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1 JOHDANTO 
 

1.1 Taustaa 
 

Laskentatoimen ensisijainen tavoite on tuottaa informaatiota. Näin ollen tilinpäätöstie-

tojen tavoitteena on tyydyttää sen käyttäjien informaation tarve. Esimerkiksi sijoittajat 

tarvitsevat tilinpäätöstietoja, jotta he voisivat muodostaa oikeanlaisen kuvan yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta.  

 

Jokaisella maalla on ollut ja on edelleen oma laskentanormistonsa omine ominaispiir-

teineen. Vaikka laskennan pääperiaatteista vallitsee yhtäläinen mielipide, on jokaisel-

la valtiolla ollut oikeus asettaa vaatimuksia yrityksille, jotka toimivat sen omalla maa-

perällä. Aikaisemmin tämä oli perusteltua, koska yritykset toimivat vain kotimaas-

saan. Organisaatioiden toiminnan kansainvälistyttyä ovat sijoittajat alkaneet investoi-

da ulkomaille. Kun yritysten operaatiot koostuvat useista eri toiminnoista, joilla on 

erilaiset kannattavuuspotentiaalit, erilaiset riskit sekä erilaiset tuotot, on tilinpäätöstie-

tojen hyödyllisyys kyseenalaistettu (Talha et al. 2007, 106). Jotta yritysten tuottama 

informaatio palvelisi sen käyttäjiä parhaiten, on tilinpäätöstietojen oltava mahdolli-

simman vertailukelpoisia, informatiivisia ja läpinäkyviä. (Choi et al. 1999; Meek & 

Thomas 2003; Zarb 2006, 1) Tämä vaatii ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ratkai-

sujen lähentymistä toisiaan kohti. (Leppiniemi 2003, 9). 

 

Tarve tilinpäätösten harmonisoinnille on ilmiselvä (FASB 1976, 17; Herrmann & 

Thomas 2000, 1; Tarca 2004, 60; Carr et al., 3; Sacho & Oberholster 2008, 118-119). 

Monikansalliset yritykset kohtaavat päivittäin tilanteita, joissa säännökset vaihtelevat. 

Yhtenäinen tapa raportoida ratkaisisi monta ongelmaa. Vuonna 1973 perustettu  In-

ternational Accounting Standards Committee (IASC) muodostettiin kehittämään kan-

sainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien yhtenä ta-

voitteena on nimenomaan tyydyttää luotottajien ja sijoittajien potentiaalinen tiedon 

tarve, missä päin maailmaa he ikinä sitten toimivatkaan (Wyatt & Yospe 1993).  

 

Euroopassa yhteisten standardien laatiminen ja valmistelu aloitettiin 1990-luvulla. 

IASC koki vuonna 2001 uudelleenjärjestelyn, jonka seurauksena muodostui Interna-
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tional Accounting Standards Board (IASB). Nykyiset kansainväliset tilinpäätösstan-

dardit (International Financial Accounting Standards, IFRS) ovat IASB:n laatimia. 

(Deloitte 2009) Standardit on hyväksytty monissa maissa ja EU-alueen listayhtiöiden 

on pitänyt noudattaa niitä vuodesta 2005 lähtien (Regulation (European Commission) 

(EC) 1606/2002).  

 

IFRS -standardien taival ei ole ollut helppo. Useat lähteet  osoittavat, että informaati-

osta on muodostunut liian paketoitua ja yhdisteltyä (Herrmann & Thomas 2000, 2; 

Troberg 2003, 558; Berger & Hann 2003, 1). Useat standardit ovat olleet väljiä ja erit-

täin joustavia -  mahdollistaen yritysten tulkita niitä haluamallaan tavalla. Tällainen 

yhdistelty ja yritysten omien intressien mukaisesti muokattu data ei palvele sen käyt-

täjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta sijoittajat voisivat muodostaa oikeanlaisen 

kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta, on tietoja avattava. Huono informaatio johtaa 

vain huonoihin päätöksiin.  

 

IASC lanseerasi vuonna 1981 International Accounting Standards (IAS) 14 -

standardin koskien segmenttiraportointia. Sen tavoitteena oli antaa sijoittajille talou-

dellista tietoa yrityksen liiketoiminnallisista ja maantieteellisistä osa-alueista sekä 

näin ollen avata tilinpäätöstä. Tätä standardia paranneltiin paikoitellen ja marras-

kuussa 2006 IASB hyväksyi uuden standardin, IFRS 8 Toiminnalliset segmentit -

standardin, joka korvasi edellisen, parannetun IAS 14 -standardin (IAS 14R). Yritys-

ten on raportoitava uuden standardin mukaisesti 1.1.2009 lähtien. Muutos on osa 

IASB:n pyrkimystä vähentää eroja kansainvälisten IAS/IFRS-tilinpäätösstandardien ja 

U.S. Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) -standardien välillä. 

U.S. GAAP on vastaava yhdysvaltalainen standardinormisto, jota monet pitävät maa-

ilman parhaana (Zarb 2006). 

 

Tällä hetkellä julkinen taloudellinen informaatio yrityksistä ei vastaa niiden joka päi-

västä toimintaa. Informaatio on jäänyt paikalleen samaan aikaan, kun toiminta on 

kansainvälistynyt ja monimuotoistunut. Tämä tarjoaa erittäin suuren haasteen – niin 

tilinpäätösstandardien kuin rahoitus- ja pääomamarkkinoidenkin näkökulmasta. 

Segmenttiraportointi on eräs menetelmä, joka pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. 

Laskentatoimen maailmassa segmenttiraportoinnille on annettu suuri painoarvo, ja 

uudelta IFRS 8:lta odotetaan paljon. Standardi on jakanut ihmiset selvästi kahteen 
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koulukuntaan: toiset pitävät standardia välttämättömänä, toiset puolestaan ovat sitä 

mieltä, että standardi vain heikentää segmenttiraportoinnin laatua ja aiheuttaa lisää 

sekaannusta. (KPMG 2006, 23) Muun muassa Berger ja Hann (2003, 164) toteavat 

artikkelissaan, että yhdysvaltalaisen IFRS 8:a vastaavan US Statements of Financial 

Accounting Standards  (SFAS) 131:n puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että uusi stan-

dardi on johtanut relevantimpaan ja avatumpaan informaatioon. Toisaalta kriitikot 

ovat sitä mieltä, että informaation laatu on heikentynyt uuden standardin johdosta, 

koska luotettavuus ja vertailukelpoisuus ovat heikentyneet. 

 

Näiden ajatusten valossa on mielenkiintoista tutkia, miten yritykset informoivat seg-

menttejänsä koskevan informaation sekä toteutuuko segmenttiraportointi samalla 

tavalla kuin standardit edellyttävät. Ratkaiseeko IFRS 8 edeltäjänsä ongelmat? Ovat-

ko tilinpäätöstiedot jatkossa informatiivisempia sekä pystyykö muun muassa sijoittaja 

tekemään niiden perusteella parempia päätöksiä? 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Seuraavaksi tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat on esitetty kysymysten muodossa. 

Tutkielman päätutkimusongelmana on tarkastella: 

 

 miten hyvin segmenttiraportointi toteutuu käytännössä? 

 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 

 

 raportoivatko yritykset standardien ja sijoittajien vaatimusten mukaisesti? 

 onko informaatio muodostunut sellaiseksi kuin segmenttiraportoinnin määri-

telmä antaa ymmärtää? 

 

Nämä ovat tutkielman alaongelmia, jotka auttavat vastaamaan pääongelmaan. Tut-

kielmassa tarkastellaan myös mikä vaikutus uudella standardilla on segmenttien lu-

kumäärään ja informaation tuottamisen kustannuksiin. 
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Raportoinnin laatu tulee parantumaan, jos yritysten tilinpäätösinformaation vertailu-

kelpoisuus, johdonmukaisuus ja informatiivisuus tulee parantumaan. Mikäli laatu pa-

rantuu, tulisi sijoittajien ja muiden käyttäjien pystyä muodostamaan parempi kuva 

yrityksestä ja sen taloudellisesta tilasta.  

 

Tutkielman pääpaino on IFRS 8:ssa sekä Euroopan Unionin (EU) alueella tapahtu-

vassa segmenttiraportoinnissa. IASB:n tavoitteeseen saada Yhdysvallat mukaan 

käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja sekä uusiin ja uusiutuviin standar-

deihin vedoten voidaan sanoa, että Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Juuri 

käyttöön otetusta IFRS 8:sta on tehty vasta varsin vähän tutkimuksia. On mielenkiin-

toista tarkastella yhdysvaltalaisesta, lähes identtisestä ja paljon kauemmin käytössä 

olleesta SFAS 131:stä tehtyjen tutkimusten pohjalta, mihin suuntaan eurooppalainen 

segmenttiraportointi on menossa.  

 

Tutkielmassa luodaan katsaus kansainvälisten tilinpäätösstandardien historiaan, mut-

ta niiden tarkasteleminen ei ole tutkielman ydinosa. Kansainvälisten tilinpäätösstan-

dardien syntyminen ja kehittyminen ovat kuitenkin syy sille, miksi segmenttiraportointi 

laadittiin. Jotta lukija ymmärtäisi tutkielman sisällön oikein, on kansainvälisten tilin-

päätösstandardien historia käytävä ensin läpi.  

 

Tutkielmassa ei tehdä varsinaista vertailua IAS/IFRS -standardien ja SFAS standar-

dien välillä.  Erojen läpikäyminen itsessään ei ole mielekästä, koska standardit ovat 

hyvin lähellä toisiaan ja pyrkivät lähentymään entisestään. Toisaalta, mikäli Yhdys-

valtojen puolella on tapahtunut jotain merkittävää, on hyvin todennäköistä, että vas-

taavanlaisia muutoksia tullaan näkemään myös niissä maissa, jotka käyttävät tai tu-

levat käyttämään IFRS 8 -standardia. Tärkeää on saada selko siitä, mitä hyötyjä ja 

haittoja segmenttiraportointi on tuonut mukanaan, koska tällä saadaan vastaus sii-

hen, kuinka hyvin segmenttiraportointi on toteutunut käytännössä.  
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1.3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 
 

Tutkielma on kvalitatiivinen teoreettisanalyyttinen katsaus segmenttiraportointiin. Tut-

kielma on kuvaileva ja selittävä. Se pohjautuu pääasiassa vuonna 1970 - 2008 välillä 

tehtyihin tutkimuksiin segmenttiraportoinnista ja kansainvälisistä tilinpäätösstandar-

deista. Yleisillä taloustieteellisten teorioiden avulla pyritään hahmottamaan, mitä 

segmenttiraportoinnilta ja tilinpäätösten harmonisoinnilta odotetaan.  

