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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 

Tutkimuksen taustalla on EU:n alueella julkisesti listattujen yritysten siirtyminen käyt-

tämään konsernitilinpäätöksissään IFRS standardeja. Suomessa IFRS standardeja 

noudattavat kaikki yritykset, joiden liikkeelle laskemia arvopapereita on arvopaperi-

markkinalaissa tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä. IFRS standardeihin siirty-

minen oli suurin kertaluontoinen haaste, mikä Suomessa on laskentatoimen suhteen 

koettu. Aiempi Suomessa tehty tutkimus osoitti tilinpäätösinformaation laadun paran-

tuneen siirryttäessä käyttämään IFRS standardeja. Parannettavaa kuitenkin edelleen 

löytyy, muun muassa käytettävän tilinpäätösterminologian suhteen, joka ei tutkimuk-

sen mukaan kaikilta osin vielä vastannut kansainvälistä terminologiaa. (Virtanen 

2008, 20)  

 

Myös Daske ja Gebhardt (2006, 463) saivat omassa tutkimuksessaan samansuun-

taisia tuloksia. Heidän tutkimuksensa koski Itävallan, Saksan ja Sveitsin yrityksiä, 

jotka olivat ottaneet käyttöönsä vapaaehtoisesti tai lainsäädännön pakottamana kan-

sainväliset tilinpäätösstandardit, joko IFRS:n tai U.S. GAAB:n. Tilinpäätösten laadun 

todettiin parantuneen merkittävästi aikaisempaan verrattuna erityisesti niiden yritys-

ten osalta, jotka olivat ottaneet käyttöönsä IFRS standardit. (Daske et al. 2006, 493-

494) 

 

Toisenlaisiakin tutkimustuloksia on saatu. Esimerkiksi tutkittaessa Itä-Aasian maita, 

jotka ovat ottaneet käyttöönsä IFRS standardien tyyppisen tilinpäätösstandardiston, 

ei tilinpäätösten läpinäkyvyys ja laatu ole parantunut. Tämä on kuitenkin johtunut 

enemmän näiden maiden poliittisista ja kulttuurillisista syistä kuin standardien huo-

noudesta. (Ball et al. 2003, 236) Lisäksi varsinkin aluksi siirryttäessä IFRS standar-

deihin, on ongelmia aiheutunut muun muassa erilaisista käännöksistä eri kielille ja 

tämä on heikentänyt tilinpäätösten laatua. Vertailukelpoisuuteen on vaikuttanut aina-

kin vielä toistaiseksi se, että IFRS ei ole täysin yksiselitteinen normikokoelma, vaan 

sisältää edelleen ohjeellisia normeja, joihin voidaan halutessa soveltaa kansallisia 

käytäntöjä. (Virtanen 2008, 26) 
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Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tutkia tilinpäätösinformaation läpinäkyvyydessä 

ja sen ominaisuuksissa tapahtuneita muutoksia IFRS standardeihin siirtymisen jäl-

keen. Ensisijainen tutkimusongelma on: 

 

1. Onko suomalaisten listattujen yritysten tilinpäätösinformaation lä-

pinäkyvyys parantunut IFRS standardeihin siirtymisen jälkeen? 

 

Lisäksi tarkoituksena on selvittää: 

 

2. Mitä muutoksia suomalaisten listattujen yritysten tilinpäätösinformaati-

on oikea-aikaisuudessa on tapahtunut IFRS standardeihin siirtymisen jäl-

keen? 

 

3. Mitä muutoksia suomalaisten listattujen yritysten tilinpäätösinformaati-

on konservatiivisuudessa on tapahtunut IFRS standardeihin siirtymisen 

jälkeen? 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 
 

Aluksi läpikäydään kirjallisuuskatsaus perustuen aikaisempiin tutkimuksiin, joiden 

pohjalta teoria on kirjoitettu ja viitekehys muodostettu. Tutkimus rajataan tilinpää-

tösinformaation laadun ominaisuuksista oikea-aikaisuuteen ja konservatismiin, koska 

nämä yhdessä kuvaavat tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyttä. Teoria osuuden jäl-

keen suoritetaan kvantitatiivinen analyysi SPSS-ohjelmalla hypoteesien testausta 

varten. Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisista listatuista yrityksistä, joilta löyty-

vät tarvittavat muuttujat kymmeneltä peräkkäiseltä vuodelta. Läpinäkyvyyden ominai-

suuksien muutoksia tarkastellaan vuosien 1999 - 2007 ajalta, pääpaino on kuitenkin 

vuosissa 2005 - 2007, jolloin yritykset ovat lainsäädännön pakottamina siirtyneet 

käyttämään IFRS standardistoa.  
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1.3 Tutkielman rakenne 
 

Aluksi käsitellään tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyttä, minkä takia tilinpäätösinfor-

maation pitää olla läpinäkyvää ja miten tämä läpinäkyvyys on mahdollista saavuttaa. 

Tämän jälkeen käydään läpi läpinäkyvyyden muodostavia ominaisuuksia, oikea-

aikaisuutta ja konservatismia, niiden tulkintoja ja aikaisempia tutkimuksia. Seuraa-

vaksi suoritetaan kvantitatiivinen analyysi läpinäkyvyyden ominaisuuksien, oikea-

aikaisuuden ja konservatismin, muutoksista viimeisten yhdeksän vuoden aikana 

suomalaisissa listatuissa yrityksissä. Analyysin tulosten tulkinnan jälkeen pohditaan, 

mitä syitä näiden tulosten taustalla voisi olla ja mikä voisi olla hedelmällinen jatkotut-

kimuksen aihe.  
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2 Tilinpäätösinformaation läpinäkyvyys 
 

2.1 Läpinäkyvyyden taustaa 
 

Ollakseen käyttökelpoista ja ajankohtaista, tilinpäätösinformaation tulee olla luotetta-

vaa, johdonmukaista, vertailukelpoista ja läpinäkyvää. (Zarb 2006, 30) Läpinäkyvyy-

den voidaan määritellä olevan tietojen julkituomisen syvyyttä. Tilinpäätösinformaation 

läpinäkyvyys tarkoittaa, että yritys julkituo sijoittajilleen, sekä muille sidosryhmilleen, 

ymmärrettävästi ja vertailukelpoisesti, mistä sen tulos ja toiminta on muodostunut. 

(Bushman et al. 2004, 168) Lisäksi tilinpäätösraporteista tulee ilmetä yrityksen todel-

linen varallisuusrakenne ja erityisesti sen arvon tuotto mahdollisuudet. Silti esimer-

kiksi immateriaalisten resurssien läpinäkyvyys taseessa on usein huonoa. (Busacca 

2007, 306-308) 

 

Läpinäkyvyyden yrityksen raportoinnissa ei tulisi olla toiminto, joka suoritetaan pakot-

tavien standardien ja normien takia, vaan sen tulisi olla mahdollisuus parantaa vas-

tuullisuutta ja pitkällä aikavälillä alentaa valvonta kustannuksia. Vastuullisuuden tulisi 

olla läpinäkyvyyden ja avoimuuden tavoite. Läpinäkyvyys saavutetaan, kun oikea 

tieto toimitetaan oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan. (Lund et al. 2007, 265) Yri-

tysten raportointimalleja tulisi myös laajentaa perinteisten taloudellisten mallien yli, 

jotta läpinäkyvyys kokonaisuutena saavutettaisiin. (Beattie et al. 2004, 206) Tässä 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin taloudellisen tilinpäätösinformaation läpinäkyvyy-

teen, jonka ominaisuudet pystytään analysoimaan tilinpäätösinformaation lukujen ja 

osakkeen loppuvuoden kurssin pohjalta.  

 

Yleisesti hyväksytyt korkealaatuiset tilinpäätösperiaatteet auttavat saavuttamaan lä-

pinäkyvyyden. Vuosien pyrkimykset harmonisoida kansainvälistä laskentatoimea 

kulminoituivat IASC:n (International Accounting Standards Committee) ja IFAC:n (In-

ternational Federation of Accountants) julkaisemiin laskentatoimen standardeihin. 

Kesäkuussa 2000 IASC nimettiin uudelleen IASB:ksi (International Accounting Stan-

dards Board), jonka ensisijainen tehtävä on kehittää ja julkaista kansainvälisiä tilin-

päätösstandardeja. Aluksi standardit tunnettiin nimellä IAS (International Accounting 

Standards), nykyisin standardien nimi on IFRS (International Financial Reporting 
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Standards). Kirjanpito- ja pääomasijoitusyritysten toimeenpanemat tutkimukset ovat 

viitanneet siihen, että kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat parantaneet tilinpää-

tösten läpinäkyvyyttä ja niillä on lisäksi merkittävä vaikutus joidenkin suorituskyvyn 

mittareiden arvioinnissa. Tämä edistää tehokkaampien pääomamarkkinoiden syntyä. 

(Zarb 2006, 30-33) 

 

Kansainvälisiä IFRS standardeja alkoivat muun muassa EU:n alueella noudattaa yli 

7 000 listattua yritystä 1. tammikuuta 2005. (Zarb 2006, 30) Motivaationa pakolliseen 

IFRS:n käyttöönottoon oli tarve taata parempi vertailukelpoisuus sekä korkeampi lä-

pinäkyvyys ja laatu tilinpäätöksissä EU:n alueella. Tämä innosti muitakin standardien 

asettajia, kuten AASB:tä (Australian Accounting Standards Board), adoptoimaan 

IFRS normiston samalla tavoin. (Daske et al. 2006, 462) Myös Japani ilmoitti otta-

vansa IFRS normiston käyttöön konsernitilinpäätöksissä. Lisäksi monet maat, kuten 

Kiina, harmonisoivat omaa normistoaan samansuuntaiseksi IFRS:n kanssa. (Zarb 

2006, 30-33) 

 

Tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyden vaatimuksen taustalla on myös se, ketkä 

ovat tilinpäätösten pääasiallisia käyttäjiä. FASB:n (Financial Accounting Standards 

Board) ja IASB:n mukaan pääasialliset ja tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat sijoittajat ja 

luotonantajat. Molemmat ryhmät ovat yrityksen ulkopuolisia sidosryhmiä ja näin ollen 

pääasiallinen tiedonlähde näille ryhmille on tilinpäätösinformaatio. FASB:n määritel-

män mukaan tilinpäätösinformaation täytyy olla ymmärrettävää niille, joilla on riittävä 

ymmärrys liiketoiminnan ja talouden toiminnoista ja jotka ovat halukkaita perehty-

mään tilinpäätösinformaatioon riittävällä uutteruudella. Lisäksi FASB huomioi, että 

tilinpäätösinformaation ymmärrys voi vaihdella huomattavasti eri käyttäjien kesken. 

