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1.  JOHDANTO 

Tässä kandidaatin työssä tutkitaan miten tietyt tekijät vaikuttavat yritysten kannattavuuteen. 

Tutkimus on tehty keväällä 2013 ja se kuuluu Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

talousjohtamisen kandidaatintutkielmaan. 

1.1 Tutkimuksen taustat 

Yrityksen kannattavuus on yksi tärkeimmistä dimensioista niin mikro- kuin makrotaloudessa. 

Jotta yritys voi kasvaa ja tuottaa lisäarvoa omistajilleen, on sen toiminta oltava kannattavaa 

pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannattavuutta pidetään tärkeänä edellytyksenä yrityksen 

pitkän ajan selviytymiseen ja menestykseen. Kannattavuus luo pohjan yrityksen toiminnan 

jatkuvuudelle ja on kasvun ohella yrityksen tärkeimpiä tavoitteita. (Kinnunen et al., 2007) 

Hyvän kannattavuuden kautta voidaan myös pitää huolta sekä yrityksen maksuvalmiudesta 

että vakavaraisuudesta. 

Kannattavuudella on myös suuri vaikutus talouskasvuun, työllisyyteen ja teknologian 

kehitykseen. Nykyajan kiristynyt kilpailu, parantunut tehokkuus ja hintapainostus aiheuttavat 

yhä suurempia vaikeuksia yritykselle tavoitteena olevan kannattavuuteen saavuttamiseen. 

Näin ollen kysymyksen siitä mitkä tekijät vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kannattavuuteen 

pitäisi olla etusijalla niin tutkijoille kuin yritysten johdolle, sijoittajille tai lainsäätäjille. 

(Yazdanfar, 2013) 

Kannattavuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että yrityksen liikevaihto on suurempi 

kuin vastaavan ajanjakson kulut. Absoluuttisesta kannattavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan 

esimerkiksi liikevoittoa tai nettotulosta. Suhteellinen kannattavuus saadaan kun 

absoluuttinen kannattavuus jaetaan jollakin taseen pääomaerällä tai liikevaihdolla. 

Suhteellisia kannattavuuslukuja on helppo vertailla yritysten välillä. Kuten monissa 

aikaisemmissakin tutkimuksissa myös tässä tutkimuksessa suhteellisen kannattavuuden 

tunnuslukuna käytetään sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, joka kertoo kuinka paljon 

tuottoa yritys on saanut aikaan verrattuna kaikkeen pääomaan mitä yritykseen on sijoitettu 

(Niskanen & Niskanen, 2003). 
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Yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde on se, miksi yritykset saavuttaa erilaiset 

kannattavuuden tasot. Yleinen lähestymistapa on se, että yrityksen suorituskykyyn vaikuttaa 

niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi markkinoiden kilpailu, 

tuotedifferointi ja alalle tulemisen esteet. Tätä kutsutaan Structure Conduct Perfomance -

malliksi. Taas Resource Based näkökulma ehdottaa, että syy, miksi on olemassa enemmän ja 

vähemmän kannattavia yrityksiä samalla toimialalla johtuu sisäisistä tekijöistä. Näin ollen 

tämän näkökulman mukaan yrityksen resurssit ovat avainasemassa, kun mietitään eroja 

yritysten välillä. (Claver, Molina & Tari, 2002) Claver, Molina & Tari kirjoittavat, että sisäisten 

tekijöiden merkitys kannattavuuden selittämisessä on aikaisemmissa tutkimuksissa ollut 

paljon suurempi kuin ulkoisten tekijöiden. Myös heidän tutkimuksessaan he päätyvät 

samaan lopputulokseen. Tästä syystä keskitymme yritysten sisäisiin tekijöihin kannattavuutta 

selittävinä tekijöinä, mutta vertailemme kuitenkin kannattavuuseroja myös toimialojen 

välillä. 

Kirjallisuudessa ei ole vakiintunutta teoriaa kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä, mutta 

aihetta on tutkittu jonkin verran. Tulokset ovat olleet suurilta osin samansuuntaisia, mutta 

joiltain selittäviltä tekijöiltä on myös saatu ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi koolla on lähes 

aina ollut merkitsevä positiivinen vaikutus, mutta kasvulla ja likviditeetillä on ollut niin 

positiivisia kuin negatiivisia tutkimustuloksia (Nunes et al., 2009; Asimakopoulos et al., 2009; 

Adams & Buckle, 2003; Yazdanfar, 2013). Kannattavuuden tekijöihin liittyvien tutkimuksien 

kohteina ovat olleet muun muassa espanjalaiset palvelutoimialan pk-yritykset (Nunes, 

Serrasqueiro & Leitao, 2009) ja teollisuusyritykset (Claver, Molina & Tari, 2002), pienet 

skotlantilaiset valmistusyritykset (Glancey, 1998), kreikkalaiset pörssiyritykset 

(Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas, 2009) sekä ruotsalaiset mikroyritykset (Yazdanfar, 

2013). 

Aiemmat tutkimukset ovat tutkineet empiirisesti kysymystä eri näkökulmista, mutta erot 

esimerkiksi teoreettisessa perspektiivissä, otannoissa, muuttujien mittauksessa ja 

metodeissa tekevät näiden tutkimuksien tuloksien suorien vertailun vaikeaksi. (Yazdanfar, 

2013) Tämä tutkimus tuo oman lisänsä nykyiseen teoriakehykseen käyttämällä tuoreimpia 

tilinpäätöstietoja suomalaisista pk-yrityksistä. 
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Vuonna 2007 Yhdysvaltain subprime-ongelmien käynnistämä finanssikriisi jatkuu edelleen. 