 

Segmenttiraportoinnista kirjallisuutta isoissa teoksissa on saatavilla vähän. Tutkiel-

massa on pääasiassa lähteinä käytetty tasokkaita artikkeleita. Alan mielenkiintoisuu-

den ja ajankohtaisuuden vuoksi artikkeleita on ollut tarjolla runsaasti.  

 

1.4 Rakenne 
 

Johdantoluvun jälkeen tutkielman toisessa luvussa käydään läpi kansainvälisten tilin-

päätösstandardien synty ja kehittyminen. Toisessa luvussa tarkastellaan muun mu-

assa Yhdysvaltojen roolia kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittymisessä sekä 

tuodaan esille segmenttiraportoinnin määritelmä. Lisäksi tarkastellaan, mitä yleisesti 

standardien harmonisoinnilta ja segmenttiraportoinnilta odotetaan. Tätä pyritään tut-

kimaan erilaisten taloustieteellisten teorioiden avulla. 

 

Kolmannessa luvussa katsotaan, minkälaiseksi segmenttiraportointi on muodostunut. 

Siinä käydään läpi muun muassa uusi IFRS 8 -standardi sekä sen ydin. Tämän jäl-

keen katsotaan, minkälaisia tutkimustuloksia segmenttiraportoinnista on löytynyt. Li-

säksi pyritään pohtimaan ja ennustamaan, mihin uusi standardi on raportointia vie-

mässä. Tutkielman lopuksi neljännessä luvussa  tehdään johtopäätökset ja vedetään 

yhteenveto sekä pyritään vastaamaan siihen, toteutuuko segmenttiraportointi käy-

tännössä samalla tavalla kuin standardit edellyttävät.  
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2 SEGMENTTIRAPORTOINNIN KEHITTYMINEN 
 

2.1 Kansainvälisten tilinpäätösstandardien tausta ja synty 
 

Sijoittajia, luotottajia ja muita taloudellisesta informaatiosta kiinnostuneita varten jo-

kainen maa on laatinut oman tilinpäätösnormistonsa. Kansalliset tilinpäätösnormistot 

eroavat toisistaan ja heijastavat näin jokaisen maan omia ominaispiirteitä sekä omaa 

toimintaympäristön luonnetta.  

 

1900-luvun puolivälissä liiketoiminta alkoi kansainvälistyä kiivaaseen tahtiin. Maan 

rajojen yli tapahtuva kauppa lisääntyi sekä pääomat vapautuivat. Yritysten toiminta 

hakeutui sinne, mikä vaikutti kulloisellakin hetkellä kannattavimmalta. Informaation 

vertailukelpoisuus asettui tärkeäksi tekijäksi. (Tarca 2004, 61) 

 

Informaatio ei kuitenkaan vastannut sille asetettuja vaatimuksia. Informaation luonne 

erosi yritysten ja sijoittajien toiminnan luonteesta. 1960-luvulla tilanne johtikin laajaan 

keskusteluun yhtenäisistä standardeista ja eri maiden standardien laatijat kokoontui-

vat yhteen harmonisoimaan laskentaperiaatteitaan. (Sacho & Oberholster 2008, 119) 

Maiden yhteisen sovinnon perusteella muodostettiin vuonna 1973 IASC. Sen tavoit-

teena oli tehdä maailmanlaajuisesti hyväksyttävä ja käytettävissä oleva standardi-

pohja.  

 

Tilinpäätösten harmonisoinnin edistämisessä keskeinen rooli on myös ollut Yhdisty-

neillä Kansakunnilla (YK) sekä Organisation for Economic Co-operation and Deve-

lopment -järjestöllä (OECD). Ne ovat pyrkineet ennen kaikkea monikansallisen yritys-

ten antaman tilinpäätösinformaation yhtenäistämiseen. Ne eivät ole standardienlaati-

jajärjestöjä, vaan ne ovat pikemminkin antaneet vain suosituksia. (Leppiniemi 2003, 

22) 

 

Alkuperäisiä IASC:n standardeja kritisoitiin niiden joustavuuden ja monitulkintaisuu-

den takia. Ne eivät yksinkertaisesti olleet tarpeeksi tasokkaita, jotta niitä voitaisiin 

hyödyntää. Vuonna 1988 IASC löysi kontaktin International Organization of Securi-
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ties Commission (IOSCO, kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö) 

kanssa. IOSCO on kansainvälisesti merkittävin arvopaperimarkkinoilla toimiva elin.  

 

Jos IASC onnistuisi kehittämään IOSCO:n vaatimien kriteereiden perusteella koko-

naisvaltaisen standardipaketin, hyväksyisi IOSCO IAS-standardit kaikille globaaleille 

markkinoille. Monien oikaisujen ja parantelujen kautta IOSCO kävi vuonna 2000 läpi 

IASC:n laatimat standardit ja tuli siihen tulokseen, että ne ovat kansainvälisesti laa-

dukkaat ja niitä voidaan käyttää. Se ei kuitenkaan hyväksynyt niitä sellaisenaan  kai-

kille markkinoille, vaan vaihtoehtoisia tapoja sallittiin edelleen. IASC sai kuitenkin 

IOSCO:n hyväksynnästä valtavasti uskottavuutta.  

 

2.2 Yhdysvaltojen rooli kansainvälisten tilinpäätösstandardien ke-
hittämisessä 
 

Amerikkalaiset Financial Accounting Standards Board (FASB) sekä Securities and 

Exchange Commission (SEC) olivat pitkään IAS/IFRS -standardien tiellä. Muun mu-

assa SEC oli aikaisemmin vahvasti sitä mieltä, että U.S. GAAP on ainoa oikea las-

kentanormisto maailmassa. Jotta yritykset pystyivät listautumaan ja toimimaan Yh-

dysvalloissa, tuli niiden laatia ns. siltalaskelmat (Reconciliation Form 20-F), joilla 

muutettiin IAS/IFRS tilinpäätösluvut U.S. GAAP -lukuja vastaaviksi. (King 2001, 323-

324; Meek & Thomas 2003, 12)  

 

Yhdysvallat oli pitkään neutraali kansainvälisen harmonisoinnin suhteen. Se piti har-

monisointia tärkeänä, mutta ei tehnyt asialle juuri mitään. Syy tähän oli se, että Yh-

dysvalloilla oli jo ennestään hyvä ja tiukka standardinormisto sekä toiseksi se, että 

IASC:n laatimat standardit olivat vielä lapsenkengissä.  Kun vuonna 1988 IASC löysi 

kontaktin ja ymmärrystason IOSCO:n kanssa, alkoi SEC pitää enemmän yhteyttä 

tahojen välillä. Se tiesi, että jos IOSCO hyväksyisi IASC:n standardit kaikkialla, tar-

koittaisi se samaa kuin siltalaskelmien pakollisuuden poistamista.  

 

2000-luvulle tultaessa markkinat globalisoituivat ja kasvoivat. Jotta yritykset voivat 

tästä vielä kasvaa ja parantaa tuloksiaan, on niiden etsittävä entistä kansainvälisem-
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piä vaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja arvioidakseen, yritykset ja sijoittajat tarvitsevat 

kansainvälisesti vertailukelpoista informaatiota.  

 

U.S. GAAP:n paremmuus kansainvälisenä tilinpäätösstandardina rikkoutui vuonna 

2001 - 2002, kun monet firmat kaatuivat 1990-luvun lopun pörssikuplan jälkeen 

(etenkin Enron ja tilintarkastusyhtiö Arhur-Andersen). Sekä FASB että SEC alkoivat 

kiinnostua yhä enemmän IASC:n laatimista standardeista ja keskustelu Yhdysvallois-

sa kiihtyi. Mielipiteet olivat jakautuneet sen suhteen tulisiko IAS/IFRS -standardit hy-

väksyä USA:ssa vaihtoehtoisena U.S. GAAP:n rinnalla. Lisäksi Yhdysvaltojen puolel-

la kyseenalaistettiin laajasti IASC:n kyky toimia kansainvälisenä standardien laatija-

na. Vuonna 2000 IASC kokikin SEC:n painostuksen vuoksi uudelleenorganisoitumi-

sen ja näin muodostettiin IASB. Samaan aikaan ei-yhdysvaltalaiset yritykset joutuivat 

kuitenkin edelleen muodostamaan siltalaskelmat. Tämä oli pieni takaisku IASC:lle. 

(Troberg 2001)  

 

Yhdysvalloissa vallitsi 2000 luvun pörssikuplan aikaan ”sekasorto” ja FASB  lansee-

rasi esityksen, jossa se pyysi näkemyksiä, tulisiko Yhdysvaltojen muuttaa lasken-

tanormistoaan keveämmäksi ja selkeämmäksi. Monet kannattivat ajatusta, ja näin 

lokakuussa 2002 IASB ja FASB allekirjoittivat lähentymissopimuksen, joka tunnetaan 

nimellä ”Norwalk agreement”. Tämän mukaan IFRS:n ja U.S. GAAP:n välisiä eroja 

tullaan poistamaan tekemällä yhteistyötä standardien yhtenäistämiseksi. (Troberg 

2001; Quérée & Yeoh 2006, 64) 

 

Tänä päivänä IASB ja FASB työskentelevät jatkuvasti yhdessä. Lisäksi elimien halli-

tukset tapaavat joka vuosi Norwalkissa ja Lontoossa. Yksi merkittävimmistä muutok-

sista oli FASB:n laatimien SFAS-standardien yhteensovittaminen IFRS-standardien 

kanssa (vice versa). Esimerkiksi nykyinen segmenttiraportointia koskeva IFRS 8 - 

Toiminnalliset segmentit -standardi on laadittu  kopiona yhdysvaltalaisesta SFAS 131 

- Disclosures about segments of an enterprise and related information -standardista. 

(Sacho & Oberholster 2008, 117-127). IFRS 8:ssa segmenttiraportointi perustuu 

amerikkalaisen mallin mukaisesti johdon näkökulmaan. Nykyisten markkinoiden tie-

tovaateiden takia yritysten kansainvälinen toiminta on saatava sijoittajille ja muille 

läpinäkyvämpään muotoon. Tähän segmenttiraportointi pyrkii tuomaan ratkaisun. 