Tilinpäätösinformaation tulisi olla ymmärrettävää myös ei-ammattilaisille. IASB mää-

rittelee, että käyttäjillä tulee olla riittävä tietämys liiketoiminnan ja talouden toiminnois-

ta ja laskentatoimesta sekä halu perehtyä tilinpäätösinformaatioon riittävällä uutte-

ruudella. Tältä osin on olemassa pelko, että läpinäkyvyys on heikkenemässä, koska 

tilinpäätöksissä käytettyjä termejä on muutettu vaikeammin ymmärrettäviksi. (Ewer 

2007, 18) 

 

Läpinäkyvyyden vaatimuksen taustalla on myös johdon mahdollinen opportunistinen 

käyttäytyminen. Nykyisin yritykset ovat kansainvälistyneet ja rahoitusmarkkinat ovat 
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epävakaat ja tämän takia tilinpäätösinformaation tarkoituksena on yleensä myös vä-

hentää tuleviin tulovirtoihin liittyvää epävarmuutta. Yrityksen johto on se, jolla on 

hyödyllistä tietoa liittyen yrityksen arvoon ja toimintoihin. Usein johdon palkkiot ovat 

kuitenkin suhteutettu raportoituun tulokseen, joka aiheuttaa opportunistista käyttäy-

tymistä, jolloin johto loogisesti pyrkii salaamaan kaiken sellaisen tiedon, jolla voi olla 

negatiivinen vaikutus heidän palkkioonsa. Korkea läpinäkyvyysvaatimus ja tiukat ti-

linpäätösstandardit kuitenkin vähentävät johdon mahdollisuuksia vaikuttaa tuloksen 

muodostumiseen. (Dimitropoulus et al. 2008, 252) 

 

Tilinpäätösinformaation läpinäkyvyys vähentää myös informaation epäsymmetrisyyt-

tä. Informaation epäsymmetrisyys taas aiheuttaa kustannuksia talouteen kokonai-

suudessa, riippumatta siitä, mikä epäsymmetrisyyden aiheuttaa. Informaation epä-

symmetrisyyttä voidaan alentaa tietojen julkituomista tukevilla säännöksillä, jotka pa-

rantavat oikea-aikaisuutta. (Lev 1988, 19) Tämä edellyttää oikea-aikaisempia julki-

tuomisia sekä laskentatoimen voitosta että johdon tulevaisuuden ennakkoarvioista. 

(Brackney et al. 1999, 48) 

 

Paremmalle läpinäkyvyydelle on yhä suurempi tarve. Viimeaikaiset yrityspetokset ja 

laskentatoimen skandaalit ovat ravistelleet sijoittajien luottamusta ja aiheuttaneet 

yleistä epävarmuutta sekä laskeneet tilinpäätösraporttien käyttökelpoisuutta tehtäes-

sä sijoituspäätöksiä. Tarve paremmalle läpinäkyvyydelle, rehellisyydelle ja paikkan-

sapitävyydelle yrityksen taloudellisessa raportoinnissa on kiistaton. (Low et al. 2006, 

222-228) Myös viimeaikaiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja lisään-

tynyt tarve muodostaa yritys alliansseja ja yhteisyrityksiä pärjätäkseen kansainväli-

sessä kilpailuympäristössä kasvattavat tarvetta läpinäkyvyydelle. Läpinäkyvyys on 

tehokas keino kasvattaa molemminpuolista luottamusta sekä yritysten kesken että 

suhteissa sijoittajiin ja luotonantajiin. (Kanagaretnam et al. 2009, 1) 

 

2.2 Läpinäkyvyyden ominaisuudet 

 

Tilinpäätösinformaation laadun attribuuteista on tutkimukseen valittu oikea-aikaisuus 

(timeliness) ja konservatismi (conservatism), jotka yhdessä heijastavat tilinpäätösin-

formaation läpinäkyvyyttä. Niiden taustalla on näkemys, että laskentatoimen tuloksen 
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on tarkoitus mitata taloudellista tulosta, joka määritellään pääoman markkina-arvon 

muutokseksi. Näkemys muodostuu siitä, että molemmat mitat ovat pörssituottoja. 

Oikea-aikaisuus on selittävä voima käänteisregressiossa ja konservatismi on negatii-

visten ja positiivisten tuottojen kulmakertoimien suhde käänteisregressiossa. Konser-

vatismi siis eroaa oikea-aikaisuudesta siinä, että se heijastaa laskentatoimen voiton 

kykyä heijastua taloudellisista tappioista tai taloudellisista voitoista. (Francis et al. 

2004, 972-973)  

 

2.2.1 Ominaisuuksien taustaa 
 

Läpinäkyvyyden ominaisuudet eroavat tutkimusten mukaan kansainvälisesti com-

mon-law ja code-law, toiselta nimeltään civil-law, maiden välillä. (Ball et al. 2000, 2) 

Common-law maissa lait muodostuvat pääosin tuomioistuinten ennakkopäätöksistä, 

jotka sisällytetään lainsäädäntöön. Common-law maita ovat pääasiassa Britannia ja 

Yhdysvallat. Code-law maat on jaettu lainsäädäntönsä suhteen kolmeen ryhmään, 

joita ovat Ranskan, Saksan ja Skandinavian lait. Näissä maissa lait ovat oppineiden 

ja lainsäätäjien säätämää yksityisoikeutta ja tuomioistuinten mahdollisuudet tulkita 

lakeja ovat pienemmät. (La Porta et al. 1997, 1131)  

 

Tutkimusten mukaan common-law maissa laskentatoimen tulos on merkittävästi oi-

kea-aikaisempaa, kuin code-law maissa. Code-law maissa informaation epäsuhtai-

suus ratkaistaan mieluummin muutoin, kuin oikea-aikaisesti julkituoduilla tilinpäätök-

sillä, yleensä läheisillä suhteilla pääsijoittajiin. Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, 

että parannukset common-law maiden tilinpäätösten avoimuus standardeissa alenta-

vat agentti kustannuksia enemmän kuin mitä etuja läheiset suhteet sijoittajien ja joh-

don välillä code-law maissa antavat. (Ball et al. 2000, 2) 

 

Code-law maissa valtiollinen vaikutus laskentatoimen käytäntöihin on korkea. Politi-

sointi laskentatoimen standardien asettamisessa ja täytäntöönpanossa heikentää 

vaatimusta oikea-aikaiseen ja konservatiiviseen laskentatoimen tulokseen ja vasta-

kohtaisesti kasvattaa tarvetta tuloksen vähäisiin vaihteluihin vuosien välillä. Yritysta-

solla politisointi usein johtaa osakashallinto malliin, jossa agentit käsitetään yrityk-

seen sopimussuhteessa olevina ryhminä. Tällöin laskentatoimen tulosta pidetään 
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näille ryhmille jaettavana piirakkana, josta osa menee osakkeenomistajille osinkoina, 

osa valtiolle veroina, osa bonuksina johdolle ja mahdollisesti myös työntekijöille. Joh-

dolla taas on code-law maissa standardien antamana suurempi harkintavaltaa sen 

suhteen, milloin voitot ja tappiot sisällytetään laskentatoimen tulokseen ja tätä kautta 

johto voi vaikuttaa esimerkiksi maksettavien verojen määrään. Common-law maissa 

maksuja osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille ei ole sidottu yhtä tiukasti lasken-

tatoimen tulokseen, kuin code-law maissa ja tämä parantaa tilinpäätösten avoimuut-

ta. (Ball et al. 2000, 3-4) Kuitenkin monissa code-law maissa on siirrytty listattujen 

yritysten osalta käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, joiden tarkoitukse-

na on parantaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

 

Konservatismin osalta common-law maiden voiton todetaan olevan konservatiivi-

sempaa kuin code-law maiden. Tämä johtuu erityisesti common-law maiden käräjöin-

tikäytännöstä. Kuitenkin Ball et al. (2000, 47) tekemässä tutkimuksessa oletettiin 

Saksan laskentatoimen olevan konservatiivisempaa, koska saksalaisilla johtajilla on 

poikkeuksellinen toimintavalta alentaa raportoitua voittoa hyvän vuoden aikana. Kui-

tenkin, heillä on myös poikkeuksellinen toimintavalta viivyttää taloudellisten tappioi-

den tunnistamista ja näin kasvattaa raportoitua voittoa huonona vuonna. Tämä oli 

myös Britanniassa yleinen käytäntö 1900-luvun alkupuolella, mutta siitä tehtiin tehok-

kaasti loppu common-law maissa. Samanlaiset huomiot voidaan tehdä myös Japanin 

laskentatoimen kehityksestä. (Ball et al. 2000, 47-48) 

 

Tutkimuksissa on myös todettu, että samalla laskentatoimen lainkäyttöalueella sijait-

sevien yritysten taloudelliset raportit voivat erota toisistaan, vaikka ne käyttäisivät 

samoja laskentatoimen standardeja. Toisin sanoen, lainkäyttöalueella annetut las-

kentatoimen standardit voivat johtaa joidenkin yritysten osalta konservatiivisempaan 

raportointiin ja joidenkin yritysten osalta liberaalisempaan raportointiin. Esimerkiksi 