Suomen bruttokansantuotteen suhteellinen pieneneminen oli yksi suurimmista vuonna 

2009, kun tarkastellaan Euroopan valtioiden bruttokansantuotteen kasvuprosentteja 

taantuman aikana (Eurostat, 2012). Suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat 

vastaavasti selvinneet paremmin kuin suuret yritykset: konkurssien määrä kääntyi laskuun jo 

2010, eivätkä työpaikatkaan ole vähentynyt. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 suuret 

yritykset vähensivät työntekijöitään runsaasti, kun taas alle 50 hengen yritykset selvisivät alle 

prosentin vähennyksellä. Pienillä yrityksillä ei toisaalta ole varaa vähentää montaa ihmistä 

ilman, että merkittävää osaa liiketoiminnasta ei leikattaisi pois. (Lindholm, 2011) 

Suomen yrityssektorin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli noin 378 miljardia euroa. 

Teollisuuden osuus oli 39 %, kaupan 33 %, palveluiden 20 % ja rakentamisen 7 %. Kolmasosa 

yhteenlasketusta liikevaihdosta oli peräisin pk-yrityksiltä. Osakeyhtiöitä oli Suomessa vuonna 

2011 noin 215 tuhatta, joista pk-yrityksiä oli 98 %. (Tilastokeskus, 2012) Pk-yritykset 

muodostavat tärkeän osan Suomen taloudessa, minkä takia keskitymme tutkimuksessa 

niihin. 

Vaikka kansantaloustieteessä yrityksen tavoitteena on pyrkiä kasvamaan ja saavuttamaan 

mahdollisimman hyvä liikevoitto, ei se välttämättä ole tärkein prioriteetti pk-yrityksiä 

tarkasteltaessa. Glancey (1998) osoittaa, että kaikki yrittäjät eivät aina halua maksimoida 

tuottoansa tai kasvua. Esimerkiksi Smithin (1967) sekä Stanfordin ja Curranin (1976) mukaan 

jotkut yrittäjät ovat ensisijaisesti motivoituneita siitä elämäntyylistä, mikä seuraa, kun on 

oman itsensä pomo ja tästä syystä he eivät ole motivoituneita laajentamaan yritystään. 

Tämä käyttäytymismalli pätee myös sellaisiin yrittäjiin, jotka eivät ole valmiita laajentamaan 

yritystään jonkun henkilömäärän yli, koska se tarkoittaisi avainasioiden delegoimista. Tämä 

olisi ristiriidassa heidän mielihaluun säilyttää päätösvalta. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä kandidaatintyössä pyritään selvittämään onko tietyillä tekijöillä vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen ja minkä suuntainen vaikutus näillä tekijöillä voisi olla. Tutkimus kohdistuu 

suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin osakeyhtiöihin. Tällä tuodaan myös lisää sisältöä 

nykyiseen teoriakehykseen, koska aikaisempia tutkimuksia suomalaisten pk-yritysten 
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kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty. Työssä kiinnitetään huomiota myös 

siihen miten taantuma on vaikuttanut yrityksiin. Tutkimuksen tavoitteena on hankkia uusia 

tuloksia, jotka vahvistavat tai kumoavat aikaisempia tutkimustuloksia. Tutkimuksen 

pääongelma on siis seuraavanlainen: 

Vaikuttaako tietyt tekijät yrityksen kannattavuuteen? 

Tutkimuksen pääongelmaa lähestytään lineaarisen regressioanalyysin pienimmän 

neliösumman menetelmällä, joka kertoo minkä suuntainen vaikutus selittävällä tekijällä 

kannattavuuteen on. Alaongelma on siis: 

Ovatko näiden yrityksen sisäisten tekijöiden vaikutus kannattavuuteen 

positiivinen vai negatiivinen? 

1.3 Aineisto ja menetelmät 

Tehty empiirinen tutkimus oli kvantitatiivinen ja sen aineisto kerättiin Amadeus-

tietokannasta. Tarkastelujaksona oli 2007-2011. Tietokannasta kerättiin alustavasti noin 

tuhannen osakeyhtiön tilinpäätöstiedot, joista analyysiin selvisi 872 yritystä. 

Tilinpäätöstiedoista suodatettiin olennaiset luvut lopulliseen aineistoon. Tutkimus rajattiin 

koskemaan ainoastaan suomalaisia pk-yrityksiä. Lopullisissa testeissä havaintojen määrä oli 

430-473 kappaletta. 

Amadeus-tietokannasta saadut Excel muodossa oleva aineisto muokattiin ja ajettiin 

tilastolliseen ohjelmaan. Tutkittavan datan analysointiin käytettiin SAS Enterprise Guide 4.2 

ohjelmaa. Tärkeimpänä analyysimenetelmänä oli lineaarinen regressioanalyysi, mutta 

ohjelmaa käytettiin myös kuvaamaan tietoja tutkittavasta aineistosta sekä piirtämään 

havainnollisia kuvia. Lisäksi lopuksi testattiin vielä toimialakohtaisia kannattavuusjakaumia 

käyttäen Kruskal-Wallisin testiä. 

1.4 Työn rakenne 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa tutustutaan teoreettiseen viitekehykseen käsittelemällä 

aikaisempia empiirisiä yrityksen kannattavuuteen liittyviä tutkimuksia. Samassa luvussa 

käydään myös läpi tutkimuksessa käsiteltävät muuttujat sekä muuttujien aikaisemmissa 
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tutkimuksissa esiin tulleet vaikutukset kannattavuuteen. Toisessa luvussa tehdään myös 

nollahypoteesit jokaisen tutkimukseen valitun selittävän tekijän osalta. Kolmannessa luvussa 

perehdytään aineistoon ja tutkimusmenetelmiin käymällä läpi aineiston keräämiseen liittyvät 

tiedot sekä kuvailemalla otannan tunnuslukuja. Neljännessä luvussa käydään läpi 

tutkimuksen reliabiliteettiin ja valideettiin liittyviä huomioita sekä käsitellään lineaarisen 

