarakenteen 

muodostumiseen vaikuttavat tilastollisesti merkitsevästi yrityksen kannattavuus, koko 

ja kasvumahdollisuudet. Yrityksen koko oli selittäjistä kaikkein voimakkain. Yrityksen 

kasvumahdollisuudet, koko ja kannattavuus ovat saaneet aikaisemmissa 
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tutkimuksissa maailmalla hyvin samankaltaisia tuloksia, ollen pääomarakenteeseen 

vaikuttavia tekijöitä.  

 

Yrityksen omaisuusrakenne ja kaikki seitsemän toimialamuuttujaa saivat tilastollisesti 

merkitsemättömät tulokset. Omaisuusrakenne sai jokaisessa mallissa 

merkitsemättömiä arvoja - myös normaaleilla keskivirheillä estimoidussa mallissa. 

Omaisuusrakenne ei tämän tutkimuksen perusteella ole suomalaissa pörssiyhtiöissä 

merkittävä määrittäjä pääomarakenteen muodostumisen kannalta, vaikka se 

aikaisemmissa tutkimuksissa onkin osoittautunut merkittäväksi. Aikaisempien 

tutkimusten perusteella myös toimialojen välillä pääomarakenteet vaihtelevat 

merkittävästi. Tämä väite voidaan todeta tässä tutkimuksessa ainoastaan 

toimialajakaumataulukosta (Taulukko 1), mutta tulosten mukaan toimialaa ei voida 

kuitenkaan pitää yhtenä pääomarakenteen määrittäjänä. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on tutkittu toimialojen pääomarakenteita pääosin yhdysvaltalaisella ja 

eurooppalaisella aineistolla, mistä tämän tutkimuksen tulosten eroavaisuus saattaa 

johtua. Suomessa toimialan vaikutus ei siis välttämättä ole samalla tavalla vahvasti 

vaikuttava tekijä yrityksen pääomarakenteen määräytymisessä. 

 

 ”Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti ja mitkä negatiivisesti velan määrään ja 

näin pääomarakenteen muodostumiseen?” 

 

Velan määrää lisäävä vaikutus on ainoastaan koolla, sen ollessa myös kaikista 

selittäjistä voimakkain. Velkaa vähentävä vaikutus oli puolestaan yrityksen 

kannattavuudella ja kasvumahdollisuuksilla. Näistä kahdesta tekijöistä 

kasvumahdollisuuksilla oli voimakkaampi vaikutus yrityksen pääomarakenteeseen. 

 

Yrityksen kasvumahdollisuudet –muuttuja sai aikaisempien tutkimusten pohjalta 

tehdyn hypoteesin kanssa poikkeavia tuloksia kasvumahdollisuuksien 

vaikutussuunnan suhteen. On kuitenkin huomioitava, että kasvumahdollisuudet ovat 

saaneet hyvin erilaisia tuloksia myös aikaisemmissa tutkimuksissa vaikutussuunnan 

suhteen. 
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”Onko olemassa dominoivaa pääomarakenneteoriaa optimaalisen 

pääomarakenteen saavuttamiseksi?” 

 

Tilastollisesti merkitsevien selittävien muuttujien mukaan trade off –teoria mallintaisi 

paremmin Helsingin pörssissä listatuiden yritysten pääomarakenteen muodostumista. 

Yrityksen kasvumahdollisuudet sekä yrityksen koko selittivät pääomarakenteen 

muodostumista trade off –teorian mukaisesti ja ne olivat merkitsevistä muuttujista 

voimakkaimmin vaikuttavia. Ei kuitenkaan voida sanoa, että trade off –teoria olisi 

dominoiva teoria sillä perusteella, että kaksi kolmesta muuttujasta käyttäytyvät sen 

mukaisesti. Määrittäjiä, jotka käyttäytyisivät trade off –teorian mukaisiesti pitäisi olla 

ehdottomasti enemmän. Aikaisemmissakaan tutkimuksissa ei ole löytynyt varsinaisesti 

dominoivaa teoriaa, mutta trade off –teoria sekä pecking order –teoriat ovat selvästi 

eniten käytettyjä päärakenneomateorioita.  

 

Pääomarakennetta ja sen muodostumista on tutkittu yleisesti siksi, että yritysjohto 

ymmärtäisi paremmin pääomarakenteen ja sen määrittäjien vaikutuksia yhtiön arvoon, 

ja sitä kautta osakkeenomistajien tyytyväisyyteen. Yritysjohto voi tutkimustulosten 

perusteella tehdä perusteltuja rahoituspäätöksiä, jotka toisivat lisäarvoa optimaalisen 

pääomarakenteen kautta. Tämän tutkimuksen perusteella yritysjohdon tulisi keskittyä 

optimaalista pääomarakennetta muodostettaessa toimialojen sekä 

omaisuusrakenteen sijasta yrityksen koon, kasvun ja kannattavuuden mittareiden 

seuraamiseen. 

 

 

 

 

Tämän tutkimuksen rajaukset synnyttivät erinomaisia jatkotutkimuskohteita 

suomalaisten yritysten pääomarakenteen muodostumisen tutkimiselle. 

Mielenkiintoisena jatkotutkimuskohteena olisi toteuttaa samankaltainen tutkimus 

pörssiyhtiöiden sijasta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritys), sillä 

valtaosa suomalaisista yrityksistä kuuluu tähän kategoriaan. Pk–yrityksillä vieraan 

pääoman hinta on suurempi verrattuna pörssiyhtiöihin johtuen kasvaneista 
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konkurssikustannuksista ja epäsymmetrisestä informaatiosta (Rajan & Zingales 1995, 

1422).  

 

Tässä tutkimuksessa jätettiin myös vallitseva markkinatilanne kokonaan huomiotta. 

Tästä johtuen toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi myös ajoitusteorian 

mukainen vallitsevan markkinatilanteen ja korkotasojen suuruuden huomioiminen 

pääomarakenteen muodostumisessa.  
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Liite 1. Whiten heteroskedastisuustesti 

Whiten testi 

 DF Chi-Square P-arvo 

Peusmalli 44 74,35 0,0029* 

Toimialaton malli 14 25,44 0,0305* 

 

H0: Virhetermit ovat homoskedastisia. *merkitseviä 5% riskitasolla. 

 

 

 

Liite 2. Autokorrelaation testaaminen 

Durbin-Watson testi 

 Durbin-Watson D Pr<DW Pr>DW 

Perusmalli 0,936 <0,001 1,000 

Toimialaton malli 0,866 <0,001 1,000 

 

Pr<DW p-arvo kuvaa positiivista autokorrelaatiota ja Pr>DW puolestaan negatiivista 

autokorrelaatiota. 

 

 

 

Liite 3. Stationarisuuden testaaminen 

Laajennettu Dickey-Fuller testi 

 Tau-arvo P-arvo 

Perusmalli -11,92* <0,001 

Toimialaton malli -11,92* <0,001 

 

H0: Aikasarjalla on yksikköjuuri. *merkitsevä 5% riskitasolla. 
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