U.S. GAAP on konservatiivisempi yrityksille, joilla on paljon tutkimus- ja tuotekehitys-

toimintaa kuin yrityksille, jotka muuten ovat samanlaisia, mutta niillä ei juuri ole tutki-

mus- ja tuotekehitystoimintaa. Vastakohtaisesti U.S. GAAP on liberaalimpi niille yri-

tyksille, jotka suorittava korvauksia työntekijöilleen osakeoptioina, kuin niille yrityksil-

le, jotka muuten ovat samanlaisia, mutta eivät suorita korvauksia työntekijöilleen 

osakeoptioina. (Gigler et al. 2001, 484) 
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2.2.2 Oikea-aikaisuus 
 

1960-luvun loppuun asti laskentatoimen käytännöt keskittyivät laajalti suoriteperus-

teiseen kirjaamiseen, normatiivisen teorian dominoidessa samanaikaisesti tutkimuk-

sia. Kiihdyttääkseen kehitystä tällä rahoituksen ja talouden alueella, tutkijat alkoivat 

käyttää taloudellista tulosta mittapuuna laskentatoimen tuloksen laadun mittaamises-

sa. (Ding et al. 2006, 93) Oikea-aikaisuus kuvaa, missä määrin nykyisen jakson las-

kentatoimen tulos sisältää nykyisen jakson taloudellista tulosta, joka taas on muutos 

pääoman markkina-arvossa. (Ball et al. 2000, 2) Oikea-aikaisuuden voidaan määri-

tellä olevan myös kyky julkaista informaatiota ennen kuin se on vanhentunut. Tällöin 

informaatio on käyttökelpoista sidosryhmille päätöksentekoa varten. (Busacca 2007, 

209) 

 

Oikea-aikaisuutta voidaan tarkastella agentti teorian pohjalta. Agentti kustannuksia 

syntyy, kun johto ja muut yrityksen osapuolet pyrkivät maksimoimaan omaa hyvin-

vointiaan sen sijaan, että pyrkisivät maksimoimaan yrityksen arvoa. Agentti kustan-

nuksia voidaan pyrkiä alentamaan sopimuksin. Sopimusosapuolet taas vaativat oi-

kea-aikaisia mittaustuloksia yrityksen suorituskyvystä ja nettoarvosta. Toisin sanoen 

liikkeenjohdollista suorituskykyä mittaavat mittarit palkkiosopimuksissa, kuten voitto, 

ovat sitä tehokkaampia, mitä oikea-aikaisempia ne ovat ja mitä paremmin ne heijas-

tavat johdon toimien vaikutuksia yrityksen arvoon sillä periodilla, jolla toimet on tehty. 

Oikea-aikaisuus estää toimintahäiriöitä tuloksessa liittyen johdon rajalliseen toimiai-

kaan yrityksessä. Esimerkiksi johto voi luopua positiivisen nettonykyarvon projektista, 

jolla on lähitulevaisuudessa negatiiviset tuotot, koska tulevaisuuden voitot heijastavat 

projektin hyötyjä vasta sen jälkeen, kun nykyinen johto on jo jäänyt eläkkeelle. (Watts 

2003, 211)  

 

2.2.3 Tutkimuksia oikea-aikaisuudesta 

 

Laskentatoimen tuloksen oikea-aikaisuutta tutkittiin jo vuonna 1968 Ballin ja Brownin 

toimesta. Heidän mallissaan regressioanalyysin selityskerroin mittasi laajuutta, jolla 

nykyisen jakson laskentatoimen tulos selitti nykyisen jakson taloudellista tulosta eli 

laskentatoimen tuloksen oikea-aikaisuutta. Tutkimuksessaan he tulivat siihen pää-
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telmään, että laskentatoimen tulos on systemaattisesti jäljessä taloudellista tulosta. 

Tämän takia laskentatoimen tuloksella todettiin olevan matala oikea-aikaisuus ja täs-

tä johtuen vähän arvomerkitystä. (Ball et al. 1968, 176-177)  

 

Muutamassa tutkimuksessa tämän jälkeen keskityttiin enemmän oikea-aikaisuuteen 

laskentatoimen tuloksen ominaisuutena. Näissä näytettiin, että laskentatoimen tulok-

sen jäljessä olevuus taloudellisen tuloksen suhteen ulottuu monelle jaksolle. Pää syy 

tähän on, että laskentatoimen periaatteet, kuten tuloksen toteutuminen tai kustannus-

ten kohdistaminen, aiheuttavat taloudellisen tuloksen sisältyvän laskentatoimen tu-

lokseen jälkeen jäävästi jatkuvasti. (Ding et al. 2006, 94) 

 

Alford et al. (1993, 213) tekemässä tutkimuksessa vertailtiin 17 eri maan tilinpää-

tösinformaation sisältöä ja oikea-aikaisuutta. Perusryhmänä käytettiin Yhdysvaltojen 

otosta. Tulokset paljastivat merkittäviä eroja oikea-aikaisuudessa ja informaation si-

sällössä tutkittavien maiden välillä. Australian, Ranskan, Hollannin ja Britannian las-

kentatoimen voitto oli tutkimuksen mukaan oikea-aikaisempaa kuin Yhdysvalloissa. 

Tulokset Belgiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Irlannista, Japanista, Norjasta, Etelä-

Afrikasta ja Sveitsistä eivät olleet yksiselitteisiä. Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Sin-

gaporessa ja Ruotsissa laskentatoimen voitto on taas tutkimuksen mukaan vähem-

män oikea-aikaista kuin Yhdysvalloissa. (Alford et al. 1993, 213) 

 

Tilinpäätösinformaation oikea-aikaisuuden vaikutuksia on tutkittu myös liittyen sijoitta-

jien halukkuuteen hankkia tilinpäätösinformaatiota ennen niiden virallista julkaisemis-

ta. (Hakansson 1977, 414-415) Hakanssonin malli ennustaa, että kun julkinen tilin-

päätösinformaatio ei ole oikea-aikaista, suuret sijoittajat ovat halukkaampia hankki-

maan tilinpäätösinformaatiota ennen sen virallista julkaisua kuin pienet sijoittajat. Ha-

kanssonin ennustus, että suurten sijoittajien halukkuus hankkia yksityistä tietoa kas-

vaa, kun tilinpäätösinformaation oikea-aikaisuus heikkenee, motivoi Brackneytä ja 

Creadya tutkimaan, väheneekö suurten sijoittajien kaupankäyntivaste tilinpäätöstieto-

jen suhteen, kun julkaistujen tilinpäätösten oikea-aikaisuus vähenee. Tutkimuksen 

mukaan oikea-aikaisuudella on merkittävä vaikutus kauppojen keskiarvojen koon 

suhteen, kun oikea-aikaisuuden puute johtuu odottamattomasta raportoinnin viivees-

tä. Tämä koskee kuitenkin vain suuria sijoittajia, koska kun suuret sijoittajat eliminoi-
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tiin pois, ei löytynyt merkittävää yhteyttä kauppojen koon ja oikea-aikaisuuden välillä. 

(Brackney et al. 1999, 40) 

 

2.2.4 Konservatismi 

 

Konservatismin tulkitaan olevan tulos siitä että huonot uutiset heijastuvat voittoon 

nopeammin kuin hyvät uutiset. (Basu 1997, 3) Tämä johtuu siitä, että sekä sijoittajat 

että laskentatoimea säätelevät viranomaiset ovat kiinnostuneempia huonoista kuin 

hyvistä uutisista, koska huonot uutiset auttavat havaitsemaan ongelma alueet ja te-

kemään järkeviä sijoitus päätöksiä. Lisäksi tilintarkastajat pitävät johdon julkituomia 

huonoja uutisia uskottavampina kuin hyviä uutisia. (Dimitropoulos 2008, 253) 

 

Konservatismi on vaikuttanut laskentatoimen teoriaan ja käytäntöön jo vuosikymme-

niä. Basun (1997, 8) mukaan historialliset tallenteet 1400-luvulta kauppasuhteista 

osoittavat, että laskentatoimi oli konservatiivista jo keskiajan Euroopassa. Aiheeseen 

liittyvä kirjallisuus 1990-luvun alkupuolelta lähtien on ohjannut tutkimusta vertaile-

vampaan suuntaan, koska konservatismi on keino arvioida voiton laatua ja informatii-

visuutta suhteessa hyviin ja huonoihin uutisiin. Jos yritys julkistaa tilinpäätöksensä 

konservatiiviseen tapaan ja tietojen julkituominen on läpinäkyvää, mahdollistaa se 

sijoittajien arvioida uutisten vaikutuksia tuleviin voittoihin. Sitä vastoin, jos tilinpäätös 

ei ole läpinäkyvää voi tietojen laajempi julkituominen olla hyödyllistä. Tämä tarkoittaa, 

ettei tietojen laajempi julkituominen välttämättä tuota parempaa voiton informatiivi-

suutta, jos voitto on jo valmiiksi läpinäkyvää, mutta se voi olla hyödyllistä, jos voitto 

sisältää epäolennaisia komponentteja.  (Dimitropoulos 2008, 252-253) 

 

Verrattuna systeemiin, joka sallii taloudellisten tappioiden heijastua laskentatoimen 

voittoon pikkuhiljaa ajan saatossa, taloudellisten tappioiden oikea-aikainen sisältymi-

nen laskentatoimen voittoon kannustaa johtoa nopeuttamaan tappioiden lähteen sel-

vittämistä sekä estämään niiden muodostumista. Koska laskentatoimen voitto kulkee 

tasetileille, konservatismin vaikutuksesta myös rahoitus ja osingonjakopäätösten teko 

nopeutuu. Lisäksi se vaikuttaa nykyisiin johdon ja työntekijöiden bonuksiin. Se tekee 

johdon optimistisen, ei laskennallisen tiedon julkaisemisen vähemmän luotettavaksi 
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tietämättömille käyttäjille. Konservatiivinen laskentatoimi näin edistää johdon valvon-

taa ja on hyvän hallintotavan tärkeä ominaispiirre. (Ball et al. 2000, 2) 

 

2.2.5 Tutkimuksia konservatismista 

 

Dimitropoulos et al. (2008, 253) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin konservatismin 

esiintymistä Kreikan pääoma markkinoilla sekä lisäksi sitä, minkä verran taloudelli-

nen läpinäkyvyys vaikuttaa tulevaisuuden voittoihin ja tuottoihin. Tutkimustulokset 

osoittivat, että konservatismia esiintyy Kreikan laskentatoimen ympäristössä, mutta 

toisaalta löydettiin vain heikkoja todisteita koskien voiton oikea-aikaisuuden vaiku-

tusmahdollisuuksista. Sen sijaan löydettiin todisteita, joiden mukaan tietojen julkituo-

minen parantaa voiton informatiivisuutta niiden yritysten kohdalla, joilla on matala 

konservatismi, mutta ei niiden yritysten kohdalla, joilla on korkea oikea-aikaisuus. 