regressioanalyysimenetelmän tulokset. Tuloksia verrataan toisessa luvussa tehtyihin 

hypoteeseihin. Viimeiseen lukuun on koottu yhteenveto, tehty johtopäätökset sekä myös 

hieman käsitelty jatkotutkimusvaihtoehtoja. Työn lopusta löytyy lähdeluettelon lisäksi 

liitteet, joissa on tilastollisen ohjelman tulosteita analyysin tuloksiin liittyen. 
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2.  TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Yrityksen kannattavuutta koskevia empiirisiä tutkimuksia on tehty useita eri toimialoilta ja eri 

aikakausilta. Nämä tutkimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, ulkoisiin ja sisäisiin 

tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä tarkastelevat tutkimukset keskittyivät muun muassa 

markkinatilanteeseen ja toimiympäristöön yrityksen kannattavuutta selitettäessä (Bowman 

& Helfat, 2001) Sisäisiä tekijöitä tutkivat tutkimukset käsittelevät tekijöitä kuten yrityksen 

koko, ikä tai tuottavuus. Kuten jo aikaisemmin totesin tämä tutkimus keskittyy pääosin 

näihin sisäisiin tekijöihin, jotka löytyvät yrityksen tilinpäätöstiedoista. Aikaisemmat näihin 

tekijöihin kohdistuvat tutkimukset eroavat toisistaan analyysimenetelmiltään, 

kohdeyrityksiltään, ajankohdiltaan ja myös tutkimuksessa käytettäviltä selittäviltä tekijöiltä. 

Seuraavassa kappaleessa käyn läpi lyhyesti muutamia näistä tutkimuksista joihin tämän 

tutkimuksen tuloksia tulen vertaamaan. 

Asimakopoulos, Samitas ja Papadogonas tutkivat vuonna 2009 kreikkalaisia ei-finanssialan 

pörssiyrityksiä. Heidän tavoitteenaan oli tutkia kannattavuuden tekijöitä. Tutkimuksen 

aikavälinä heillä oli 1995-2003, koska he halusivat myös tutkia sitä, miten Kreikan liittyminen 

Euroopan rahaliittoon vaikutti yritysten kannattavuuteen. Aineisto kattoi yhteensä 119 

yritystä, jotka olivat olemassa koko tarkastelujakson ajan. Selitettävänä muuttujana he 

käyttivät sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Muuttujia, joilla he halusivat selittää 

kannattavuutta olivat koko, velkaantuneisuus, liikevaihdon kasvu, investoinnit, pääoma sekä 

dummy muuttujat emu ja euro. Kokoa mittaavana muuttujana käytettiin luonnollista 

logaritmia liikevaihdosta ja dummy-muuttujia käytettiin erottamaan ajat jolloin kreikka ei 

kuulunut emuun tai euroon ja toisinpäin. Analyysimenetelmänä käytettiin paneelidataa. 

Vuonna 2002 Claver, Molina ja Tari tutkivat espanjalaisia teollisuusyrityksiä. Kohteena oli 679 

yritystä ja niistä kerättiin yhteensä 3395 havaintoa viiden vuoden aikajaksolta . Tilastollisena 

mallina he käyttivät suurimman uskottavuuden menetelmää. Kannattavuutta selittävinä 

tekijöinä he käyttivät ainoastaan toimialaa. 

Vuonna 1998 Glanceyn tekemässä tutkimuksessa hän tutki kannattavuuteen ja kasvuun 

vaikuttavia tekijöitä Skotlannissa. Kohteena oli 751 teollisuusyritystä, mutta pienten yritysten 

rajoitettujen raportointivaatimusten vuoksi lopullinen aineisto sisälsi ainoastaan 38 yritystä. 
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Kannattavuutta selittäviä tekijöitä olivat koko, ikä, sijainti, toimiala ja kasvu. Myös hän käytti 

kannattavuuden tunnuslukuna ROA:ta. Yrityksen koon muuttujana taas hänellä oli 

henkilöstömäärä liikevaihdon sijaan. Kannattavuuden yhtälö estimoitiin käyttämällä 

pienimmän neliösumman menetelmää ja 2SLS menetelmää. 

Nunes, Serrasqueiro ja Leitao (2010) tutkivat ovatko pienikokoisilla portugalilaisilla 

palveluyritysten kannattavuuksilla ja tietyillä tekijöillä epälineaarisia suhteita. Otanta kattoi 

273 yritystä vuodesta 1999 vuoteen 2005. Eli havaintoja oli yhteensä 1638 kappaletta. 

Testissään he käyttivät selittävinä tekijöinä kokoa, likviditeettiä, velkaa, T&K-intensiteettiä, 

riskiä sekä dummy-muuttujaa siitä, onko yrityksen pääomistaja myös yrityksen johtaja. 

Tutkimusmenetelmänä oli kvantiilin ehdollinen regressio. 

Viimeisimpänä empiirisenä tutkimuksena otamme mukaan käsittelyyn Yazdanfarin (2013) 

tekemän tutkimuksen ruotsalaisista mikroyrityksistä. Tutkimuksessa hän käytti näennäisesti 

riippumattomien regressioiden menetelmää tutkiessaan otantaa yli 12 500 eri yrityksestä 

neljältä eri toimialasektorilta vuodesta 2006 vuoteen 2007. Kannattavuutta selittävinä 

tekijöinä Yazdanfar käytti yrityksen kokoa, kasvua, tuottavuutta ja toimialaa. 

Tässä tutkimuksessa käytetyt muuttujat on valittu näiden aikaisempien tutkimusten 

perusteella. Tutkimuksessa analysoidaan näitä muuttujia ja vertaillaan tuloksia pääosin 

näiden edellä mainittujen tutkimusten tuloksiin. 
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3.  TARKASTELTAVANA OLEVAT MUUTTUJAT 

Selitettävänä tekijänä on kannattavuuden tunnusluku sijoitetun pääoman tuottoprosentti. 