(Quérée & Yeoh 2006, 64) 
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2.3 Segmentiraportoinnin määritelmä 
 

Kuten jo edellä on mainittu, on yritysten toiminta laajentunut. Tämän seurauksena on 

laadittu standardeja koskien segmenttiraportointia. Standardit vaativat yritykset rapor-

toimaan niiden toiminnasta niin, että informaatio on kohdistettu eri segmenteille. In-

formaatiota hyväksikäyttävien on saatava tieto siitä, mistä kyseinen informaatio muo-

dostuu - miltä toimialalta, miltä maantieteelliseltä alueelta, mistä operaatiosta jne.  

 

Segmenttiraportointi paljastaa informaatiota yrityksen tuotoista, investointistrategiois-

ta eri toimialoilla sekä maantieteellisillä alueilla (Talha et al. 2007, 111). Segmenttira-

portoinnin tarkoituksena on auttaa tilinpäätöstietojen käyttäjiä analysoimaan ja ym-

märtämään paremmin yrityksen taloudellisia raportteja, ja saamaan parempi käsitys 

yrityksen menneestä toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä. (FASB 1976, 4-5 

Quéree & Yeoh 2006, 64) Taloudellisen informaation käyttäjille segmentti-informaatio 

on erittäin tärkeää (Berger & Hann 2003, 164). Epsteinin ja Palepun (1999) artikkelin 

perusteella suurin osa analyytikoista kokee segmentti-informaation yhdeksi tärkeim-

mistä tilinpäätöstiedoista.  

 

Ensimmäinen segmenttiraportointia koskeva standardi otettiin käyttöön Yhdysvallois-

sa vuonna 1976 (Statement of Financial Accounting Standards No. 14) (FASB 1976). 

Euroopassa IASC laati vastaavanlaisen standardin vuonna 1981 (IAS 14 Reporting 

Financial Information by Segment) (Deloitte 2009b).  

 

Segmenttiraportointia koskevat vaatimukset merkitsivät suuria muutoksia kaikkialla. 

Muun muassa Suomessa kirjanpitolainsäädännön asettamat segmenttiraportointivaa-

timukset olivat todella vaatimattomat. Suomen kirjanpitolainsäädäntö ei määritellyt 

segmenttiraportointia eikä siellä ollut segmentti-informaatiosta tietoa. IFRS -

standardit ovat tältä osin paljon yksityiskohtaisempia ja tarkempia kuin Suomen kir-

janpitolainsäädäntö. (Troberg 200b, 557) 
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2.4 Mitä harmonisoinnilta sekä segmenttiraportoinnilta odotetaan? 
 

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien harmonisoinnilla sekä segmenttiraportoinnilla 

on vahva yhteys. Useiden eri tutkimusten perusteella havaitaan, että harmonisoinnin 

ja segmenttiraportoinnin tavoitteet ovat lähes yhtenevät. Voidaan todeta, että harmo-

nisoinnin ja segmenttiraportoinnin suhteen vallitsee positiivinen yhteys. Näin ollen 

samoilla teorioilla voidaan tutkia odotuksia, jotka liittyvät kansainvälisten tilinpäätös-

standardien harmonisointiin että segmenttiraportointiin.  

 

Yleisen näkemyksen mukaan standardien harmonisoinnin tulisi johtaa vertailukelpoi-

suuden ja läpinäkyvyyden parantumiseen. (Tarca 2004, 61; Zarb 2006, 30) Samalla 

informaation laadun odotetaan paranevan ja sijoittajien luottamuksen kasvavan tuo-

tettuun informaatioon nähden. Toisaalta harmonisointia vastustavat ovat olleet sitä 

mieltä, että laskentanormistojen tulisi sallia maiden väliset eroavaisuudet, sillä toimin-

taympäristötkin eroavat (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006, 170-172). Seg-

menttiraportoinnin tulisi parantaa johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä näin ollen 

auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä (FASB 1976, 5; 18; 23-24).  

 

Choin, Frostin ja Meekin (1999, 248) mukaan harmonisoinnilla tähdätään vertailukel-

poisuuden parantumiseen asettamalla laskentakäytännöille rajat, kuinka paljon ne 

voivat vaihdella. Heidän mukaan täsmällisiä yhteisiä standardeja ei voida asettaa 

kaikille, sillä toimintaympäristöt ovat erilaisia ja maiden institutionaalinen taso vaihte-

lee. Toisella puolella maapalloa toimitaan aivan eri tavalla, mikä johtuu suurelta osin 

kulttuurieroista. (Fantl 1971 13-16; Meek & Thomas 2003, 7) 

 

Samoin liiketoiminnan ja pääomantarjoajien välinen suhde vaikuttaa paljon tuotetun 

informaation laatuun. Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat sijoittajapainotteisia maita, kun 

puolestaan esimerkiksi Saksassa pankeilla on suuri rooli pääoman tarjonnassa. 

(Fantl 1971 13-16; Carr et al. 4-6) Tällä voi olla vaikutusta  organisaatioiden omaan 

halukkuuteen käyttää kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Tarca (2004, 61-63) esit-

tääkin mielenkiintoisen näkemyksen, jonka mukaan maat, joissa tilinpäätösinformaa-

tio on jo laadittu sijoittajapainotteisesti, voivat olla haluttomampia siirtymään tilinpää-

tösstandardien käyttöön kuin esimerkiksi Ranska tai Saksa, joissa tilinpäätösinfor-

maatio on käytännössä laadittu luotottajien näkemysten mukaisesti. Jermakowicz ja 



12 
 

Gornik-Tomaszewski (2006, 173) esittävät, että esimerkiksi Saksa todennäköisesti 

hyötyisi IFRS:n mukaan laaditusta informaatiosta paljon, sillä saksalainen lasken-

tanormisto eroaa hyvin paljon IFRS:stä. IFRS-normistolla olisi näin ollen suuri positii-

vinen vaikutus taloudelliseen informaatioon.  

 

Eri kilpailu- ja markkinatekijöillä on myös suurta vaikutusta tuotettuun taloudelliseen 

informaatioon (Healy & Palepu 2001). Informaation asymmetriasta on kirjoitettu pal-

jon. Yleisesti ottaen yritykset paljastavat informaatiota erottautuakseen kilpailijoista 

sekä pienentääkseen informaatiokuilua yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Mitä 

parempi luottamus markkinoilla on, sitä paremmin ne toimivat. (Akerlof 1970; Jensen 

& Meckling 1976, 4-7) Tosin, mikäli kilpailijat saavat tietoa ylisuuria voittoja tekevästä 

segmentistä, on niillä kannuste päästä osalliseksi näihin voittoihin. Näin ollen yrityk-

sillä on kannuste salata tietoa. Mikäli tietoa salataan, saattaa oikea ja riittävä kuva 

yrityksen tuloksesta ja riskeistä heikentyä. (Troberg 2003, 560)  

 

Choi (1973, 159) toteaa, että yritysten kannattaa kertoa itsestään mahdollisimman 

informatiivisesti, sillä näin pääoman kustannukset minimoituvat. Segmenttiraportoin-

nin puolesta puhuvat sijoittajat painottavat nimenomaan riskin ja tuoton suhdetta. 

Mitä paremmin sijoittajat pystyvät ennustamaan kassavirtoja, sitä pienemmäksi tuot-

tovaatimus muodostuu. Kassavirtojen analysoiminen sekä epävarmuuden ja riskin 

ennakoiminen on sitä helpompaa mitä yksityiskohtaisempaa tietoa niistä saadaan. 

Koska johtajilla on kannuste paljastaa hyvää informaatiota ja peittää huonoa, on si-

joittajilla perusteet kasvattaa tuottovaatimustaan. Segmenttiraportoinnilla voi näin olla 

tuottovaatimusta alentava ominaisuus, koska informaatio jaetaan yrityksen eri osien 

(segmenttien) kesken. Epävarmuus pienenee, tuottovaatimus alenee ja sijoittajien 

näkemykset parantuvat. (FASB 1976, 19; Herrmann & Thomas 1997, 493; Healy & 

Palepu 2001, 407) 

 

Edellä mainitut näkökulmat viittaavat laajalti tunnettuun päämies-agentti -teoriaan, 

jonka mukaan säästäjien ja sijoittajien näkemykset voivat erota johdon näkemyksistä. 

Kun oletetaan, että molemmat osapuolet toimivat rationaalisesti ja pyrkivät maksi-

moimaan omaa etuaan, on sanomattakin selvää, että agenttien toimet (yritysjohtajat) 

eivät aina johda päämiesten (sijoittajat) kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulok-

seen. Johto voi esimerkiksi käyttää sijoittajien sijoittamat rahat huonoihin investoin-
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teihin. (Jensen & Meckling 1976, 5; Morris 1987, 47-48; Healy & Palepu 2001, 409) 

Segmenttiraportoinnin odotetaan kaventavan osapuolten välisiä informaatiokuiluja – 

varsinkin nykyisen johdon näkökulman ansiosta.   

 

Michael Spencen signalointi-teoriaa (1973) hyödyntäen sekä Morriksen tekemään 

tutkimukseen vedoten (1987) yritykset voisivat käyttää tiukkoja kansainvälisiä tilin-

päätösstandardeja signaalien välittämiseen pääomamarkkinoille. Yritykset voisivat 

lähettää signaalejaan heidän aikomuksistaan ja odotuksistaan. Kansainvälisten tilin-

päätösstandardien käyttö voisi viestittää yrityksen valmiudesta käyttää parempia ja 

tiukempia standardeja sekä siitä, että yritys on valmis informoimaan itsestään 

enemmän. Näin ollen kansainväliset tilinpäätösstandardit voidaan mieltää myös 

eräänlaiseksi kommunikaatiovälineeksi yritysten ja sijoittajien välillä. 

 

Lisäksi odotetaan, että kansainvälisesti toimivat yritykset ovat enemmän kiinnostunei-

ta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista kuin muut. Tämä johtuu yksinkertaisesti 

siitä syystä, että ne toimivat myös kotimaansa rajojen ulkopuolella. Samoin suurten 

yritysten odotetaan olevan enemmän halukkaita käyttämään yhtenäisiä tilinpäätös-

standardeja. (Tarca 2004, 68) Lisäksi suurille yrityksille segmentti-informaation tuot-

taminen voi muodostua suhteessa edullisemmaksi sekä helpommaksi toteuttaa. 