Löydökset osoittavat, ettei parempi julkituominen välttämättä johda parempaan in-

formatiivisuuteen yritysten julkisessa kaupankäynnissä olevien osakkeiden hinnan 

suhteen. (Dimitropoulos 2008, 253) 

 

Gigler et al. (2001) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin ennaltaehkäisevän vapaaeh-

toisen raportoinnin ja konservatismin yhteyttä. Tutkimuksessa esitettiin, että mitä 

konservatiivisempaa yrityksen taloudellinen raportointi on, sitä matalampia ovat hyö-

dyt riskinjaon suhteen oikea-aikaisemmista julkituomisista ja näin ollen ennaltaehkäi-

sevä vapaaehtoinen raportointi on yritykselle vähemmän hyödyllistä. Tutkimuksessa 

myös todettiin, että yritykset, joilla on vähemmän konservatiivinen taloudellinen ra-

portointijärjestelmä todennäköisemmin harjoittajat oikea-aikaista ennaltaehkäisevää 

vapaaehtoista raportointia kuin yritykset, joiden taloudellinen raportointijärjestelmä on 

enemmän konservatiivinen. Tämän pohjalta todettiin, että yrityksillä, joilla on suhteel-

lisesti vähemmän konservatiivinen järjestelmä, vapaaehtoiset julkituomiset aiheutta-

vat sen, että tuotot ohjaavat voittoja. Samalla todettiin, että suhteellisesti konservatii-

visemman järjestelmän omaavien yritysten kohdalla voitot ohjaavat tuottoja. Tämän 

seurauksena tuotot kuvastavat uutisia oikea-aikaisemmin vähemmän konservatiivi-

sen laskentatoimen omaavien yritysten kohdalla kuin niiden yritysten kohdalla, joiden 

laskentatoimi on enemmän konservatiivista. (Gigler et al. 2001, 472-483) 
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Gigler et al. (2001) tekemässä tutkimuksessa osoitettiin myös, että tuotot sisältävät 

uutiset oikea-aikaisemmin niiden yritysten kohdalla, joiden laskentatoimen järjestel-

mä on suhteellisesti vähemmän konservatiivinen. Lisäksi tutkimuksessa osoitettiin, 

että yrityksillä, jotka tekevät ennaltaehkäiseviä vapaaehtoisia julkituomisia on suh-

teellisesti liberaalimpi laskentatoimen järjestelmä kuin niillä, jotka eivät tee vapaaeh-

toisia julkituomisia ja lisäksi näiden yritysten laskentatoimen voitto on keskimäärin 

suurempi. (Gigler et al. 2001, 484-485) 

 

Konservatismin ja oikea-aikaisuuden muutoksia on tutkittu myös ranskalaisten yritys-

ten tilinpäätösinformaation suhteen. Syvät muutokset ovat ottaneet paikkansa Rans-

kan laskentatoimessa edellisen vuosikymmenen aikana, kehittäneet sen taloudellisia 

markkinoita ja kansainvälistänyt ranskalaisia yrityksiä. Nämä muutokset ovat tarjon-

neet erinomaisen mahdollisuuden analysoida voiton ominaisuuksien trendejä ja tes-

tata yritysten tunnusmerkkien vaikutuksia näihin laskentatoimen ominaisuuksiin. Ana-

lysoitaviksi yrityksen tunnusmerkeiksi tutkimukseen oli otettu mukaan yrityksen koko, 

kansainvälinen rahoitus ja tilintarkastuksen suorittava yritys (Big Five auditing). Tut-

kimustulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Ranskalaisissakin 

yrityksissä hyvillä uutisilla todettiin olevan myöhässä oleva vaikutus voittoon, koska 

kirjanpitäjät sallivat tällaisten uutisten heijastua asteittain voiton määrään. Kun taas 

huonot uutiset heijastuvat nopeasti numeroihin, mutta sen vaikutus on lyhytaikaisem-

pi. (Ding et al. 2006, 93-106) 

 

Ding et al. (2006, 101) tekemän tutkimuksen pohjalta on konservatismin ja oikea-

aikaisuuden trendit piirretty seuraavalla sivulla olevaan kuvioon (Kuvio 1). Konserva-

tismin todettiin olevan trendiltään nouseva tarkastelujakson aikana, vaikka lopussa 

on taas selkeää laskua, kuten alla olevasta kuviosta voi nähdä. Oikea-aikaisuudessa 

ei taas selkeää trendiä ole, vaan se on vaihdellut molempiin suuntiin eli oikea-

aikaisuus ei parantunut tarkastelujakson aikana huolimatta syvistä laskentatoimen 

muutoksista. Lukuun ottamatta yrityksen kokoa, mikään muista yrityksen tunnusmer-

keistä, joita tutkimuksessa oli mukana, ei ennusta yrityksen laskentatoimen voiton 

ominaisuuksia. Ding et al. tutkimuksen suurin panos oli laajentaa Basun (1997) tut-

kimusta analysoimalla tiettyjen yrityksen tunnusmerkkien vaikutusta laskentatoimen 

voiton ominaisuuksien muutoksiin. (Ding et al. 2006, 93-106) 
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Kuvio 1. Konservatismin ja oikea-aikaisuuden trendit ranskalaisissa yrityksissä  

(Ding et al. 2006, 101) 

 

Konservatismin esiintymistä on tutkittu myös Tshekin pääomamarkkinoilla. Nämä 

tulokset poikkeavat muista edellä esitetyistä ja Tshekeissä hyvät uutiset tunnistetaan 

nopeammin kuin huonot uutiset. Konservatismia ei siis todettu esiintyvän Tshekeissä 

ja tämän uskotaan johtuvan pääomamarkkinoiden kehittymättömyydestä sekä tutki-

musperiodin aikana vallinneista tiukoista laskentatoimen standardeista, jotka eivät 

antaneet harkintavaltaa johdolle. Lisäksi sääntely-ympäristö Tshekeissä ei juuri anna 

johdolle kannustimia yksipuolistaa nykyistä voittoa oman edun tavoittelun nimissä. 

(Jindrichovska et al. 2005, 650-651)  

 

Francis et al. (2004, 967) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin omanpääoman kustan-

nusten ja voiton ominaisuuksien suhdetta. Tutkimuksessa olivat mukana myös oikea-

aikaisuus ja konservatismi. Tutkimuksen perustana oli teoreettinen malli, joka ennus-

taa positiivista yhteyttä informaation laadun ja omanpääoman kustannusten välillä. 

Oikea-aikaisuuden suhteen positiivinen yhteys löytyi omanpääoman kustannuksiin eli 

kun oikea-aikaisuus kasvoi, kustannukset pienenivät. Konservatismi taas muodosti 
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poikkeuksen, eikä kyseistä yhteyttä löytynyt eli konservatismin kasvun ei todettu li-

säävän omanpääoman kustannuksia. (Francis et al. 2004, 967-1006) 

 

2.2.6 Konservatismin vaihtoehtoisia selityksiä 

 

Watts (2003, 207) käy läpi tutkimuksensa ensimmäisessä osassa vaihtoehtoisia seli-

tyksiä konservatismille laskentatoimessa ja niiden merkitystä laskentatoimen sääteli-

jöihin. Perinteisesti konservatismi määritellään sananparrella ”anticipate no profit, but 

anticipate all losses” (Watts 2003, 208) eli ei ennakoida voittoja, mutta ennakoidaan 

kaikki tappiot. Se, että voittoja ei ennakoida tarkoittaa, että voitot tunnistetaan vasta 

kun on laillinen saatava tuotoista, jotka synnyttävät voitot. Lisäksi näiden tuottojen 

tulee olla toteen näytettävissä. Konservatismi ei tarkoita, että kaikki tuotto rahavirrat 

pitäisi olla saatu ennen kuin voitto on tunnistettu, vaan pikemminkin, että nämä raha-

virrat pitää olla toteennäytettävissä. Konservatismi siis aiheuttaa epäsuhtaisia edelly-

tyksiä voittojen ja tappioiden vahvistamisille. Tämän tulkinnan avulla voidaan konser-

vatismille määrittää eri asteita eli mitä suurempia ovat erot voittojen ja tappioiden 

vahvistamisen vaatimusten välillä, sitä suurempaa on konservatismi. (Watts 2003, 

208) 

 

Tärkeä seuraus konservatismin epäsuhtaisesta voittojen ja tappioiden kohtelusta on 

substanssiarvon alituinen vähättely. Pääomamarkkinoiden säätelijät, standardien 

asettajat ja akateemikot kritisoivat konservatismia, koska tämä nykyisen periodin voit-

tojen vähättely voi johtaa tulevan periodin voittojen liioitteluun ja aiheuttaa tulevien 

kulujen vähättelyä. Kritiikin esittäjät käyttävät usein konservatismia kuvaamaan tulos-

laskelman vaikutuksia vain yhteen tiettyyn periodiin, jättäen muut periodit huomioi-

matta. Tämä ei kuitenkaan sovi konservatismin määritelmään, koska konservatismi 

tarkoittaa kumulatiivisia taloudellisia vaikutuksia, jotka on kuvattu taseessa sekä tu-

loina että voittoina siitä asti, kun yritys on ollut toiminnassa. (Watts 2003, 208) 