Kannattavuutta selittäviä tekijöitä ovat koko, ikä, likviditeetti, kasvu, nettovelkaantumisaste 

ja toimiala. Näille selittäville tekijöille on löytynyt aikaisemmissa tutkimuksissa merkitseviä 

selitysasteita, minkä vuoksi ne on valittu myös tähän tutkimukseen 

3.1 Kannattavuus 

Kuten myös aikaisemmissa tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa selitettävänä tekijänä 

käytetään sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, eli Return on Assets (ROA)- tunnuslukua, 

joka on yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä kannattavuuden tunnusluvuista. Se mittaa 

kuinka tehokkaasti yritys käyttää sen varoja. (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 2008). ROA-

luku on prosenttiluku, joka saadaan kaavan 1 mukaisesti jakamalla nettotulos yhtiön taseen 

loppuarvolla. 

Kaava 1. 

                            
           

                 
 

Nimittäjänä oleva liikevoitto on tulos ennen korkoja ja veroja. Tämä siksi, että saadaan 

yrityksien todellinen sijoitetun pääoman tuotto ennen kuin rahoituksen kulut lainakorkoina 

on vähennetty (Vause, 2009). Sijoitettuun pääomaan kuuluu siis oma ja vieras pääoma. 

Sijoitetun pääoman arvo on laskettu tilikauden alusta. 

3.2 Koko 

Koko on yksi tutkituimmista kannattavuutta selittävistä tekijöistä. Sitä voidaan mitata 

esimerkiksi tasearvolla, liikevaihdolla tai henkilöstömäärällä. Nunes, Serrasqueiro ja Leitao 

(2010) tutkivat Portugalilaisia palvelualan pk-yrityksiä ja saivat tulokseksi, että koko vaikuttaa 

kannattavuuteen positiivisesti. Selittävänä tekijänä he käyttivät liikevaihdon luonnollista 

logaritmia. Myös Asimakopouloksen, Samitasin ja Papadogonasin (2009) tutkimus Ateenan 

pörssilistatuista yrityksistä antoi saman tuloksen. 
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Suurempi koko tuo mukanaan mittakaavaetuja, missä yrityksen kiinteiden kustannusten 

osuus keskimääräisistä kustannuksista pienenee. (Nunes, Serrasqueiro & Leitao, 2010) 

Suuremmilla yrityksillä on myös parempi pääsy pääomamarkkinoilla (Titman & Wessels, 

1988) ja ne saavat edullisempaan hintaan lainarahoitusta (Whited, 1992). Näiden tietojen ja 

aikaisempien tulosten pohjalta oletamme, että koolla on positiivinen vaikutus yrityksen 

kannattavuuteen. Hypoteesina on seuraava: 

Hypoteesi 1:  Yrityksen koko vaikuttaa positiivisesti sen kannattavuuteen. 

3.3 Ikä 

Myös yrityksen ikä on ollut merkitsevä selittävä tekijä aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Ito 

& Fukao, 2010). Tässä tutkimuksessa kohteena ovat pienyritykset, joiden johtotehtävissä 

olevien henkilöiden voidaan olettaa pysyvän samassa työpaikassa. Yazdanfar (2013) kirjoittaa 

Curranin, Jarviksen, Blackburnin ja Blackin (1993) toteavan, että yrityksen iän myötä 

johtajien kokemus kasvaa, tieto lisääntyy, maine kiirii ja suhteet sidosryhmiin paranevat, 

millä on taas positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Toisaalta voidaan olettaa, että on 

tapauksia, joissa vanhemmat yritykset ovat kehittäneet rutiineita, joilla on haitallisia 

vaikutuksia kun markkinaolosuhteet muuttuvat (Glancey, 1998). Glancey saakin omassa 

tutkimuksessaan negatiivisen merkitsevän suhteen iän ja kannattavuuden välille 10 %-

riskitasolla. Tästä huolimatta oletamme, että yrityksen iällä ja kannattavuudella on 

positiivinen kausaalisuussuhde. 

Hypoteesi 2:  Yrityksen ikä vaikuttaa positiivisesti sen kannattavuuteen. 

3.4 Likviditeetti 

Yritykset, joilla on suuri likviditeetti ovat paremmin valmistautuneita yllätyksellisiin 

muutoksiin markkinoilla. Deloof (2003) toteaa, että yrityksen korkeampi maksuvalmius 

vähentää lyhyen aikavälin sitoumuksista suoriutumisen riskiä, joka on oleellista varsinkin pk-

yrityksillä. Toisaalta ylimääräinen likviditeetti voisi olla sijoitettuna ja näin ollen tuottaisi 

yritykselle rahaa. Nunes, Serrasqueiro & Sequeira (2009) tuovat esille myös sen viitaten 

Faman & Jensenin (1983) sekä Myersin ja Rajanin (1995) tutkimuksiin, että suuri likviditeetti 

voi vaikuttaa johtajiin niin, että he tekevät sellaisia investointeja, jotka ajavat heidän 
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henkilökohtaisia etuja pikemmin kuin yrityksen etua. Aikaisemmissa tutkimuksissa Adams & 

Buckle (2003) saavat negatiivisen suhteen likviditeetin ja kannattavuuden välille. 