(Talha et al. 2007, 111) 

 

Vaikka segmentti-informaatio mielletään yleisesti tärkeäksi ja sen hyödyille on järke-

vät perusteet, ovat monet olleet silti huolissaan sen tuomista haitoista. Monet ovat 

sitä mieltä, että segmentti-informaation tuottamisen kustannukset ylittävät sen tuomat 

hyödyt. Lisäksi monien yritysjohtajien mielestä segmentti-informaatio hyödyntää eni-

ten olemassa olevia tai potentiaalisia kilpailijoita. Johtajat ovat todenneet esimerkiksi, 

että kilpailijat tulevat hyödyntämään vastapuolen segmentti-informaatiota löytääk-

seen kilpailumahdollisuuksia yrityksen tuottavimmista segmenteistä. Yritykset pel-

käävät kilpailuedun menettämistä. (Ettredge et al. 2002, 324; Talha et al. 2007, 106) 

Kilpailuhaitta on jokin tapahtuma tai asia, joka heikentää olemassa olevaa kilpailue-

tua kokonaisuudessaan tai osaa siitä (Mauz & May 1978). Monet pelkäävät, että in-

novointi heikkenee, koska segmentti-informaatio heidän mukaansa paljastaa liikaa  
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tietoa (Beaver 1981). Yritykset joutuvatkin pohtimaan sitä, minkä tasoinen informaa-

tioyhdistely on kannattavaa ottaen huomioon, että sama informaatio on sekä pää-

omamarkkinoiden että yrityksen kilpailijoiden käytettävissä (Troberg 2003, 558).  

 

Olipa mielipiteet aikaisemmin harmonisoinnin tai segmenttiraportoinnin suhteen puo-

lesta tai vastaan, niin nykyään ei enää kinastella siitä, tulisiko tilinpäätösstandardeja 

yhtenäistää tai tulisiko segmenttiraportointia olla. Nykyään kysymys on pikemminkin 

siitä, missä määrin tilinpäätösstandardeja tulisi harmonisoida ja kuinka nopeasti. 

Segmenttiraportoinnistakin vallitsee pitkälti myötämielisyys ja se mielletään positiivi-

seksi. Keskustelua käydään tällä hetkellä siitä, miten sitä tulisi toteuttaa. 
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3 SEGMENTTIRAPORTOINNIN NYKYTILA 

 

3.1 IFRS 8 - Toiminnalliset segmentit (Operating segments) 
 

Segmenttiraportointi on tällä hetkellä osa IASB:n ja FASB:n projektia, jonka tarkoi-

tuksena on vähentää IFRS ja U.S. GAAP -standardien välisiä eroja. Vuonna 2005 

IASB päätti ottaa askeleen eteenpäin ja muodostaa vastaavanlaisen segmentti-

raportointia koskevan standardin kuin on Yhdysvalloissa. IASB hyväksyi johdon nä-

kökulman periaatteet sekä ne päämäärät, jotka ovat IAS/IFRS standardien ja U.S. 

GAAP standardien lähentymisen välillä sekä tuli siihen tulokseen, että paras keino 

saavuttaa yhdentyminen, on käyttää SFAS 131 -standardin pohjaa IFRS 8 -

standardissa. (IASCF & IASB 2007, 727) 

 

Yhdysvalloissa oli ja on edelleen SFAS 131 -standardi: Disclosures about Segments 

of an Enterprise and Related Information.  SFAS  131  korvasi  edellisen  SFAS  14  -

standardin. Vastaavasti IASB:n uusi IFRS 8 korvasi aiemmin käytössä olleen IAS 14 

-standardin. IFRS-standardeja noudattavien yritysten on raportoitava uuden standar-

din mukaisesti 1.1.2009 lähtien. (Quérée & Yeoh 2006, 64; EY 2007, 1) 

 

Niin IFRS 8 kuin myös SFAS 131 lanseerattiin, koska edelliset IAS 14 ja SFAS 14 

standardit eivät tyydyttäneet tarpeeksi hyvin käyttäjien tarpeita (Ettredge et al. 2002, 

326). Muun muassa useat tutkimukset osoittavat, että yritykset yhdistelivät eri osien 

informaatiota yhden segmentin alle, vaikka ne olisi tullut laatia omina segmenttei-

nään. (Hayes & Lundholm 1996; Harris 1998, 111) Jotkut suuret yhtiöt eivät raportoi-

neet toimialasegmenttiä laisinkaan IAS 14:n aikana. Toisin sanoen yritykset pimittivät 

tietoa. (Piotroski 2003, 226; Quéree & Yeoh 2006, 64) 

 

IFRS 8:n ydinperiaatteena on, että entiteetin on paljastettava informaatiota, jotta sen 

taloudellisten raporttien käyttäjät voivat arvioida taloudellisten toimintojen luonnetta ja 

vaikutuksia, joissa se on mukana sekä ympäristöä, jossa se operoi (IASB 2008).  

 

IFRS 8 tuo uusimpana muutoksena segmentti-informaatioon johdon näkökulman. 

"Standardissa edellytetään, että segmenttien määrittely on johdonmukainen yrityksen 
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rakenteen ja toiminnan ohjauksen kanssa eli kuvastaa sitä, miten johto tekee liike-

toiminnallisia päätöksiä ja arvioi tuloksellisuutta" (Troberg 2003, 559). Johdon näkö-

kulman mukaan yrityksen on muodostettava segmentit sekä raportoitava ja ilmoitet-

tava niitä koskeva informaatio samalla tavalla kuin se raportoi johdolle.  

 

Uudessa standardissa ei enää käytetä termejä toimiala tai liiketoiminta vaan toimin-

nallinen segmentti. IFRS 8:n mukaan toiminnalliset segmentit ovat yrityksen eri yksi-

köitä, jotka harjoittavat tuottoja kerryttävää ja kuluja aiheuttavaa liiketoimintaa sisäi-

selle tai ulkoiselle osapuolelle joko kotimaassa tai ulkomailla, joista taloudellinen tieto 

on saatavilla ja jotka ovat säännöllisesti ylimmän operatiivisen päätöksentekijän arvi-

oitavina. Segmenttien taloudellinen informaatio on siis raportoitava samojen periaat-

teiden mukaisesti, joita käytetään, kun arvioidaan toiminnallisten segmenttien suori-

tuskykyä sekä sitä, miten varoja allokoidaan toiminnallisille segmenteille. (Troberg 

2003, 559; Schlangen 2003, 10; IASB 2008).   

 
IFRS 8 edellyttää, että yritys raportoi toiminnallisen segmentin tuoton/tappion sekä 

segmentin varat ja velat kuin myös erityiset tulo- ja menoerät, mikäli ne ovat säännöl-

lisesti välitetty yrityksen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle. Samoin standardi 

edellyttää yrityksen raportoimaan tuloista, jotka ovat peräisin yrityksen tuotteista tai 

palveluista sekä maista, joista se saa tuloja ja joissa sillä on varoja. Lisäksi standardi 

edellyttää raportoimaan tärkeimmistä asiakkaista - riippumatta siitä, käyttääkö johto 

kyseistä informaatiota tehdessään operatiivisia päätöksiä.  

 

Yrityksen täytyy myös antaa kuvailevaa tietoa siitä, kuinka toiminnalliset segmentit on 

määritelty, mitkä ovat segmentin tuotteet ja palvelut, mitä eroja on segmentti-

informaation ja muun taloudellisen informaation välillä sekä miten segmenttien luku-

määrä on muuttunut. Standardi ei kuitenkaan vaadi yrityksiä raportoimaan informaa-

tiota, jota ei ole valmistettu yrityksen sisäistä käyttöä varten ja joka ei ole valmiiksi 

saatavilla ja/tai jos sen tuottaminen muodostuu liian kalliiksi. (IASB 2008) 

 
IASB uskoo, että taloudellinen raportointi parantuu, koska johdon näkökulman ansi-

osta taloudellisten raporttien käyttäjät voivat tarkastella yritysten operaatioita johdon 

silmin (EY 2007, 1). Johdon näkökulman on katsottu olevan eräänlainen kompromissi 

taloudellisten raporttien laatijoiden ja hyväksikäyttäjien välillä. Tieto yrityksen sisäi-
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sestä organisaatiorakenteesta on nähty arvokkaana, koska se korostaa yrityksen 

johdon näkemyksen mukaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi kustannusten tulisi 

johdon näkökulman takia pienentyä, koska informaatio on jo kerätty yrityksen sisäistä 

raportointia varten. (Quéree & Yeoh 2006, 65; Herrmann & Thomas 1997, 488) 

 

Tosin kriitikot ovat väittäneet, että johdon näkökulman takia segmentti-informaatio voi 

erota muusta tilinpäätösinformaatiosta, koska segmentti-informaatiota ei täydy rapor-

toida samojen periaatteiden mukaan kuin muita taloudellisia raportteja (Quéree & 

Yeoh 2006, 65). Myöskään "segmentin tuloa" tai "segmentin varoja" ei ole määritelty 

standardissa. Tämä voi johtaa siihen, että samalla toimialalla toimivien yritysten ver-

tailukelpoisuus voi heiketä. (Piotroski 2003, 226; Quéree & Yeoh 2006, 65; EY 2007, 

1) Monet ovat ihmetelleet (eritoten Gilbért Gerard ja James Leisenring), kuinka sisäi-

sen raportoinnin mukaan raportoidut määrät voivat tuottaa sijoittajille hyötyä, kun ne 

eroavat IFRS:n mukaisista määristä. He ovat vaatineet, että edellä mainitut käsitteet 

tulisi määritellä niin kuin ne IAS 14:ssä oli määritelty. Ankarimmat vastustajat ovat 

olleet sitä mieltä, että lähentyminen U.S. GAAP:n ja IFRS:n välillä olisi tullut tehdä 

niin, että SFAS 131-standardi olisi muutettu IAS 14:ksi, koska se määritteli segmentin 

tulon, kustannuksen, varat ja velat. Standardin puolestapuhujat väittävät, että jos kä-

sitteet määritellään, menetetään suurimmat hyödyt, jotka saadaan johdon ajatusta-

van käytöstä. IASB totesi tähän, että paras vaihtoehto olisi, jos IFRS:n mukaiset 

määrät voitaisiin tuottaa ja määrittää luotettavasti sekä oikea-aikaisesti määritellyille 

segmenteille käyttäen johdon näkökulmaa. IASB kuitenkin huomasi, ettei tämä ole 

mahdollista. (IASCF & IASB 2007, 727-729, 737) Myös Euroopan parlamentti on 

huolissaan IFRS 8:n tuomista vaikutuksista. Se huomautti, että IFRS 8-standardin 

tukeminen merkitsisi siirtymistä järjestelmästä, jossa määritellään selvästi, miten 