 

Konservatismin on arvioitu olevan kaikkein vaikutusvaltaisin periaate laskentatoimen 

arvostuksissa. Viimeaikaiset empiiriset tutkimukset eivät ainoastaan osoita, että las-

kentatoimen käytännöt ovat konservatiivisia, vaan myös, että käytännöistä on tullut 

yhä konservatiivisempia viimeisten 30 vuoden aikana. Nämä tulokset ovat aiheutta-
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neet kuuluvaa vastustusta monissa pääomamarkkinoiden säätäjissä, standardien 

asettajissa ja akateemikoissa. Konservatismin pitkä selviytyminen ja sen ilmeinen 

lannistumattomuus kritiikkiä kohtaan viittaavat vahvasti siihen, että konservatismia 

kritisoivat eivät huomaa sen merkittäviä etuja. Jos konservatismi yritetään poistaa 

ilman, että ymmärretään sen tuomat edut, tulokseksi tulevat standardit ovat todennä-

köisesti vakavasti haitallisia taloudelliselle raportoinnille. (Watts 2003, 208-209)  

 

Tutkijat ovat löytäneet konservatismille muitakin selityksiä. Yksi selitys on, että kon-

servatismia esiintyy, koska se on osa yrityksen organisaatiossa käytettävää tehokas-

ta teknologiaa ja osa sen sopimuksia eri sopimuspuolten kanssa. Tämä sopimuspe-

rusteinen selitys tarkoittaa, että konservatismi laskentatoimessa on keino osoittaa 

sopimuspuolille aiheutuvat vaarat, jotka johtuvat yrityksen epäsuhtaisesta informaati-

osta, epäsuhteisista voitoista, suppeasta näköpiiristä ja suppeista vastuista. Vaikka 

erotettaisiin sopimuksellinen ja liikkeenjohdollinen laskenta taloudellisesta raportoin-

nista, ongelmia voi esiintyä taloudellisessa raportoinnissa niin kauan kuin raportoidut 

laskentatoimen luvut informoivat sijoittajia johdon suorituskyvystä ja vaikuttavat sijoit-

tajien päätöksiin allokoida varojaan ja tätä kautta johdon hyvinvointiin. Nämä johdon 

hyvinvointiin vaikuttavat vaikutukset motivoivat johtoa raportoimaan yksipuolisesti, 

eikä tämä informoi sijoittajia ja muita sopimusosapuolia parhaalla mahdollisella taval-

la. (Watts 2003, 209) 

 

Käytännössä konservatismi enemmän kuin kuittaa johdon yksipuolisuuden sekä kes-

kimääräiset lykätyt voitot ja vähättelee kumulatiivisia voittoja sekä nettovarallisuutta. 

Sopimusten solmimisen suhteen nämä vaikutukset kasvattavat yrityksen arvoa, kos-

ka ne rajoittavat johdon opportunistisia korvauksia johdolle itselleen ja muille sopi-

musosapuolille, kuten osakkeenomistajille. Kasvanut yrityksen arvo jaetaan kaikkien 

yrityksessä mukana olevien osapuolten kesken ja se kasvattaa kaikkien hyvinvointia. 

Tällä tavalla konservatismi on tehokas sopimusmekanismi. (Watts 2003, 209) 

 

Konservatismi on kuitenkin enemmänkin tehokas taloudellisen raportoinnin meka-

nismi sopimusten puuttuessa. Muut konservatismin selitykset ehdottavat, että kon-

servatismi lisäksi kuittaa johdon yksipuolisuuden taloudellisessa raportoinnissa ja ei 

sopimussuhteessa olevat osapuolet pitävät arvossa konservatismin rajoittavaa vaiku-

tusta opportunistisiin palkkioihin johdolle ja muille sopimusosapuolille. Ottaen huomi-
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oon konservatismin ja sen aikaan saaman nettovarallisuuden yksipuolisuuden, se on 

luultavasti välttämätön komponentti tehokkaassa taloudellisessa raportoinnissa. 

(Watts 2003, 209) 

 

Yksi lähde konservatismille viime vuosina ovat osakkeenomistajien käräjöinnit. Kärä-

jöinnit aiheuttavat myös epäsuhtaisia voittoja sikäli, että yritysten nettovarallisuuden 

liioittelu tulee pikemminkin tuottamaan yritykselle käräjöinti kustannuksia kuin netto-

varallisuuden vähättely. Vähättelemällä nettovarallisuutta, konservatismi alentaa yri-

tyksen odotettuja käräjöintikustannuksia. Epäsuhteisuus käräjöintikustannuksissa on 

yhdenmukaista oikeusjärjestelmän kanssa, joka on kehitetty rajoittamaan opportunis-

tisia palkkioita johdolle ja muille yrityksen osapuolille. Siinä suhteessa käräjöintiseli-

tys ehdottaa, että myös muut henkilöt kuin yrityksen osapuolet pitävät arvossa tällai-

sia rajoitteita. (Watts 2003, 209) 

 

Raportoinnin ja verotuksen yhteys voi myös aiheuttaa konservatismia taloudelliseen 

raportointiin. Epäsuhtainen voittojen ja tappioiden tunnistaminen antaa hyvätuottoi-

sen yrityksen johdolle mahdollisuuden alentaa verojen nykyistä arvoa ja kasvattaa 

yrityksen arvoa. Tulojen tunnistamisen viivyttely ja kustannusten tunnistaminen no-

peuttaminen siirtää verojen maksua. (Watts 2003, 209) 

 

Lopuksi, taloudellista raportointia säätelevien standardien asettajilla ja valvojilla on 

omat kannustimensa suosia konservatiivista laskentatoimea ja raportointia. Aivan 

kuten siellä on epäsuhtaa käräjöinti kustannuksissa, siellä on epäsuhtaa myös val-

vontakustannuksissa. Standardien asettajat ja valvojat kohtaavat todennäköisemmin 

kritiikkiä, jos yritykset liioittelevat nettoarvonsa, kuin jos ne aliarvioivat sen. Konserva-

tismi alentaa poliittisia kustannuksia, jotka on säädetty standardien asettajille ja val-

vojille. Tämä epäsuhta poliittisissa kustannuksissa, kuten epäsuhta käräjöintikustan-

nuksissakin, on yhtenäinen ei sopimusperusteisten osapuolten, kuten äänestäjien, 

arvostaessa konservatismia rajoittavana tekijänä opportunististen maksujen suhteen. 

(Watts 2003, 209-210)  

 

Yhteinen ominaisuus näiden neljän selityksen suhteen on, että ne saattavat olla osoi-

tus yhdestä selityksestä. Kuten on todettu, konservatismi houkuttelee sopimusten 

solmimiseen, käräjöintiin ja poliittisiin kustannuksiin yhtäpitävästi kuin yleinen vas-
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tenmielisyys johdon ja muiden sopimuspuolten opportunistisia maksuja kohtaan. To-

teennäytettävyyden rooli on myös tavanomainen kaikissa selityksissä. Voittojen to-

teennäytettävyys on olennaista laillisissa sopimuksissa. Sopimukset, jotka ovat kirjoi-

tettu ei toteennäytettävissä olevin laskentatoimen numeroin, eivät ole täytäntöön-

panokelpoisia. Vastaavasti todisteet huijauksesta taloudellisessa raportoinnissa kärä-

jillä ja täytäntöönpanokelpoiset verotuksen säännöt edellyttävät toteennäytettäviä 

laskentatoimen numeroita. (Watts 2003, 210) 

 

On olemassa myös kaksi muuta selitystä, jotka voivat selittää samoja konservatismin 

aiheuttamia yrityksen ominaisuuksia, kuten tappioiden hetkellistä luonnetta. Ensim-

mäinen näistä liittyy tuottojen hallintaan eli johto vähättelee varoja ottaen kohtuutto-

mia palkkioita ja kohtuuttomia poistoja kirjanpidossa, tarkoituksenaan liioitella tule-

vaisuuden tuottoja. Toinen selitys taas on, että johto päättää luopua toiminnosta, joka 

ei ole voitollinen. (Hayn 1995, 148) Vaikka nämä molemmat selitykset voivat selittää 

samoja piirteitä kuin konservatismista aiheutuu, ne eivät voi erikseen tai yhdessä se-

littää systemaattista nettoarvon aliarviointia, joka on konservatismin tunnusmerkki. 

(Watts 2003, 210) 

 

2.2.7 Tutkimuksia läpinäkyvyydestä 

 

Taloudellista läpinäkyvyyttä on tutkittu kreikkalaisten yritysten kohdalla. Tutkimuk-

sessa suoritettiin regressioanalyysi jokaiselle yritykselle erikseen, jonka jälkeen ne 

klusteroitiin oikea-aikaisuuden ja konservatiivisuuden tason avulla. Jotta tutkimustu-

lokset olisivat merkittäviä, mukaan otettiin vain yritykset, joiden kertoimet olivat tilas-

tollisesti merkittäviä. Näin saatiin 76 yrityksen otos. Niiden yritysten voiton katsotaan 

olevan läpinäkyvää, jotka sijoittuvat oikea-aikaisuuden suhteen korkeimman oikea-

aikaisuuden omaavaan klusteriin ja konservatiivisuuden suhteen matalimman kon-

servatiivisuuden omaavaan klusteriin. Tutkimuksessa todettiin, että korkeimman oi-

kea-aikaisuuden omaavilla yrityksillä osakkeen keskituotto on korkeampi ja niiden 

markkina pääoma on kasvussa. Vastaavasti yrityksillä, joiden oikea-aikaisuus on ma-

tala ja konservatiivisuus korkea, todettiin olevan negatiivinen keskimääräinen osak-

keentuotto. Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että yritykset, joilla on läpinäkyväm-

pi voitto, ilmentävät parempaa pörssimarkkinoiden ja kannattavuuden suorituskykyä 
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kuin yritykset, joiden voitto on vähemmän läpinäkyvää. (Dimitropoulos et al. 2008, 

261-262) 

 

IFRS:n vaikutuksia läpinäkyvyyteen ja oikea-aikaisuuteen liittyen aineettomien hyö-

dykkeiden näkyvyyteen taseessa on tutkittu tapaustutkimuksena Italiassa. Tutkimuk-

sessa tutkittavan yrityksen vuoden 2003 tilinpäätös laadittiin sekä IFRS:n, U.S. 