Likviditeettiä mitataan Current Ratio tunnusluvulla. Näiden teorioiden ja aikaisempien 

tutkimustulosten pohjalta asetammekin kaksi hypoteesia, jotka ovat: 

Hypoteesi 3: Suuremman likviditeetin omaavalla yrityksellä on pienempi 

kannattavuus verrattuna pienemmän likviditeetin yritykseen muiden tekijöiden 

pysyessä vakiona 

Hypoteesi 4: Pienemmän likviditeetin omaavalla yrityksellä on pienempi 

kannattavuus verrattuna suuremman likviditeetin yritykseen muiden tekijöiden 

pysyessä vakiona 

3.5 Kasvu 

Kasvun tekijänä käytetään liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna. Aikaisemmat 

tutkimukset ovat saaneet ristiriitaisia tuloksia kasvun vaikutuksesta yrityksen 

kannattavuuteen. Esimerkiksi Yazdanfar (2013) kirjoittaa omassa tutkimuksessaan, että 

esimerkiksi Hoy, McDougall ja D’Souza (1992) sekä Kaen ja Baumann (2003) löysivät 

merkitsevän negatiivisen yhteyden kasvun ja kannattavuuden välille. Toisaalta Yazdanfar 

(2013) sekä Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas (2009) omissa tutkimuksissaan saavat 

positiivisen ja merkitsevän vaikutuksen kasvulle. Voidaan olettaa, että kasvuyrityksillä suuri 

osa resursseista panostetaan kasvuun, joka heikentää yrityksen kannattavuutta. Tästä syystä 

oletuksena on, että kasvu vaikuttaa negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Hypoteesina on 

siis seuraava: 

Hypoteesi 5:  Yrityksen kasvu vaikuttaa negatiivisesti sen kannattavuuteen. 

3.6 Nettovelkaantumisaste 

Velkaisuuden muuttujana käytetään net gearing-lukua, joka vertaa korollisten velkojen ja 

likvidien rahavarojen suhdetta omiin varoihin. Voidaan olettaa, että velkaisuus vaikuttaa 

negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen, koska mitä korkeampi velkaisuusaste sitä 

enemmän yritys joutuu käyttämään resursseja velan takaisinmaksuun. (Asimakopoulos, 
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Samitas & Papadogonas, 2009). Velan korkoihin käytetyt varat voisivat olla sijoitettuna ja 

tuottaa lisäarvoa yritykselle. Esimerkiksi Goddard, Tavakoli & Wilson (2005) pääsevät omassa 

tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että yritysten tarve maksaa jaksollisia velan 

lyhennyksiä vie yritykseltä mahdollisuuden käyttää rahat tuottaviin investointeihin, jotka 

edistäisi kannattavuutta. Myös Nunes, Serrasqueiro & Leita (2010) löytävät velkaisuuden ja 

kannattavuuden välille negatiivisen yhteyden. Toisaalta Adams & Buckle (2003) toteaa, että 

Jensenin (1986) free cash flow-hypoteesin mukaan korkea velkaantumisaste voi kasvattaa 

taloudellista suorituskykyä, koska se velvoittaa johtajia luomaan rahavirtoja suoriutuakseen 

velvollisuuksista velkojalle. Adams ja Buckle (2003) päätyvät omassa tutkimuksessaan 

Bermudan vakuutusyhtiöistä velan positiiviseen vaikutukseen. Siitä huolimatta annetaan 

enemmän painoarvoa tuoreimmille tutkimuksille ja oletetaan velkaisuudella olevan 

negatiivinen suhde kannattavuuteen. Hypoteesi on siis: 

Hypoteesi 6:  Yrityksen velkaisuus vaikuttaa negatiivisesti sen kannattavuuteen. 

3.7 Toimiala 

Tutkimuksen yritykset jaettiin viiteen eri toimialaan, jotka olivat kauppa, teollisuus, 

rakennus, palvelu ja muut. Lineaarisessa regressioanalyysissä toimialat otettiin malliin 

mukaan dummy-muuttujina. Toimialavertailua tehtiin myös käyttämällä Kruskal-Wallis 

testiä. 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, toimialojen kannattavuuserot voivat johtua esimerkiksi 

kilpailusta, tuotedifferentiaatiosta ja markkinoille tulon esteestä. Voidaan olettaa myös, että 

mitä riskisempi toimiala sen suurempi kannattavuus. Toimialalla on kuitenkin rajoitettu 

selitysvoima kannattavuudelle ja yrityksen ominaisuudet on suuremmassa roolissa 

kannattavuutta tutkittaessa. (Yazdanfar, 2013) 

Yazdanfar (2013) löytää tekemässään tutkimuksessa toimialan vaikuttavan merkitsevästi 

yrityksen kannattavuuteen, mutta sen vaikutus on pienempi verrattuna muihin selittäviin 

tekijöihin. Claver, Molina & Tari (2002) saavat tutkimuksessa tulokseksi, että toimiala selittää 

4,4% kannattavuuden vaihtelusta. Hypoteesina on siis: 

Hypoteesi 7: Toimialalla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa esiintyvien muuttujien kuvaus 

Muuttujat Kuvaus 
Odotettu 
Vaikutus 

Selitettävä     

Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (ROA)   

Selittävä     

Koko Yrityksen liikevaihto + 

Ikä Yrityksen ikä + 

Likviditeetti 

(Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + 
rahat ja pankkisaamiset + 

rahoitusomaisuusarvopaperit) / Lyhytaikainen 
vieras pääoma 

+/- 

Kasvu Liikevaihdon kasvuprosentti + 

Nettovelkaantumisaste 
(korolliset velat - likvidit rahavarat )/ omat 

varat 
- 

Toimiala Dummy-muuttujat +/- 

 

Tutkimuksessa käytettävistä muuttujista on yhteenveto taulukko 1:ssä. Taulukkoon on myös 

lisätty odotettu vaikutus, eli onko odotettavissa, että kyseisellä muuttujalla on positiivinen 

(taulukossa merkitty +-merkillä) vaikutus tai negatiivinen (-) vaikutus kannattavuuteen. 
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4.  AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimuksen aineistona oli yritysten tilinpäätöstiedot. Tiedot olivat alun perin Excel-taulukko 

muodossa. Muutamien muokkausten jälkeen tiedot ajettiin SAS Enterprise 4.2 ohjelmaan 

Seuraavassa lisää siitä, miten aineisto on kerätty, miten sitä on muokattu sekä mitä 

analyysimenetelmiä tutkimuksessa on käytetty. Myös aineiston jakaumat ja tunnusluvut 

käydään tässä kappaleessa läpi. 