EU:n julkisesti noteerattujen yhtiöiden olisi määriteltävä segmentit ja raportoitava niis-

tä, järjestelmään, jossa johto voi itse määritellä toiminnalliset segmentit soveliaaksi 

katsomallaan tavalla.  (Euroopan parlamentti 2007, 2) 

 

Toinen monia huolestuttava asia on jo edellä mainittu kilpailijoita koskeva uhka. Kos-

ka segmentti-informaatio on myös kilpailijoiden käytettävissä, voi yrityksen kilpai-

luasema heikentyä. Puolestapuhujat puolestaan väittävät, että koska segmentit mää-

ritellään johdon näkökulman perusteella, eroavat yritysten segmentit lähes aina toi-

sistaan ja suora vertailu niiden välillä on käytännössä mahdotonta. Näin ollen myös-
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kään kilpailijoiden segmentti-informaation hyödyntäminen omassa toiminnassa on 

vaikeaa ellei jopa mahdotonta. (Garrod 200) Tosin johdon näkökulman takia seg-

menttiraportointiin sisältyy aina pieni joustavuus, ja tämä voi puolestaan aikaansaada 

sen, että segmentti-informaation laatu kärsii. Muun muassa yritysten sallitaan tietty-

jen kriteereiden perusteella yhdistellä eri yrityksen osia saman segmentin alle, mikäli 

vastaava yhdistely on tehty myös yrityksen sisäisessä raportoinnissa. Näin ollen sitä 

yritystä, joka raportoi yksityiskohtaisesti ja erittelee eniten informaatiota, voi kohdata 

kilpailuaseman heikkeneminen. (Garrod 2000) Jos kuitenkin verrataan aiempien 

standardien joustavuutta uusiin, on kehitystä tapahtunut parempaan suuntaan (Ett-

redge et al. 2002, 324).  

 

IASB vaatii silti, että yritys selittää, kuinka se on määritellyt segmentin tuoton/tappion 

sekä segmentin varat. Lisäksi IASB vaatii laskelmat, jotka sovittavat segmenttimäärät 

yhteen muiden taloudellisista raporteista löytyvien määrien kanssa. IASB oli tyytyväi-

nen siihen, että käyttäjät pystyivät ymmärtämään ja arvioimaan asianmukaisesti sen 

periaatteen, miten segmenttikohtaiset määrät on määritelty. IASB tuli siihen tulok-

seen, että johdon näkökulmasta syntyvät edut ylittävät ne haitat, jotka syntyvät mah-

dollisesti siitä, että segmenttikohtaiset määrät eroavat määristä, jotka löytyvät muista 

taloudellisista raporteista. (IASCF & IASB 2007, 727) 

 

3.2 Tutkimustuloksia segmenttiraportoinnista 
 

3.2.1 Tutkimustuloksia koskien aikaa ennen SFAS 131:stä 
 
Harrisin (1998) sekä Hayesin ja Lundholmin (1996) tekemien tutkimusten perusteella 

yritykset yrittävät hyödyntää mahdollisuuksia yhdistää eri toimintojaan yhden seg-

mentin alle. Näin yritykset yrittävät peittää tärkeää taloudellista informaatiota alihank-

kijoilta, asiakkailta ja kilpailijoilta. SFAS 131:tä edeltäneet standardit mahdollistivat 

tämän paremmin, sillä ne olivat erittäin väljiä. Aiempia standardeja kritisoitiin, koska 

ne sallivat johtajien muodostaa segmentit tavalla, joka heikensi segmenttiraportoinnin 

hyödyllisyyttä. (Harris 1998, 126). Uusi johdon näkökulma on poistanut yritysten tul-

kintavaraa. (Ettredge et al. 2002, 324)  
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Johtajat punnitsevat informaation paljastamisesta syntyviä kustannuksia ja hyötyjä. 

Mikäli kustannukset ylittävät omistajien saaman hyödyn, on johtajilla kannuste mak-

simoida yrityksen arvoa paljastamatta segmentti-informaatiota. (Harris 1998, 127; 

Hayes & Lundholm 1996, 261)  

 

Harris (1998) tarkasteli SFAS 131:tä edeltävinä vuosina 1987-1991, miten toimialan 

kilpailu ja johtajien päätökset vaikuttivat johtajien valintaan raportoida toiminto liike-

toiminnallisena segmenttinä. Yksi syy siihen, miksi johtajat ovat olleet segmenttira-

portointia vastaan on se, että segmenttiraportointi tarjoaa arvokasta taloudellista in-

formaatiota kilpailijoille, jota ei ole saatavilla muualta. Johtajat näkevät, että segment-

tiraportointi heikentää yrityksen kilpailuasemaa. Harris vetää sen johtopäätöksen, 

että johtajat ovat haluttomampia raportoimaan toiminnoistaan sellaisilla markkinoilla, 

joilla kilpailu on kovaa. Harrisin tulokset osoittavat lisäksi, että on epätodennäköistä, 

että yritykset raportoivat toiminnoistaan vähemmän kilpailullisilla markkinoilla. Tämä 

siksi, että on todennäköisempää, että enemmän ylisuuria voittoja esiintyy vähemmän 

kilpailuilla markkinoilla. Jotta kilpailijat eivät näkisi ylisuuria voittoja tuottavaa toimi-

alaa, on johtajilla kannuste peittää niiden esiintyminen. Näin ollen he eivät raportoi 

toimintoja liiketoiminnallisena segmenttinä.   

 

Hayes ja Lundholm (1996) tarkastelivat myös paljastamisen kustannusten ja hyötyjen 

välistä suhdetta. Tutkijat esittivät mielenkiintoisen näkemyksen tasapainotilanteesta: 

yritykset tulevat raportoimaan eri toiminnot omina segmentteinään, kun eri toiminto-

jen tuotot ovat samankokoisia ja -suuntaisia, mutta kun tuotot eroavat, on toiminnot 

yhdistetty saman segmentin alle. He hahmottivat johdon valintaa raportoida yksi tai 

kaksi segmenttiä silloin, kun yrityksellä on kaksi toimintoa. Mikäli kilpailua ei ole, yri-

tykset raportoisivat kaksi segmenttiä, koska näin sijoittajat voisivat muodostaa pa-

remman kuvan yrityksestä ja sen arvosta. Mikäli kilpailua esiintyy, ja toimintojen kas-

savirrat eroavat toisistaan, on yrityksillä kannuste raportoida vain yksi segmentti ja 

näin pyrkiä estämään kilpailijoita hahmottamasta tuottoisampaa markkinaa. Lisäksi 

mikäli segmentit tuottavat huonoa tulosta, voivat johtajat olla haluttomia raportoimaan 

heikkoa segmenttiä, sillä se antaa viitteitä heikosta johdosta (Hermann & Thomas 

1997, 498). Tulos kertoo mielenkiintoisen seikan johdon ajattelumaailmasta sekä sii-

tä, että valinta segmenttiraportoinnin suhteen on tilannesidonnainen ja markkinoiden 
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kilpailutekijöillä on suuri vaikutus johdon halukkuuteen raportoida segmenttikohtai-

sesti.  

 

Botosan ja Harris (2000) tutkivat myös SFAS 131 standardin edeltävää aikaa, vuosia 

1987-1994, sekä tekijöitä ja vaikutuksia, jotka vaikuttavat johtajien halukkuuteen va-

paaehtoisesti raportoida neljännesvuosittain segmentti-informaatiota. Heidän otok-

sensa käsitti 107 yritystä, joista 65 aloitti neljännesvuosittaisen segmenttiraportoinnin 

ja 42 ei tarjonnut ollenkaan neljännesvuosittaista segmentti-informaatiota. Heidän 

tutkimuksensa osoittavat, että muutosyritysten kaupankäyntimäärä (likviditeetti) laski 

ja informaation asymmetria (analyytikoiden tekemien ennusteiden konsensus) kasvoi 

suhteessa muihin yrityksiin raportoinnin johdosta. Heidän tutkimuksensa osoitti myös, 

että ne yritykset, jotka alkoivat raportoida neljännesvuosittain, toimivat sellaisella alal-

la, jossa myös muut jo raportoivat neljännesvuosittain. Myös analyysien ja ennustei-

den tekeminen kasvoi, kun yritykset alkoivat raportoida segmentti-informaatiota nel-

jännesvuosittain. He tulivat johtopäätökseen, että koska monet yritykset eivät vapaa-

ehtoisesti raportoineet neljännesvuosittain segmentti-informaatiota, oli neljännes-

vuosittainen segmentti-informaatio syytä muuttaa uudessa standardissa pakolliseksi. 

 

Ettredge et al. (2002) viittaavat artikkelissaan Piotroskin vuonna 1999 tekemään tut-

kimukseen, jossa Piotroski tutki, mikä vaikutus analyytikoiden ennusteilla, osakkei-

den markkina-arvoilla ja tuotoilla sekä operatiivisella suorituskyvyllä on raportoitavien 

segmenttien lukumäärään. Myös tämä tutkimus tehtiin SFAS 131:tä edeltävinä vuo-

sina, 1989-1995. Piotroskin tutkimukset osoittavat, että yritysten tulosennusteet pa-

rantuivat sekä osakkeet tuottivat ylisuuria voittoja, kun ne raportoivat vapaaehtoisesti 

useampia segmenttejä.  

 

Botosanin ja Harrisin sekä Piotroskin tutkimuksista voi tehdä sellaisen johtopäätök-

sen, että yritykset raportoivat SFAS 14:n aikana sen takia enemmän, että niille suo-

tiin enemmän etuja. Tutkimuksista ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä koskien 

SFAS 131:n aikaa, koska SFAS 131 edellyttää neljännesvuosittaista raportointia se-

kä useampia segmenttejä joidenkin yritysten kohdalla - aiempi SFAS 14 standardi ei 

edellyttänyt.  
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Herrmann ja Thomas (1997) tutkivat maantieteellisiä segmenttejä SFAS 14:n aikana. 

He viittaavat artikkelissaan Arnoldin, Holderin ja Mannin tekemään tutkimukseen 

vuonna 1980, jossa todettiin, että vain 17,6 % maantieteellisistä segmenteistä rapor-

toidaan maa-tasolla. Samoin vain 27 % yrityksistä raportoi enemmän kuin kaksi 

maantieteellistä segmenttiä. Lisäksi Herrmann ja Thomas viittaavat Radebaugh:n 

1987 tekemään artikkeliin, jossa Radebaugh toteaa, että jotta maantieteellisestä 

segmenttiraportoinnista olisi hyötyä, tulisi yritysten paljastaa ja raportoida paljon 

enemmän informaatiota. Tutkimukset osoittavat, että SFAS 14:n aikainen maantie-

teellinen segmenttiraportointi oli heikkoa eikä se palvellut tarpeeksi hyvin käyttäjien 

tarpeita.  