GAAP:n että Italian GAAP:n mukaisesti, jonka jälkeen tehtiin systemaattinen vertailu. 

Tutkimuksen mukaan läpinäkyvyys on selkeästi parasta U.S. GAAP:n mukaan laadi-

tussa tilinpäätöksessä, oikea-aikaisuuden suhteen ei merkittäviä eroja esiinny. Koska 

IFRS:n ja U.S. GAAP:n standardit aineettomien hyödykkeiden suhteen ovat lähes 

samanlaiset, voidaan nämä tulokset laajentaa koskemaan IFRS:ää aineettomien 

hyödykkeiden osalta. (Busacca 2007, 326) 
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3 Empiirinen tutkimus 
 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto on peräisin Thomson One Bankerin tietokannasta. Aineistoon on 

valittu suomalaiset julkiset ja aktiiviset yritykset, joita tietokannassa oli 132 kappaletta 

ja jotka siirrettiin sieltä Exceliin. Yrityksen nimen lisäksi tiedoiksi otettiin yritysavain, 

myynti, pörssintunnus, osakkeen loppuvuoden kurssi, osakekohtainen tulos ja pää-

toimialaluokitus. Tämän jälkeen aineistosta poistettiin rahoitus- ja vakuutustoimintaa 

harjoittavat yritykset toimialaluokituksen avulla, jonka jälkeen jäljelle jäi 118 yritystä. 

Seuraavaksi poistettiin yritykset, joilta puuttuivat tarvittavat muuttujat, osakkeen lop-

puvuoden kurssi ja osakekohtainen tulos, kymmeneltä peräkkäiseltä vuodelta, jolloin 

saatiin laskettua tarvittavat muuttujat yhdeksältä vuodelta. Lopulliseksi aineistoksi jäi 

66 yritystä, josta poistettiin vielä suurin ja pienin yritys eli analyysiin jäi 64 yritystä. 

 

Tämän jälkeen laskettiin Excelissä regressio analyysissä tarvittavat muuttujat, joita 

ovat voitto ja tuotto. Voitto laskettiin jakamalla vuoden t osakekohtainen tulos vuoden 

t-1 osakkeen loppuvuoden kurssilla. Tuotto taas laskettiin vähentämällä vuoden t 

osakkeen loppuvuoden kurssista vuoden t-1 osakkeen loppuvuoden kurssi ja jaka-

malla tästä saatu tulos vuoden t-1 osakkeen loppuvuoden kurssilla. (Ball 2000, 7) 

Seuraavaksi aineisto siirrettiin SPSS-ohjelmaan, jossa aineiston kuvailu ja analyysi 

suoritetaan.  

 

3.2 Tutkimusaineiston kuvailu 

 

Tutkimusaineiston kuvailu suoritettiin SPSS-ohjelmalla. Kuvailu suoritettiin koko 64 

yrityksen aineistolle ja outlierit filtteroitiin pois vasta analysointi vaiheessa.  

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) on kuvailtuna analyyseissä 

tarvittavat muuttujat, voitto ja tuotto, tarkasteluvuosilta. Jokaiselta vuodelta on voiton 

ja tuoton minimi ja maksimi arvot, keskiarvo sekä keskihajonta kolmen desimaalin 

tarkkuudella. Pienin voiton arvo -2 löytyy vuodelta 2003 ja suurin 0,94 vuodelta 2000. 
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Pienin voiton keskiarvo 0,009 löytyy vuodelta 2007 ja suurin 0,103 vuodelta 2000. 

Voiton keskihajonta on ollut pienimmillään 0,81 vuonna 2005 ja suurimmillaan 0,292 

vuonna 2003. Tuotto taas on ollut pienimmillään -0,861 vuonna 2001 ja suurimmil-

laan 5,75 vuonna 2003. Tuoton pienin keskiarvo -0,37 löytyy vuodelta 2002 ja suurin 

keskiarvo 0,4 vuodelta 2003. Tuoton keskihajonta on ollut pienimmillään 0,282 vuon-

na 2002 ja suurimmillaan 0,77 vuonna 2003.  

 

Taulukko 1. Aineiston kuvailu 

 

Muuttuja N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Voitto 2007 64 -1,500 ,235 ,009 ,242 

Voitto 2006 64 -,287 ,267 ,056 ,097 

Voitto 2005 64 -,250 ,383 ,075 ,081 

Voitto 2004 64 -,118 ,733 ,093 ,114 

Voitto 2003 64 -2,000 ,790 ,025 ,292 

Voitto 2002 64 -,516 ,265 ,027 ,145 

Voitto 2001 64 -,282 ,771 ,102 ,147 

Voitto 2000 64 -,189 ,940 ,103 ,136 

Voitto 1999 64 -,552 ,215 ,073 ,099 

Tuotto 2007 64 -,818 ,935 -,015 ,341 

Tuotto 2006 64 -,642 1,363 ,217 ,345 

Tuotto 2005 64 -,416 1,504 ,348 ,401 

Tuotto 2004 64 -,684 ,949 ,189 ,316 

Tuotto 2003 64 -,472 5,750 ,400 ,770 

Tuotto 2002 64 -,707 ,803 -,037 ,282 

Tuotto 2001 64 -,861 1,143 ,007 ,364 

Tuotto 2000 64 -,794 1,240 -,107 ,416 

Tuotto 1999 64 -,584 4,213 ,294 ,729 

 N  64         

 

 

3.3 Oikea-aikaisuuden ja konservatismin analysointi  

 

Oikea-aikaisuuden ja konservatismin analysointi toteutettiin regressioanalyysillä. Oi-

kea-aikaisuuden estimointimenetelmänä käytettiin lineaarisen regressioanalyysin 

pienimmän neliösumman menetelmää. Regressioanalyysissä selitettävänä muuttuja-

na käytettiin voittoa ja selittävänä muuttujana tuottoa. Outlier havainnot filtteroitiin 

pois vääristämästä tuloksia, jolloin muuttujista saatiin suhteellisen hyvin normaalija-
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kautuneita. Analyysi tehtiin erikseen jokaiselle vuodelle, jonka jälkeen tulokset kerät-

tiin yhteenveto taulukoihin. (Ball et al. 1968, 161) Kaavana malli näyttää seuraavalta: 

 

NIit = α0 + α1Rit + εit, 

 

jossa NI on voitto, R on tuotto, α0 on vakiotermi, α1 regressiokerroin ja ε virhetermi. 

Mallissa voitto, tuotto ja virhetermi on laskettu jokaiselle yritykselle i tilivuotena t. Tuo-

ton astetta on käytetty vasta muodostetun taloudellisen arvon sijasta kyseisenä tili-

vuonna. Tutkittaessa yhteyttä laskentatoimen arvon ja taloudellisen arvon välillä, tut-

kijat tutkivat laskentatoimen voiton kykyä heijastaa yrityksen sisäistä arvoa. Regres-

sioanalyysin selityskerrointa R2 on käytetty mittaamaan laajuutta, jolla yrityksen ny-

kyisen periodin laskentatoimen voitto NI sisältyy yrityksen nykyisen periodin taloudel-

liseen tuottoon R, joka tarkoittaa siis laskentatoimen voiton oikea-aikasuutta. (Ding 

2006, 93) Lisäksi voidaan olettaa, että kun α1 < 1 oikea-aikaisuutta ei esiinny vaan 

pörssituotot määrittävät voiton tasoa. Lisäksi menneiden periodien tilinpäätösinfor-

maation vaikutusta nykyiseen voittoon voidaan pitää esitettynä, jos α0 > 0. (Dimitro-

poulos 2008, 260) 

 

Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 2) on kerätty muuttujien kertoimet ja kertoimien 

sig. arvot SPSS-ohjelman tulostamasta Coefficients-taulukosta. Kuten taulukosta voi 

nähdä, regressiokerroin α1 on jokaisena tarkasteluvuonna merkittävästi alle 1 ilmais-

ten oikea-aikaisuuden puuttumista tulojen tunnistamisessa puolen vuoden ajalta en-

nen tutkimusta. Kertoimet ovat vuotta 2007 lukuun ottamatta tilastollisesti merkittäviä 

sig. arvon ollessa alle 0,05. Lisäksi vakiotermin kerroin α0 on positiivinen ja tilastolli-

sesti merkittävä jokaisena tarkasteluvuonna ja ilmaisee näin aikaisempien periodien 

tuottojen informatiivista vaikutusta nykyisen periodin voittoon.  

 

Taulukko 2. Muuttujien kertoimet 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

α0  0,074 0,112 0,092 0,053 0,027 0,054 0,046 0,036 0,065 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 

α1 0,058 0,138 0,212 0,238 0,087 0,132 0,090 0,122 0,037 

Sig. 0,011 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,107 
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Seuraavana tutkittiin mallin tilastollista merkittävyyttä eli kuinka paljon selitysaste 

poikkeaa nollasta (Taulukko 3). Sig. arvon tulee olla alle 0,05, jotta malli olisi tilastol-

lisesti merkittävä. Sig. arvot kerättiin SPSS-ohjelman tulostamista Anova-taulukoista.  