4.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineistona ovat suomalaisten osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot vuosilta 2007-

2011. Aineisto on hankittu Bureau van Dijkin Amadeuksesta, joka on eurooppalaisten 

yritysten tilinpäätöstietokanta. Amadeus tietokannan hyväksikäytön vuoksi vältyimme liian 

pienen aineiston ongelmalta, joka oli muun muassa Glanceyn (1998) tutkimuksessa. 

Tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan pk-yrityksiä, eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 

enintään 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen 

loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pankki-, vakuutus- ja sijoitusyhtiöt ovat karsittu 

myös aineistosta niiden erilaisten toimintaperiaatteiden ja tilinpäätösten takia. Aineistossa 

on myös ainoastaan sellaisia yrityksiä, joilla on ollut toimintaa jokaiselta tarkastelussa 

olevalta vuodelta. Aikajänne 2007-2011 valittiin siksi, että vuodelta 2011 on saatavilla 

tuoreimmat tilinpäätöstiedot; ja myös siksi, että voidaan tarkastella myös taantuman 

vaikutusta yrityksiin. 

Tutkimuksen otanta kattoi yhteensä 872 yritystä viiden vuoden ajalta. Havaintoja oli siis 

yhteensä 4360. Joidenkin yritysten tiedoista puuttui analyysissa tarvittavia arvoja ja näin 

ollen tällaiset yritykset jäivät lopullisesta testistä pois. Lopullisissa pienimmän neliösumman 

menetelmän testeissä havaintoja oli 430-473. Aineistossa oli yrityksiä 18 eri toimialalta Nace 

Rev. 2 main section- luokittelua käyttäen. Nämä toimialat yhdistettiin vielä siten, että 

lopullisessa toimialavertailussa oli vain viisi eri toimialaa. Nämä toimialat olivat palvelu, 

teollisuus, kauppa, rakennus ja muu. Taulukosta 2 nähdään mitä Nace Rev. 2 main sectionin 

mukaisia toimialoja lopullisiin toimialaluokkiin kuului. 
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Taulukko 2. Toimialaluokat 

Palvelu Taiteet, viihde ja virkistys 

  Kiinteistöalan toiminta 

  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

  Kuljetus ja varastointi 

  Majoitus- ja ravitsemustoiminta 

  Informaatio- ja viestintä 

  Muu palvelutoiminta 

Kauppa Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 

Teollisuus Kaivostoiminta ja louhinta 

  Teollisuus 

  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 

  Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 

Rakentaminen Rakentaminen 

Muu Maatalous, metsätalous ja kalatalous 

  Koulutus 

  Terveys- ja sosiaalipalvelut 

  Julkinen hallinto ja maanpuolustus;pakollinen sosiaalivakuutus 
 
 
 

 

Toimialajako  
 

6,1 %  
 

17,1 % 
Palvelu 

 

Kauppa 
 

38,8 % 
 

 Teollisuus 
 

17,4 % Rakentaminen 
 

 Muu 
 

20,6 %  
 

 
 
 

 
Kuva 1. Toimialajako 
 
Kuten voisi olettaa pk-yrityksistä, suurimpana toimialana oli palvelutoimiala 38%-osuudella. 

Toiseksi suurimpana toimialana oli kauppa (21%) , kolmanneksi teollisuus (18%), neljänneksi 

rakentaminen (17%) ja viidenneksi muu (6%). Kuvasta 1 nähdään miten tutkimuksen 

yritykset ovat jakaantuneet eri toimialoille. Tutkimuksessa keskitymme neljän suurimman 

toimialan tarkasteluun ja jätämme ”muu” toimialan vähemmälle huomiolle. 



16 
 
 

4.2 Muuttujien kuvailu 

Seuraavassa tarkastellaan kannattavuuden ja sitä selittävien muuttujien jakaumia ja 

muutoksia taantuman aikana. Muuttujien keskihajonnat ovat suhteellisen suuria, 

vaikka ”extreme”-havainnot ovatkin poistettu. Myös boxplot kuvaajista näki, että jokaisella 

muuttujalla on paljon outlier havaintoja. 

Keskimääräinen henkilöstömäärä otannan yrityksissä jokaisena tarkasteluvuotena oli yli 15 

ihmistä ja keskiarvo yrityksen iälle vuonna 2011 oli 19,3 vuotta. Vanhin yritys oli 88 vuotta 

vanha ja nuorimmat 5 vuotta sen takia, että tutkimus rajattiin koskemaan vain sellaisia 

yrityksiä, jotka toimivat koko havaintojakson ajan. Tästä syystä yritysten iän keskiarvoa 

voidaan pitää hieman harhaanjohtavana. Yhteenveto aineistoa kuvaavista tunnusluvuista 

löytyy taulukosta 3. 