 

Ettredge et. al (2002) tutkivat, mitä taloudellisia vaikutuksia SFAS 131:n tulolla oli. 

Heidän tutkimustuloksensa antavat viitteitä siitä, että SFAS 14:n aikana suuret yrityk-

set yhdistelivät todennäköisemmin useampia toimintoja yhden segmentin alle. He 

tarkastelivat osaketuottojen kehitystä sekä ennen SFAS 131:tä että sen jälkeen. Tu-

lokset kertovat, että SFAS 131:llä oli suuri negatiivinen vaikutus niihin yrityksiin, jotka 

yhdistelivät laajalti informaatiota. SFAS 131:n implementoinnin odotetaan kasvatta-

van kustannuksia niissä yrityksissä, joilla oli mahdollisuus SFAS 14:n aikana yhdistel-

lä informaatiota. Näille yrityksille SFAS 131 on kilpailuhaitta. Toisaalta Edwardin ja 

Smithin (1996) sekä Boerseman ja Van Weeldenin (1992) tutkimukset esittävät, että 

mikä tahansa kilpailuhaitta häviäisi, kun yritykset raportoisivat yhdenmukaisesti yh-

teisten standardien mukaisesti.  

 

Edellä mainitut tutkimukset osoittavat, että SFAS 14:n aikana segmenttiraportointi oli 

heikkoa ja raportoinnin laatu huono. Tarve uudelle standardille oli suuri ja oleellinen. 

Yritykset eivät toteuttaneet segmenttiraportointia niin kuin standardien laatijat olisivat 

halunneet, eivätkä sijoittajien vaatimukset läpinäkyvämmästä informaatiosta toteutu-

neet. 

 

3.2.2 Tutkimustuloksia IAS 14:stä sekä IAS 14R:stä 
 
Kuten SFAS 14:ää myös IAS 14:ää on laajasti kritisoitu sen väljyydestä. Alkuperäi-

nen IAS 14 standardi ei ollut kokonaisvaltainen ja kattava; se antoi yrityksille paljon 

liikkumavaraa ja tulkintamahdollisuuksia. Yritykset saivat käytännössä itse määritellä, 
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mikä heidän mielestään on tärkeä ja raportoitava seikka (Street & Nichols 2002, 92). 

Vuonna 1994 IASC tutki ja analysoi 32 maan segmenttiraportointia. Tutkimus käsitti 

1062 suurta yritystä. IASC:n tekemän tutkimuksen mukaan 38 % yrityksistä raportoi 

vain yhden segmentin. Analyytikoiden mukaan yritysten segmenttimääritelmät vaihte-

livat liian paljon vuodesta toiseen, jolloin vertailukelpoisuus heikkeni. Lisäksi he toi-

voivat neljännesvuosittaista segmenttiraportointia ja johdonmukaisuutta muun tilin-

päätös informaation kanssa. (McConnel & Pacter 1995) 

 

Vuonna 1997 IASC lanseerasi parannetun IAS 14 -standardin, jotta taloudellisen in-

formaation käyttäjien tarpeet täyttyisivät paremmin. Parannettu IAS 14 -standardi si-

sältää kaksiportaisen raportointitavan. Se edellyttää informaatiota sekä liiketoiminnal-

lisista että maantieteellisistä segmenteistä. Yritysten on päätettävä, kumpi tapa on 

heidän ensisijainen ja kumpi toissijainen raportointitapa. Entiteetin taustalla olevat 

riski- ja tuotto-ominaisuudet määrittelivät sen, kumpi tapa muodostui yrityksen ensisi-

jaiseksi raportointitavaksi. Yhdysvaltalaisissa standardeissa ei ollut tällaista määritte-

lytapaa. Lisäksi parannettu IAS 14 -standardi tarjosi paremman raportoitavien seg-

menttien määrittelytavan. Standardin mukaan yrityksen on raportoitava yrityksen si-

säisen rakenteen mukaisesti. (Prather-Kinsey & Meek 2004; Hessling & Jaakola 

2007, 7-8)  

 

Street & Nichols (2002) tutkivat parannetun IAS 14:n vaikutuksia alkuperäiseen IAS 

14:ään verrattuna. Heidän tutkimustuloksensa kertovat, että parannettu IAS 14 johti 

merkittävään informaation kasvuun. Samoin johdonmukaisuus kasvoi merkittävästi 

sekä aiemmin vain yhden segmentin raportoineiden yritysten lukumäärä laski huo-

mattavasti. Toisaalta he havaitsivat myös, että monet yritykset  raportoivat maantie-

teellisen segmenttinsä laajasti ja epäselvästi.  

 

Myös Prather-Kinsey ja Meek tutkivat vuonna 2004 (229-230) oikaistun IAS 14:n vai-

kutuksia. Heidän tuloksensa osoittavat, että parannetussa IAS 14:ssä yritykset pal-

jastivat enemmän informaatiota. Samoin segmenttien lukumäärä kasvoi hiukan.  He 

kuitenkin havaitsivat, että yritykset eivät täysin noudattaneet uutta standardia ja va-

paaehtoinen raportointi oli vähäistä. Lisäksi he havaitsivat, että suurten tilintakastus-

yhtiöiden tarkastamat yritykset raportoivat enemmän informaatiota.  
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3.2.3 Tutkimustuloksia SFAS 131:stä 
 
SFAS 131 lanseerattiin, koska aiempi standardi SFAS 14 oli puutteellinen. SFAS 

131:n piti korjata SFAS 14:n ongelmat. Quéreen ja Yeohin (2008) artikkelin mukaan 

useat akateemiset tutkimukset SFAS 131:stä ovat osoittaneet, että uuden standardin 

johdosta:  

 

 raportoitavien segmenttien lukumäärä sekä eritellyn informaation määrä on 
kasvanut 
 

 taloudellisen tiedon käyttäjät näkevät yrityksen johdon silmin 
 

 yrityksillä on mahdollisuus tarjota ajankohtaista segmentti-informaatiota ulkois-
ta raportointia varten vähin kustannuksin 
 

 johdonmukaisuus on kasvanut. 
 

Berger ja Hann (2003, 164 ja 211) keräsivät SFAS 131:sta segmentti-informaatiota ja 

vertasivat sitä SFAS 14:n segmentti-informaatioon. Heidän tutkimustuloksensa kerto-

vat myös, että SFAS 131 johti segmenttien lukumäärän kasvuun sekä avonaisem-

paan informaatioon. Uusi standardi sai aiemmin peitossa olleen informaation tule-

maan näkyville. Samoin ennusteiden tarkkuus kasvoi merkittävästi. Hekin toteavat 

johtopäätöksenä, että uusi johdon näkökulma on johtanut uuteen ja hyödylliseen in-

formaatioon, jota ei ollut SFAS 14:n aikaan saatavilla.  

 

Toisaalta samaan aikaan todettiin, että vaikka segmenttien lukumäärä kasvoi SFAS 

131:n jälkeen, on liiketoiminnallisen segmentin informaation laatu voinut heikentyä, 

koska muun muassa "segmentin tuloa" ei ole määritelty yhtenäisesti. Kriitikot väitti-

vät, että laatu heikentyy, koska vertailukelpoisuus ja luotettavuus heikkenee. (Piot-

roski 2003, 226) 

 

Myös Bar-Yosefin ja Venezian (2004, 18) tekemä tutkimus antaa saman suuntaisia 

tuloksia SFAS 131:n käyttöönotosta. Heidänkin tutkimustulokset kertovat, että infor-

maation määrä kasvoi huomattavasti uuden standardin johdosta. Tosin he kyseen-

alaistavat myös uuden standardin tuoman hyödyllisyyden ja toteavat, että uusi stan-

dardi toisi vain vaatimattomia hyötyjä. Tutkijoiden mukaan on vaara, että hyödyllisyys 
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laskee, koska informaatiota on liikaa - voi syntyä ns. "informaation ylikuormitus" (in-

formation overload).  

 

FASB toteaa, että SFAS 131:llä on positiivinen vaikutus, koska informaation kustan-

nukset pienenevät. Informaatio, jota käytetään segmenttiraportoinnissa, on jo valmii-

na, koska sitä on käytetty yrityksen sisäisessä raportoinnissa (Herrmann & Thomas 

1997, 488). 

 

Street, Nichols ja Gray (2000) tutkivat, onko SFAS 131 lisännyt 1) segmenttien luku-

määrää, 2) informaation määrää segmenttiä kohden 3) johdonmukaisuutta segment-

ti-informaation ja muun taloudellisen informaation välillä. Heidän mukaansa yleisesti 

ottaen raportointi on parantunut. Tutkimukset kertovat, että segmenttien lukumäärä 

kasvoi, johdonmukaisuus lisääntyi sekä informaation määrä lisääntyi per segmentti. 

Tutkimukset paljastavat myös, että iso joukko yrityksiä, jotka raportoivat vain yhden 

segmentin SFAS 14:n aikaan, siirtyivät useamman segmentin käyttöön SFAS 131:n 

aikana. Kuitenkin tulokset kertovat myös sen, että merkittävä vähemmistö yrityksiä 

jatkoi raportoimista tavalla, joka ei ole yhteensopiva muista taloudellisista raporteista 

löytyvän informaation kanssa. Tutkijoiden mukaan vertailukelpoisuuden heikkenemi-

nen ja epäjohdonmukaisuus johtuvat siitä, että segmentin voittoa/tappiota ei ole mää-

ritelty. Toisaalta, koska segmentti-informaatio tulee raportoida johdon näkökulman 

mukaisesti, joka puolestaan on yrityskohtainen, on selvää, että edellä mainittuja kä-

sitteitä ei ole määritelty yksiselitteisellä tavalla.   

 

Nichols, Street ja Gray (2000) tekivät myös toisen tutkimuksen koskien SFAS 131:tä. 