 

Taulukko 3. mallin tilastollinen merkittävyys 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sig. 0,011 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,107 

 

 

Yllä olevasta taulukosta (Taulukko 3) käy ilmi, että malli on tilastollisesti merkittävä 

vuosina 1999 - 2006, mutta ei vuonna 2007. Vuoden 2007 aineistosta on poistettu 

kaikki merkittävät outlayerit ja lisäksi yritysten lukumäärä ei poikkea merkittävästi 

muista vuosista, joten selitysasteen huono arvo johtuu siitä, ettei tuotto kyseisenä 

vuonna selitä riittävästi voiton arvosta.   

 

Selityskertoimen eli R2 arvot saatiin SPSS-ohjelman mallin kooste taulukosta (model 

summary). Ne on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 4). Oikea-aikaisuus on 

vaihdellut jonkin verran vuosien välillä. Vuonna 2007 R2 arvo on ollut vain 0,045, kun 

taas parhaimmillaan se on vuonna 2006 ollut 0,411. Lisäksi taulukkoon on kerätty 

korjatut R2 arvot, jotka kertovat, kuinka hyvin selittävä muuttuja selittää selitettävän 

vaihtelusta prosentteina. Huonoimmillaan tuotto on selittänyt voittoa vuonna 2007 

vain 2,8 prosenttia ja parhaimmillaan vuonna 2006 40 prosenttia. Taulukossa on 

myös analyysissä mukana olleiden yritysten lukumäärät, joissa ei suurta vaihtelua 

vuosien välillä ole.  

 

Taulukko 4. Oikea-aikaisuuden vaihtelut 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Oikea-
aikaisuus R

2
 0,11 0,263 0,326 0,401 0,111 0,329 0,332 0,411 0,045 

Korjattu R
2 

0,094 0,250 0,314 0,391 0,096 0,317 0,321 0,400 0,028 

N 58 61 62 61 59 62 62 58 59 
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Oikea-aikaisuuden vaihtelut on kuvattuna alla olevaan kuvioon (Kuvio 2). Kuten kuvi-

osta voi nähdä, ei oikea-aikaisuudella ole tällä tarkasteluvälillä mitään yleistä selkeää 

trendiä. Vuodesta 1999 vuoteen 2002 sekä vuodesta 2003 vuoteen 2006 on oikea-

aikaisuudessa ollut hyvää nousua, mutta vuosina 2003 ja 2007 oikea-aikaisuudessa 

on taas tapahtunut huomattavaa taantumaa. Selkeää trendiä ei ole myöskään vuosi-

en 2005 - 2007 välillä eli ajalla IFRS standardien käyttöönoton jälkeen.  
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Kuvio 2. Oikea-aikaisuuden vaihtelut  

 

Tässä ensimmäisessä analyysissä tutkimusongelmana oli: 

 

• Onko oikea-aikaisuus lisääntynyt suomalaisten listattujen yritysten tilinpää-

tösinformaatiossa IFRS standardien käyttöönoton jälkeen? 

 

Tutkimuksen tekovaiheessa IFRS standardit ovat olleet pakollisia vasta kolme vuotta 

ja tänä aikana oikea-aikaisuus näyttäisi vähentyneen. Vuodesta 2005 vuoteen 2006 

se on ollut pienoisessa nousussa, mutta laskenut huomattavasti vuoden 2007 tilin-

päätösinformaatiossa edellisten vuosien luvuista. Joten tämän analyysin perusteella 

vastaus kysymykseen on, että oikea-aikaisuus ei ole lisääntynyt suomalaisten listat-

tujen yritysten tilinpäätöksissä IFRS standardeihin siirtymisen jälkeen.   
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Seuraavana tutkittiin konservatismia. Tässäkin estimointimenetelmänä käytettiin line-

aarisen regressioanalyysin pienimmän neliösumman menetelmää. Selitettävänä 

muuttujana analyysissä käytettiin voittoa ja selittävinä muuttujina tuottoa, tuotosta 

tehtyä dummy-muuttujaa sekä erikseen laskettua interaktiotermiä, joka on tuotto ker-

taan dummy-muuttuja. Kaavana malli näyttää seuraavanlaiselta (Basu 1997, 13):  

 

NIit = β0 + β1Rit + β2RDit + β3RitRDit + εit, 

 

jossa RDit on dummy-muuttuja, joka saa arvon 1 kun Rit < 0, muulloin dummy-

muuttuja saa arvon 0. Ylhäällä esitetyn mallin voi hajottaa kahteen lineaariseen 

osaan:  

 

o kun on kyseessä hyvät uutiset, jolloin RDit on 0, näyttää malli seuraa-

valta: NIit = β0 + β1Rit + εit 

o kun taas on kyseessä huonot uutiset, jolloin RDit on 1, näyttää malli 

seuraavalta: NIit = β0 + β2 + (β1 + β3) Rit + εit 

 

Jos R2 on korkeampi huonoille kuin hyville uutisille, on voitto oikea-aikaisempaa en-

simmäisessä tapauksessa. Lisäksi, positiivinen β3 tarkoittaa, että voitto on herkem-

pää samanaikaisesti raportoitujen yleisesti saatavilla olevien huonojen uutisten kuin 

hyvien uutisten suhteen. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että voiton herkkyys 

nykyisille negatiivisille tuotoille lisää vastaavasti voiton herkkyyttä nykyisille positiivi-

sille tuotoille, joka on yhdenmukaista laskentatoimen konservatismin lisääntymisen 

kanssa. Tämän katsotaan johtuvan kahdesta tekijästä: 1) tilintarkastajien ja johdon 

laillinen vastuu huonojen uutisten myöhäisestä julkituomisesta on kasvanut merkittä-

västi viimeisten vuosikymmenten aikana ja 2) sopimusosapuolten lisääntyneistä vaa-

timuksista konservatismille. (Ding 2006, 94) 

 

Myös konservatiivisuutta analysoitaessa outlayerit poistettiin, analyysi tehtiin erik-

seen jokaiselle vuodella ja tulokset kerättiin yhteenvetotaulukoihin. Ensiksi tutkittiin 

kuinka paljon mallin selitysaste R2 poikkeaa nollasta eli mallin tilastollista merkittä-

vyyttä (Taulukko 5). Sig. arvot kerättiin SPSS-ohjelman tulostamista Anova-

taulukoista. Mallin sig. arvo on kaikkina vuosina pienempi kuin 0,05 eli selitysaste on 

kaikkina vuosina tilastollisesti merkittävä.   
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Taulukko 5. mallin tilastollinen merkittävyys 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Sig. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,022 

 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin SPSS-ohjelman tulostamasta Coefficients-taulukosta mallin 

muuttujien ja vakiotermin tilastollista merkittävyyttä. Coefficients-taulukosta on kerätty 

muuttujien kertoimet jokaiselta vuodelta sekä niiden sig. arvot seuraavalla sivulla ole-

vaan taulukkoon (Taulukko 6). Suurin osa sig. arvoista on suurempia kuin 0,05 eli 

näiden muuttujien kertoimet eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Ainoastaan vakioter-

min kerroin on tilastollisesti merkittävä jokaisena tarkasteluvuonna. Taulukkoon ke-

rättiin myös Durbin-Watson arvot SPSS-ohjelman tulostamasta mallin kooste -

taulukosta (Model Summary).     

 

Konservatismin mittari β3 on positiivinen jokaisena tarkasteluvuonna eli voitto on tut-

kimusjoukossa herkempää samanaikaisesti raportoitujen yleisesti saatavilla olevien 

huonojen uutisten kuin hyvien uutisten suhteen. Tilastollisesti merkittävä kerroin on 

vuosina 2000, 2001, 2003, 2004 ja 2007, jolloin kertoimen selitysaste on alle 0,05. β3 

kertoimen perusteella konservatismi on vaihdellut huomattavasti tarkasteluvuosien 

välillä. Durbin-Watson arvo on vuosina 2000 ja 2002 kriittisten arvojen sisällä (1.48-

1.69, noin 60 havaintoa, 3 muuttujaa), muina vuosina se ylittää arvon 1.69, eikä malli 

näin ollen sisällä autokorrelaatiota (Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Kertoimet ja Durbin-Watson arvot 

 

  β0 β1 β2 β3 Durbin-Watson 

1999  0,094 0,029 -0,030 0,047 1,880 

sig. 0,000 0,243 0,153 0,500   

2000  0,185 -0,144 -0,049 0,360 1,540 

sig. 0,000 0,127 0,165 0,001   

2001  0,147 -0,010 -0,064 0,251 2,014 

sig. 0,000 0,901 0,053 0,023   

2002  0,062 0,208 -0,013 0,022 1,669 

sig. 0,003 0,014 0,660 0,853   

2003  0,035 0,068 0,054 0,864 1,847 

sig. 0,043 0,079 0,147 0,006   

2004  0,082 0,061 -0,030 0,202 2,094 

sig. 0,000 0,057 0,199 0,025   

2005  0,045 0,092 0,004 0,004 2,452 

sig. 0,000 0,000 0,865 0,969   

2006  0,045 0,098 0,008 0,128 2,035 

sig. 0,000 0,001 0,755 0,133   

2007  0,074 -0,004 0,022 0,198 2,203 

sig. 0,000 0,912 0,312 0,010   

 

 

Selityskertoimen eli selitysasteen R2 arvot saatiin SPSS-ohjelman mallin kooste tau-

lukosta (model summary). Ne on koottu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (Tau-

lukko 7). Selitysaste on vaihdellut jonkin verran vuosien välillä. Matalimmillaan se on 

ollut vuonna 2007 0,159 ja korkeimmillaan vuosina 2004 ja 2006 0,440. Korjattu R2 

arvo kertoo, että parhaimmillaan analyysin selittävät muuttujat ovat selittäneet selitet-

tävää vuonna 2004 41,1 prosenttia ja huonoimmillaan vuonna 2007 11,4 prosenttia. 