 

Taulukko 3. Kuvailevat tunnusluvut     
 

Kaikki toimialat 2007 2008 2009 2010 2011 
 

       

ROA 14,05% 11,87% 7,66% 9,29% 7,97%  

 
 

 (20,05) (19,14) (19,22) (18,82) (20,77) 
 

 [-77,78/93,24] [-80/75,45] [-96,43/84,77] [-83,53/80,2] [-100/79,07] 
 

Liikevaihto 2526,58 2704,11 2340,47 2566,49 2849,88  

  

 (5123,04) (5343,25) (4545,55) (4851,72) (5600,13) 
 

 [3/45995] [4/42100] [4/35504] [4/36686] [1/49251] 
 

Ikä 15,28 16,28 17,28 18,28 19,28  

  

 (12,29) (12,29) (12,29) (12,29) (12,29) 
 

 [1/84] [2/85] [3/86] [4/87] [5/88] 
 

Likviditeetti 2,68 2,97 3,16 2,92 3,01  

  

 (5,10) (5,55) (6,47) (4,83) (5,24) 
 

 [0,02/93,17] [0,02/81,28] [0,03/93,24] [0,06/65,75] [0,03/55,78] 
 

Kasvu  17,12% -5,18% 12,37% 10,44%  

   

 - (60,29) (34,93) (38,06) (48,71) 
 

  [-95,98/840,00]   [-92,07/317,07]   [-98,41/371,93]   [-98,67/755,26] 
 

Nettovelkaantumisaste 116,00% 107,82% 114,12% 105,06% 102,45%  

 
 

 (170,90) (149,86) (167,76) (162,50) (159,24) 
 

 [0,00/953,00] [0,00/883,29] [0,00/972,00] [0,00/994,82] [0,00/984,62] 
 

Henkilöstömäärä 15,82 15,36 15,47 15,37 15,78  

  

 (27,62) (26,41) (27,13) (26,75) (27,88) 
 

 [1/247] [1/234] [1/220] [1/204] [1/214] 
 

     

Huom. Keskiarvo (keskihajonta) [minimi/maksimi]    
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Kuten taulukosta 3 nähdään, on yritysten keskimääräinen kannattavuus ollut korkeimmillaan 

tarkastelujakson ensimmäisenä vuonna. Taantuman vaikutus näkyy parhaiten vuoden 2009 

arvossa, jolloin kannattavuus laski 7,7 prosenttiin. 2010 kannattavuus lähti nousuun vain 

tippuakseen 2011 lähes samoihin lukemiin kuin 2009. Vaikka kannattavuus laski vuonna 

2008, niin liikevaihto kasvoi kuitenkin reippaasti. Kuten kannattavuus myös liikevaihto sai 

alimman arvonsa vuonna 2009, mutta liikevaihto jatkoi kasvuaan myös vuonna 2011. 

Yritysten kasvuprosentti vaihtui negatiiviseksi (n. -5 %) 2009. 

Likviditeetin keskiarvo, jota mitataan current ratio-tunnusluvulla, pysyi koko tarkastelujakson 

ajan erinomaisena. Vuonna 2009 se sai korkeimman arvonsa, joka kertoo todennäköisesti 

myös siitä, että yrittäjät olivat varovaisia taantumasta johtuvien huonojen talousnäkymien 

takia. Keskiarvo nettovelkaantumisarvolle on välttävä koko tarkastelujakson ajan, mutta 

paranee loppua kohden lukuun ottamatta vuotta 2009. 

Taulukossa 4 nähdään kuvailevat tunnusluvut kaupan, rakentamisen, teollisuuden ja 

palvelun toimialoilta. Esimerkiksi teollisuuden kannattavuus vuonna 2009 eroaa selvästi 

muiden toimialojen kannattavuuksista. Siihen, onko ero tilastollisesti merkitsevä, saadaan 

varmistus neljännessä kappaleessa. 

Taulukko 4. Toimialakohtaiset tunnusluvut      
 

 Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 
 

       

ROA Kauppa 12,88 % 9,94 % 6,25 % 8,37 % 6,75 % 
 

 Rakentaminen      14,88 %     13,16 %     10,26 % 9,15 % 9,79 % 
 

 Teollisuus 11,89 % 11,18 % 3,01 % 7,88 % 7,54 % 
 

 Palvelu 14,99 % 12,17 % 9,06 % 9,89 % 8,01 % 
 

        

Liikevaihto Kauppa 3669,88 3854,71 3311,94 3473,26 3791,07 
 

 Rakentaminen      1989,56      2168,48     1861,74      2083,72 2578,00 
 

 Teollisuus 4599,84 4895,47 3945,73 4374,98 4680,59 
 

 Palvelu 1518,67 1651,64 1565,9 1764,3 1967,43 
 

        

Ikä Kauppa 17,18 18,18 19,18 20,18 21,18 
 

 Rakentaminen 13,23 14,23 15,23 16,23 17,23 
 

 Teollisuus 18,64 19,64 20,64 21,64 22,64 
 

 Palvelu 14,03 15,03 16,03 17,03 18,03 
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Likviditeetti Kauppa 3,02 3,21 4,33 3,16 3,51 

 Rakentaminen 2,22 2,55 2,89 2,47 2,81 

 Teollisuus 2,24 3,06 2,89 3,19 3,50 

 Palvelu 2,87 3,03 2,88 2,93 2,66 
      

Kasvu Kauppa - 15,98 %      -8,21 % 7,14 % 7,75 % 

 Rakentaminen -      23,62 %      -2,96 %      18,40 % 18,97 % 

 Teollisuus -      10,05 %     -16,49 %     18,48 % 10,81 % 

 Palvelu -      18,75 %      -0,27 %      11,75 % 8,42 % 
     

Nettovelkaantumisaste Kauppa     102,30 % 91,60 %     104,64 %     88,62 %    74,73 % 

 Rakentaminen     116,21 % 105,11 %   113,72 %   107,80 %    93,54 % 

 Teollisuus    141,68 %   133,32 %   124,63 %   119,57 %      154,44 % 

 Palvelu    112,37 %   103,63 %   118,05 %   107,37 %     102,96 % 
       

Henkilöstömäärä Kauppa 12,2 12,3 13,2 11,6 11,8 

 Rakentaminen 15,4 14,3 13,7 14,2 15,3 

 Teollisuus 25,0 25,8 23,7 23,4 23,8 

 Palvelu 14,6 13,6 14,7 15,1 15,4 

 

Toimialakohtaiset tunnusluvut eroavat toisistaan jonkun verran. Esimerkiksi tukku- ja 

vähittäiskaupan kannattavuus on jokaisena vuotena kaikkien yritysten keskiarvoa huonompi. 