Tässä toisessa tutkimuksessa he tarkastelivat ja tutkivat uuden standardin vaikutuk-

sia ja hyödyllisyyttä maantieteelliseen segmentti-informaatioon. Tarkastelun alla oli 

etenkin se, miten yritykset ovat vastanneet SFAS 131:n muuttuneisiin ja tiukentunei-

siin maantieteellistä segmentti-informaatiota koskeviin raportointivaatimuksiin. Hei-

dän tutkimustuloksensa kertovat, että vaikka täsmällisemmän maakohtaisen infor-

maation määrä on kasvanut huomattavasti uuden standardin myötä, niin silti merkit-

tävä vähemmistö yrityksiä yhdistelee vielä segmenttejä yhteen ja tarjoaa kovin yhdis-

teltyä maantieteellistä segmentti-informaatiota.  
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3.2.4 Ennuste IFRS 8:n tuomista muutoksista 
 
Raportoinnin laatu ei riipu pelkästään raportoitavien segmenttien lukumäärästä, vaan 

myös siitä, kuinka paljon informaatiota yksittäinen segmentti sisältää. Esimerkiksi 

kansainväliset yritykset raportoivat loogisesti enemmän segmenttejä kuin vain koti-

maassa toimivat yritykset. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, että halukkuus raportoi-

da enemmän olisi suurempi. Samoin yrityksen koko ja listautuminen vaikuttavat ra-

portointiin. Suuremmilla yrityksillä on tapana raportoida enemmän informaatiota sekä 

pörssissä olevilla yrityksillä on suurempi kannuste raportoida enemmän maantieteel-

listä informaatiota, koska ne tavoittelevat pääomia myös ulkomailta.  

 

Sekä Yhdysvaltojen puolella käyttöön otettu SFAS 131 -standardi sekä Euroopassa 

parannettu IAS 14 -standardi johtivat informaation kasvuun. Yksi segmenttiraportoin-

tia koskeva ongelma on ollut vain yhden segmentin raportoivat yritykset. Aikaisempi-

en tutkimusten perusteella voidaan todeta, että yritysten on vaikeampi johdon näkö-

kulma -lähestymistavan vallitessa pitää yllä yhden segmentin asemaa. Näin ollen 

voidaan olettaa, että IFRS 8 tulee todennäköisesti laskemaan vain yhden segmentin 

raportoivien yritysten määrää. Tosin lasku tuskin tulee olemaan yhtä suuri kuin Yh-

dysvalloissa, sillä Euroopassa niiden yritysten määrä on jo laskenut parannetun IAS 

14 -standardin aikana.  

 

Johdonmukaisuudesta on vaikea tehdä ennusteita. Koska segmentti-informaatio täy-

tyy raportoida johdon näkökulman mukaisesti samalla tavalla kuin yrityksen sisäinen 

raportointi tapahtuu, on johdonmukaisuuden parantumiselle hyvät edellytykset. Joh-

donmukaisuus kuitenkin kasvoi jo parannetun IAS 14 -standardin aikana, joten IFRS 

8:n vaikutukset voivat jäädä pieniksi. Toisaalta parannetun IAS 14 -standardin tie-

donantovaatimukset olivat laajemmat kuin IFRS 8:ssa. Tällä voi puolestaan olla hei-

kentävä vaikutus raportoinnin johdonmukaisuuteen. Monet IFRS 8:aa kritisoivat, 

kuinka johdonmukaisuus voisi parantua, kun tieto perustuisi johdon näkökulmaan. He 

epäilevät, että johdon näkökulma ei ole parempi kuin parannetun IAS 14:n aikainen 

yrityksen tuotto- / riskiominaisuuksiin perustuva lähestymistapa. Euroopan komissio 

kyseli johtajilta, analyytikoilta, tutkijoilta ja monilta muilta mahdollisia IFRS 8:n tuomia 

vaikutuksia. Jotkut vastaajat esittivät mielenkiintoisen näkemyksen, ja vastasivat krii-

tikoille, että jos IAS 14:n aikainen segmentti-informaatio erosi siitä informaatiosta, 
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jota käytettiin yrityksen sisäisesti, se mahdollisesti heikensi sijoittajien yrityksestä 

saamaa kuvaa, koska kyseinen informaatio ei vastannut yrityksen todellista toimin-

nan luonnetta. (European Comission 2007, 11) Tällöin johdonmukaisuuden tulisi pa-

rantua uuden standardin myötä, koska se vastaisi paremmin yrityksen toiminnan 

luonnetta. Kumpi lähestymistapa voittaa, jää nähtäväksi. 

 

Segmentti-informaation vertailukelpoisuus tulee todennäköisesti heikkenemään sekä 

yrityksen omien tilinpäätöstietojen että myös muiden yritysten välillä. Koska segment-

ti-informaatio täytyy raportoida johdon näkökulman mukaisesti, voi samalla toimialal-

lakin olevien yritysten segmentti-informaatio vaihdella huomattavasti. Lisäksi, IFRS 8 

mahdollistaa yritysten itse määritellä keskeisimmät segmenttiä koskevat käsitteet, 

kuten segmentin tuoton tai tappion, kunhan ne vain ovat yhtenäisiä yrityksen sisäisen 

rakenteen kanssa ja tehty johdon näkökulma -lähestymistavan mukaisesti. Näin ollen 

eri yrityksillä voi olla esimerkiksi eri tavat laskea segmentin tuotto. Myös Euroopan 

parlamentti on huolissaan informaation vertailukelpoisuudesta. Se on korostanut, että 

IFRS 8 -standardi, jossa ei edellytetä yritysten käyttävän IFRS:n arvostusmittareita 

esittäessään toiminnallisia segmenttejä, saattaa heikentää taloudellisen informaation 

vertailukelpoisuutta. (Euroopan parlamentti 2007, 3)  

 

Tilinpäätöstietojen relevanttius tulee todennäköisesti parantumaan IFRS 8:n myötä, 

koska johdon näkökulman ulkoisessa raportoinnissa voidaan käyttää samoja tietoja 

ja lukuja, joita käytetään yrityksen sisäisesti. Näin ylimääräisen tiedonkeruun tarve 

myös vähenee. 

Euroopan komissio on käynyt keskustelua ja tehnyt laajaa tutkimusta IFRS 8:n tuo-

mista mahdollisista vaikutuksista. Tulokset viittaavat, että IFRS 8:lla on positiivisia 

kustannus- / hyötyvaikutuksia. Raportin mukaan johdon näkökulma -

lähestymistavalla on yleisesti ottaen positiivinen vaikutus segmentti-informaation laa-

tuun, jonka hyödyllisyys ja relevanttius kasvaa. (European Comission 2007, 4) 

 
Vastausten mukaan johdon näkökulman ansiosta segmentti-informaation hyödylli-

syyden ja relevanttiuden kasvu ylittävät mahdollisen vertailukelpoisuuden heikkene-

misen. Tätä perustellaan sillä, että edes IAS 14:n aikana ei vertailukelpoisuus aina 

täyttynyt. Sitä paitsi vertailukelpoisuutta ei tulisi valita tärkeimmäksi kriteeriksi ohi 
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täsmällisen organisaatiorakenteen ja riskeille altistumisen esittämisen. (European 

Comission 2007, 4) 

 

IFRS 8 -standardi tarjoaa asianmukaiset segmenttiraportointisäännöt myös pienille 

listatuille yhtiöille. Vaikka osa informaatiosta on kilpailullisesti herkkää, on kaikkien 

yhtiöiden tarjottava sijoittajille sama informaatio. Tätä perustellaan sillä, että sijoittajat 

eivät jakaudu yhtiön koon mukaan. Näin ollen pienille yrityksille ei ole tarvetta tehdä 

omia sääntöjä. (European Comission 2007, 4)  

 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että informaatio, jolla pystyy tarkastelemaan 

yrityksen suorituskykyä johdon silmin, lisää läpinäkyvyyttä sekä taloudellisen infor-

maation käyttäjien ymmärrystä niistä päätöksistä, joita johto tekee.  

 
Jotkut miettivät, antaako IFRS 8 mahdollisuuden johdolle piilottaa negatiivista seg-

mentti-informaatiota yhdistämällä segmenttejä keskenään. He pohtivat, että paranne-

tun IAS 14 -standardin aikana tämä olisi ollut vaikeampaa, koska segmentti-

informaatio pohjautui informaatioon, joka oli jaettu kaikkien hallitusjäsenten kesken. 

Toisaalta Botosanin ja Stanfordin (2005) tutkimus viittaa siihen, että tuottoja piilotet-

tiin enemmän SFAS 14:n aikana kuin SFAS 131:n aikana. Ennusteita tehdessä voi-

daan uskoa siihen, että myös IFRS 8:n aikana tuottojen piilottaminen tulee olemaan 

vaikeampaa ja vähäisempää kuin IAS 14:n aikana, koska IFRS 8 on hyvin lähellä 

SFAS 131:tä ja IAS 14 oli hyvin lähellä SFAS 14:ää. Euroopan komission kyselyn 

vastaajat uskovat yleisesti siihen, että läpinäkyvyys parantuu, kun johdon informaatio 

jaetaan sijoittajille. (European Comission 2007, 15) 

Seuraavalla sivulla on taulukkoon 1 vielä koottu yhteen segmenttiraportointia koske-

vien standardien hyödyt ja haitat. Taulukosta näkee helposti yhdellä silmäyksellä, 

miten standardit ovat kehittyneet. Lisäksi taulukosta voidaan havaita, että yhdysvalta-

laiset ja eurooppalaiset standardit kulkevat lähes käsi kädessä.   
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Taulukko 1: Segmenttiraportointia koskevien standardien hyödyt ja haitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HYÖDYT HAITAT 
SFAS 14 ja IAS 
14     
  Segmenttiraportoinnin idea ja periaate syntyivät Johdon tulkinnanvara suuri 
  Käyttäjät ymmärsivät segmenttiraportoinnin idean Yrityksillä suuri halukkuus raportoida yksi segmentti 
    Ei neljännesvuosittaista raportointihalukkuutta 
    Halukkuus segmenttiraportointiin heikko  
    Heikko maantieteelliskohtainen raportointi 
    Analyytikot suosivat yrityksiä jotka 
    raportoivat segmentti-informaatiota 
    Sijoittajien tarpeet eivät täyttyneet 
IAS 14R     
  Tuotto-riski ominaisuuksiin perustuva lähestymistapa Johdon tulkinnanvara suuri 
  Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin yhdistyminen Yritysten liikkumavara suuri 
  Informaation määrä kasvoi Yhden segmentin raportoivia yrityksiä todella paljon 
  Segmenttien lukumäärä kasvoi Maantieteelliskohtainen raportointi huonoa 
  Segmenttikohtaisille käsitteille määrittelyt Vapaaehtoinen raportointi vähäistä 

    
Yritykset eivät kuitenkaan täysin omaksuneet standar-
dia 

SFAS 131     
  Segmenttien lukumäärä kasvoi Ei määrittelytapoja segmenttikohtaisille käsitteille 
  Johdon näkökulma Segmentti-informaatio paikoitellen epäyhtenäistä muun 
  Kustannukset pienenivät informaation kanssa 
  Johdonmukaisuus kasvoi   
  Ennusteiden tarkkuus kasvoi   
  Informaation määrä kasvoi   
  SFAS 131-standardi toi merkittäviä hyötyjä    
  ja vei segmenttiraportointia oikeaan suuntaan   

IFRS 8     

  Johdon näkökulma Ei määrittelytapoja segmenttikohtaisille käsitteille 
  Yhden segmentin yritykset häviävät Vertailukelpoisuus tulee heikkenemään 
  Ennusteiden tarkkuus tulee kasvamaan   
  Segmenttien lukumäärä tulee kasvamaan   
  Tilinpäätöstietojen relevanttius tulee kasvamaan   
  Läpinäkyvyys kasvaa   
  IFRS 8 tulee viemään segmenttiraportointia    
  oikeaan suuntaan. Parannettavaa löytyy.   
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
On tärkeää, että informaatio vastaa mahdollisimman hyvin sitä toimintaa, joka on to-

della tapahtunut. Investointien ja sijoitusten ylittäen maiden väliset rajat, on informaa-

tion nähty pysyvän paikallaan, ja näin tarjoavan vain osittain oikeanlaista tietoa ta-

loudellisen informaation käyttäjille. Kansainvälisesti toteutettu tilinpäätösstandardien 

harmonisointi sekä ennen kaikkea segmenttiraportointi on eräs keino, jolla pyritään 

korjaamaan kyseinen epäsuhta.  