Taulukossa on myös analyysissa mukana olleiden yritysten määrä vuosittain.  
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Taulukko 7. Selitysasteet  

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Selitysaste 
R

2
 0,245 0,389 0,420 0,404 0,227 0,440 0,333 0,440 0,159 

Korjattu R
2 

0,206 0,357 0,391 0,373 0,185 0,411 0,298 0,409 0,114 

N 61 61 62 61 59 62 62 58 59 

 

 

Konservatismin vaihtelu vuosien välillä on kuvattuna alla olevaan kuvioon (Kuvio 3). 

Mitään selkeää trendiä konservatiivisuudessa ei tarkasteluvuosien aikana ole vaan 

vaihtelua on ollut vuosien välillä molempiin suuntiin. Aluksi on ollut nousu vuodesta 

1999 vuoteen 2000, tämän jälkeen laskua vuodesta 2000 vuoteen 2002, jonka jäl-

keen selkeä nousu vuodesta 2002 vuoteen 2003. Vuodeta 2003 vuoteen 2005 on 

ollut taas laskua, jonka jälkeen vuodesta 2005 vuoteen 2007 konservatiivisuus on 

ollut nousussa eli ajalta IFRS standardien käyttöön ottamisen jälkeen löytyy selkeä 

trendi konservatismin kehityksen suhteen. 
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Kuvio 3. Konservatismin vaihtelut 
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Tässä toisessa analyysissa tutkimusongelmana oli: 

 

• Onko konservatismissa ollut muutoksia suomalaisten listattujen yritysten tilin-

päätösinformaatiossa IFRS standardien käyttöönoton jälkeen? 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että vuodesta 2005 vuoteen 2007 konservatis-

missa oli nousua eli tämän perusteella suomalaisten listattujen yritysten konservatii-

visuus on noussut IFRS standardien käyttöönoton jälkeen.  

 

Kolmantena tutkimusongelmana oli: 

 

• Onko suomalaisten listattujen yritysten tilinpäätösinformaation läpinäkyvyys 

parantunut IFRS standardien käyttöönoton jälkeen? 

 

Tilinpäätösinformaation katsotaan olevan läpinäkyvää, kun sen oikea-aikaisuus on 

korkea ja konservatismi matala. Analyysin tulosten mukaan oikea-aikaisuus nousi 

vuodesta 2005 vuoteen 2006, mutta laski sitten merkittävästi vuodesta 2006 vuoteen 

2007. Konservatismi taas lisääntyi koko tämän ajan. Merkkejä läpinäkyvyyden paran-

tumisesta ei siis ole IFRS standardeihin siirtymisen jälkeen, pikemminkin läpinäky-

vyys näyttäisi huonontuneen. Analyysissa tutkittujen 9 vuoden aikana läpinäkyvyys 

näyttäisi olleen korkeimmillaan vuonna 2002 sekä vuonna 2004. 

 

Yksi yhtenäisten kansainvälisten standardien luomisen ja käyttöönoton syistä on tar-

ve parempaan läpinäkyvyyteen. Se uskotaan saavutettavan, kun eri maiden yritysten 

tilinpäätösten vertailukelpoisuus kasvaa. Yksi IFRS standardien tavoite on oikea-

aikaisuuden paraneminen. Miksi näin ei ole kuitenkaan tapahtunut suomalaisten lis-

tattujen yritysten suhteen? Syitä tähän voi olla monia.  

 

Ensiksikin uusien standardien käyttöönotto voi olla aluksi kankeaa ja kansallisilla käy-

tännöillä voi olla vaikutusta tilinpäätösten laadintaan. Uusimmissa tutkimuksissa on 

esitetty, että konservatismi laskentatoimessa on nousussa koko EU:n alueella. 

(Grambovas et al. 2006, 354) Perinteinen suomalainen laskentatoimen käytäntö oli 

tuloslaskelmapainotteinen, kun taas IFRS painottaa tasetta ja aluksi tässä on var-

masti yrityksillä opettelemista. Lisäksi tilinpäätösasiakirjoihin tuli sisällöllisiä, muodol-
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lisia ja rakenteellisia muutoksia. Myös arvostukset muuttuivat ja suomalainen käytän-

tö on tarkoittanut varovaisuuden periaatteen mukaisesti huonointa mahdollisesti to-

teutuvaa vaihtoehtoa. Suomalaiseen ajattelutapaan ei sovi kovinkaan hyvin arvostus 

käypään hintaan, kun siihen yhdistetään perinteinen varovaisuuden periaate. Uuden 

tilinpäätösnormiston edellyttämän ajattelutavan omaksuminen tulee viemään oman 

aikansa ja voi vaikuttaa tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyteen heikentävästi aluksi. 

(Virtanen 2008, 26-27)  

 

Tulosten taustalla voi olla myös markkinoiden tehottomuus, josta oikea-aikaisuuden 

puute ja konservatismi kertovat. Jotta markkinoita voitaisiin pitää tehokkaina, tulisi 

markkinoiden tunnistaa kaikki uutiset, sekä hyvät että huonot, heti, arvioitaessa yri-

tyksen pääoman arvoa. Markkinoiden ollessa epätehokkaat ja konservatismin esiin-

tyessä, huomioidaan huonot uutiset hyviä nopeammin. (Dimitropoulos 2008, 266) 

Markkinoiden tehottomuus viimeisten kolmen vuoden aikana voi siis olla syynä kon-

servatismin nousulle.  

 

Ding et al. (2006, 106) totesivat tutkimuksessaan yrityksen koon vaikuttavan oikea-

aikaisuuteen ja konservatismiin. Pienet yritykset olivat konservatiivisempi kuin suuret. 

Tämä olisi voinut olla mielenkiintoinen lisä tähänkin tutkimukseen eli olisiko joko pie-

ten tai suurten yritysten oikea-aikaisuudesta ja konservatismista löytynyt selkeämpää 

trendiä ja mahdollista läpinäkyvyyden parantumista. Toisaalta tutkimusaineisto oli 

sen verran pieni, että tulosten tilastollinen merkittävyys olisi voinut kärsiä entisestään.  

 

Lisäksi koska sijoittajien ominaispiirteet eroavat eri pääomamarkkinoiden välillä, voi 

olla hyvinkin todennäköistä, ettei yksi yhteinen kansainvälinen normisto sovi kaikille 

pääomamarkkinoille. Voisiko siis konservatiivisuuden kasvu IFRS standardeihin siir-

tymisen jälkeen johtuakin niiden sopimattomuudesta suomalaisille pääomamarkki-

noille? Toisaalta tutkimuksessa ei huomioitu yritysten sijoittajien alkuperämaata, jo-

ten jos suurin osa sijoittajista on ulkomaalaisia, sulkee se pois tämän vaihtoehtoisen 

selityksen. Tämä jäänee tulevaisuudessa todettavaksi, kun on mahdollisuus saada 

aineistoa useammalle vuodelle IFRS standardeihin siirtymisen jälkeen.  
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4 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyden 

mahdolliset muutokset suomalaisten listattujen yritysten siirryttyä käyttämään IFRS 

standardeja. Läpinäkyvyys muodostuu tilinpäätösinformaation oikea-aikaisuudesta ja 

konservatismista. Tutkimuksia koskien nimenomaan tilinpäätösinformaation lä-

pinäkyvyyttä ei ole tehty kovinkaan paljoa. Oikea-aikaisuutta ja konservatismia taas 

on tutkittu huomattavasti enemmän. 

 

Kansainvälisesti suurimmat erot läpinäkyvyyden suhteen muodostuvat eri tilinpäätös-

standardeista sekä lainsäädännöstä ja lisäksi kulttuurilla on joissain maissa huomat-

tava vaikutus. Standardeja pyritään kuitenkin yhdenmukaistamaan, jotta nämä erot 

poistuisivat. Monissa maissa ainakin listatut yritykset tekevät tilinpäätöksen joko 

IFRS standardien tai U.S. GAAP:n mukaisesti ja lisäksi IFRS standardeja ja U.S. 

GAAP:a pyritään lähentämään keskenään.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin ensiksi kirjallisuuden pohjalta, mitä läpinäkyvyys ja sen 

ominaisuudet, oikea-aikaisuus ja konservatismi ovat ja kuinka läpinäkyvyys on mah-

dollista saavuttaa. Tämän jälkeen suoritettiin empiirinen osuus kvantitatiivisena tut-

kimuksena, jossa käytettiin regressioanalyysiä. Tutkimuksen tuloksista selviää, että 

oikea-aikaisuus on vaihdellut molempiin suuntiin suomalaisten listattujen yritysten 

tilinpäätösinformaatiossa, eikä mitään selkeää trendiä löytynyt tutkittujen yhdeksän 

vuoden ajalta. Myös konservatismissa on ollut huomattavaa vaihtelua viimeisten yh-

deksän vuoden aikana, joskin sen osalta löytyy nouseva trendi IFRS standardeihin 

siirtymisen jälkeen. Tämä trendi koskee kuitenkin vain kolmea vuotta, joten kovin 

tiukkoja johtopäätöksiä siitä ei voi vetää.  

 

Tutkimusta olisi mielenkiintoista laajentaa muihin skandinaavisiin maihin, kuten Ruot-

siin, Norjaan ja Tanskaan, jotta voitaisiin nähdä, onko näissä maissa kehitys ollut 

samansuuntaista. Mielenkiintoista olisi myös tutkia vuonna 2007 alkaneen rahoitus-

kriisin vaikutuksia tilinpäätösinformaation läpinäkyvyyteen, onko sillä ollut vaikutuksia 

jo vuoteen 2008 ja millä tavalla. Pyrkivätkö yritykset esimerkiksi parempaan lä-
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pinäkyvyyteen, jotta sijoittajat uskaltaisivat huonoista näkymistä huolimatta yrityksiin 

sijoittaa.  
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