 

Tehtävä ei ole helppo. Maailma on iso paikka ja maita on paljon. Jokaisen maan oma 

alkuperäinen standardi- ja kirjanpitonormisto heijastaa sen maan omia piirteitä. Ky-

symyksiin kuten: miten onnistua kehittämään kaikille sopiva kansainvälinen standar-

dipohja tai miten saada kaikki yritykset raportoimaan samalla tavalla ja yhtä paljon - 

ei tunnu löytyvän ihan heti vastausta.  

 

Niin kuin kaikista mullistavista ja isoista asioista, myös segmenttiraportoinnista ollaan 

montaa mieltä. Eri taloustieteelliset teoriat antavat pohjaa sille, että ihmiset ja näin 

ollen myös yritykset pyrkivät maksimoimaan omaa hyötyään parhaalla mahdollisella 

tavalla: toisin sanoen peittämään huonoa tai arkaa informaatiota ja paljastamaan hy-

vää. Näin herää kysymys: Miten saada erilaiset yritykset raportoimaan niin hyvä kuin 

huonokin informaatio todenmukaisesti, jotta sijoittajat ja muut taloudellisen informaa-

tion käyttäjät voivat muodostaa paremman kuvan yrityksestä, ja näin saada koko ra-

hoitus- ja pääomamarkkinat toimimaan paremmin? 

 

Useiden yhdysvaltalaisten tutkimusten tulokset kertovat, että raportoinnin laatu on 

parantunut SFAS 131 -standardin johdosta. Lisäksi yhdysvaltalaiset tutkimustulokset 

SFAS 131:n aikaisesta vertailukelpoisuudesta, johdonmukaisuudesta, informatiivi-

suudesta ja läpinäkyvyydestä ovat hyvin lähellä niitä ennusteita, joita tässä tutkiel-

massa annetaan IFRS 8:sta. Mielestäni raportoinnin laatu on kuitenkin se ylin tavoite, 

jonka alla muut ovat. Aiemmat tutkimukset eivät ole ottaneet tätä "raportoinnin tavoit-

teiden hierarkiaa" tarpeeksi huomioon. Ne ovat todenneet, että raportoinnin laatu on 

parantunut, vaikka muun muassa vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus ovat hei-

kentyneet.  
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IAS/IFRS sekä yhdysvaltalainen U.S. GAAP -standardinormisto painottavat sijoittajan 

näkökulmaa. Sijoittaja tehdessään päätöksiä tarkastelee erityisesti vertailukelpoisuut-

ta. Sijoittaja etsii parhaita tuottoja sijoittamalleen pääomalle. Tällöin sijoittaja vertailee 

eri yrityksiä ja sijoittaa pääomansa yleensä siihen yritykseen, joka hänen mielestään 

näyttää houkuttelevimmalta. Jo aiemmin todettiin, että Euroopan komissio totesi ra-

porttinsa yhteydessä, että vertailukelpoisuutta ei tulisi asettaa tärkeimmäksi kriteerik-

si ohi informaation relevanttiuden ja hyödyllisyyden. Tämä pitää paikkansa, koska 

informaation relevanttius ja hyödyllisyys on yhdistettävissä raportoinnin laatuun. Ra-

portoinnin laatu käsitteenä tavallaan heijastaa relevanttiutta ja hyödyllisyyttä.  

 

Jotta informaatio voisi olla vertailukelpoista, on sen oltava ensin johdonmukaisesti 

tuotettua ja raportoitua. Segmentti-informaation täytyy olla yhteensopivaa yrityksen 

muun taloudellisen informaation kanssa. Samaten segmenttikohtaisten lukujen tulee 

vastata sitä toimintaa, jota niiden on tarkoituskin kuvata. Samoin informaation on ol-

tava läpinäkyvää. Läpinäkyvyyden on katsottu parantuvan uuden johdon näkökulma -

lähestymistavan ansioista. Jos nämä toteutuvat kaikkien yritysten kohdalla, niin täl-

löin myös vertailukelpoisuus voi toteutua eri yritysten välillä. Kun vertailukelpoisuus 

toteutuu, parantuu myös raportoinnin laatu ja tällöin informaatiosta on muodostunut 

hyödyllistä.  

 

Nykyään sijoittajat, analyytikot ja muut toteavat segmenttikohtaisen tilinpäätösinfor-

maation yhdeksi tärkeimmistä välineistä heidän arvioidessaan yrityksen taloudellista 

asemaa ja sen suorituskykyä. Segmenttiraportoinnin idea on hyvä ja sen puolesta 

puhuvat yleisesti ottaen kaikki. Kritiikki on kohdistunut lähinnä standardien sisältöön. 

Ensimmäiset standardit (IAS 14 ja SFAS 14) eivät toteuttaneet segmenttiraportoinnin 

ideaa kiitettävällä tavalla, ja näin ollen ne saivat väistyä. Tilalle ovat tulleet eurooppa-

lainen IFRS 8 ja yhdysvaltalainen SFAS 131 -standardit.  

 

IFRS 8 -standardi tuo suurimpana muutoksena johdon näkökulma -lähestymistavan, 

jonka tarkoituksena on saada taloudellisen informaation käyttäjille ulkoisesti raportoi-

tu informaatio näyttämään samalta yrityksen sisäisesti raportoidun informaation 

kanssa. Tällöin esimerkiksi sijoittajat voisivat tehdä päätöksiä johdon silmin, ja pää-

tösten perustana olisi sama informaatio, jota yrityksen (sijoituskohteen) johto käyttää 

tehdessään omia päätöksiä.   
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Aiempien tutkimusten perusteella johdon näkökulma -lähestymistapa on hyvä asia, ja 

raportoinnin laatu tulisi parantumaan uuden standardin myötä. Aiemmin tutkielman 

ensimmäisessä luvussa todettiin, että raportoinnin laatu parantuu, jos yritysten tilin-

päätösinformaation vertailukelpoisuus, johdonmukaisuus ja informatiivisuus parantuu 

uuden standardin johdosta.  

 

Informatiivisuus tulee parantumaan. Sekä Yhdysvaltojen puolelta saatujen tulosten 

perusteella että Euroopan komission laajaan tutkimukseen perustuen sekä segment-

tien lukumäärä että yksittäisten segmenttien sisältämä informaatio tulee kasvamaan. 

Samoin aiemmin vain yhden segmentin raportoivien yritysten lukumäärä tulee toden-

näköisesti laskemaan.  

 

Vertailukelpoisuus tulee todennäköisesti heikkenemään. Kun yrityksiä johdetaan eri 

tavoin, tulee johdon näkökulman mukaan tehty raportointi myös olemaan erilaista. 

Näin ollen jopa samalla toimialalla toimivia yrityksiä voi olla vaikea verrata keske-

nään. Sijoittajien tulee tuntea todella hyvin yritysten johtamistapa sekä yrityksen si-

säisen raportoinnin periaatteet. Tällöin olisi tunnettava hyvin myös corporate gover-

nance -puoli eli ts. yrityksen johtamis- ja hallintotapa.   

 

Johdonmukaisuus on vaikein ennustettavissa oleva tekijä. Koska uusi standardi ei 

määrittele segmenttikohtaisia käsitteitä, on johdonmukaisuuden heikkenemiselle pe-

rusteet. Toisaalta, koska ulkoisesti raportoitu informaatio tulisi raportoida yhteneväi-

sesti sisäisesti raportoidun informaation kanssa, on johdonmukaisuuden paranemi-

selle edellytykset. Jotta johdonmukaisuus voisi parantua johdon näkökulma -

lähestymistavan vallitessa, tulisi yritysten esittää tarkasti ja kattavasti, kuinka esimer-

kiksi segmentin tulo on määritelty. Mikäli sijoittajat luottavat informaatioon, joka on 

tuotettu samalla tavalla kuin yrityksessä raportoidaan sisäisesti sekä ymmärtävät, 

miten segmenttikohtaiset käsitteet on määritelty eri yritysten kesken, voi uusi stan-

dardi lisätä johdonmukaisuutta. Toisaalta, jos johto yrittää kaikin tavoin peittää infor-

maatiota ja selittää käsitteet epämääräisesti, johdonmukaisuus heikkenee eikä rapor-

tointi toteudu standardien laatijoiden toivomalla tavalla.  
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IFRS 8 -standardin vaikutuksia raportoinnin laatuun on vaikea nähdä vielä, koska 

johdonmukaisuudesta on vaikea tehdä ennusteita. Tämän takia on puolestaan vaikea 

arvioida yritysten välistä vertailukelpoisuuttakaan. IFRS 8 -standardista ollaan kuiten-

kin sitä mieltä, että se on hyödyllinen, koska suunta on oikea. Mahdollisuudet rapor-

toinnin laadun parantumiselle ovat erittäin hyvät. Yritysten on uuden standardin puit-

teissa vaikeampi raportoida standardien vastaisesti, joten todennäköisyys sille, että 

yritykset raportoivat standardien edellyttämällä tavalla, ovat uuden IFRS 8 -

standardin johdosta paremmat. 
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