Liikevaihto taas on keskimääräistä suurempi. Likviditeetti sekä nettovelkaantumisaste ovat 

parempia kaupan toimialalla muihin verrattuna. Vaikka kauppatoimialan liikevaihto on 

kaikkien yritysten keskiarvoa suurempi niin henkilöstömäärä on taas huomattavasti 

pienempi. 

Palvelutoimiala pystyi melkein säilyttämään liikevaihtonsa vuonna 2009, kun muilla 

toimialoilla ne laskivat. Otannan teollisuusyritysten henkilöstömäärät ja liikevaihdot ovat 

huomattavasti suuremmat verrattuna muihin toimialoihin. Myös nettovelkaantumisaste on 

jokaisena tarkastelujakson vuotena suurin teollisuudessa. Taantuma vaikutti nähtävästi 

eniten teollisuuden liikevaihtoon, joka pieneni 16,5 %. Teollisuuden yritykset ovat myös 

vanhimpia. Rakentamisen kannattavuus on lähes jokaisena vuonna keskiarvoa suurempi ja 

otannan yritykset ovat myös nuorimpia. 
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Toimialojen kannattavuus 2007- 

  2011   

16,0 %     

14,0 %     

12,0 %     

10,0 %     

8,0 %     

6,0 %     

4,0 %     

2,0 %     

0,0 %     

2007 2008 2009 2010 2011 

Palvelu Teollisuus Rakennus Kauppa 
 

 
Kuva 2. Toimialojen kannattavuus 
 
Kuten kuvasta 2 nähdään, pahiten taantuma vaikutti teollisuuden toimialaan. Syitä tähän voi 

olla teollisuuden ulkomaankaupan suuri osuus liikevaihdosta, mutta myös siitä, että 

teollisuudessa yritystoiminnan kustannuksia ei aina pystytä nopeasti sopeuttamaan 

tuottojen muutoksiin. (Nummela, 2012) Kuitenkin jo heti seuraavana vuonna teollisuus 

ponnahti samoille kannattavuustasoille kuin muut toimialat. 

4.3 Metodologia 

Aikaisemmissa tutkimuksissa tutkimusmenetelminä on käytetty muun muassa pienimmän 

neliösumman ja kaksivaiheisen pienimmän neliösumman menetelmää (Glancey, 1998) sekä 

paneelidatan kiinteiden vaikutusten mallia (Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas, 2009) 

ja näennäisesti riippumattomien yhtälöiden menetelmää (Yazfandar, 2013). Tässä 

tutkimuksessa tyydyttiin käyttämään kuitenkin vain pienimmän neliösumman menetelmää. 

Malli, jolla yrityksen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan löytyy kaavasta 2: 

Kaava 2. 
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missä    on yritys (   =1,...,872) ja    on vuosi (   =2007,...,2011). Usean muuttujan 

regressiomallissa leikkauspisteparametri α on vakion arvo, kun jokainen itsenäinen selittävä 

muuttuja saa arvon nolla. Monissa tapauksissa tällä parametrilla ei ole selvää 

taloustieteellistä tulkintaa, mutta se on lähes aina sisällytetty regressiomalliin. β mittaa 

selittävän tekijän muutoksen vaikutusta selitettävään tekijään, kun muut muuttujat pysyvät 

vakiona.   on virhetermi. (Hill, Griffiths & Judge, 2001) Jotta lineaarisen regressioanalyysin 

menetelmää voitiin käyttää, jokainen kannattavuutta selittävä tekijä kasvuprosenttia lukuun 

ottamatta logaritmimuunnettiin jakaumien vinouden takia. Jakauman vinous olisi 

aiheuttanut vakavan heteroskedastisuusongelman. Ongelmasta päästiin eroon muuttamalla 

koon, iän, likviditeetin, ja nettovelkaisuusasteen muuttujat niiden luonnollisiksi logaritmeiksi. 
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5. TULOKSET 

5.1 Tulosten luotettavuus  

Aineistosta poistettiin ennen testien tekoa virheelliset arvot kuten negatiivinen liikevaihto 

sekä äärihavainnot, jotka vääristäisivät testien tuloksia. Useamman selittäjän lineaarisen 

regression taustaedellytykset ovat seuraavat: virhetermin odotusarvo on nolla, virhetermin 

varianssi on vakio, virhetermit eivät korreloi keskenään ja selittävät muuttujat eivät ole 

satunnaisia eikä täysin kollineaarisia. (Hill, Griffiths & Judge, 2001) Nämä kaikki ehdot 

täyttyivät ja pienimmän neliösumman menetelmä on ”best linear unbiased estimator” 

(BLUE). Residuaalikuvaajat löytyvät liitteestä 1. 

Taulukko 5. Korrelaatiomatriisi     
 

  PROF LnSIZE LnAGE LnLIQ GROW 
 

LnSIZE 2007 0,009 -    
 

     

 2008 0,051 -    
 

      

 2009 0,033 -    
 

      

 2010 0,039 -    
 

      

 2011 0,116*** -    
 

      

        

LnAGE 2007 -0,057 0,204*** -   
 

    

 2008 -0,073** 0,192*** -   
 

     

 2009 -0,134*** 0,165*** -   
 

     

 2010 -0,05481 0,160*** -   
 

     

 2011 -0,047 0,157*** -   
 

     

        

LnLIQ 2007 0,267*** -0,053 0,088** -  
 

   

 2008 0,259*** -0,064* 0,118*** -  
 

    

 2009 0,211*** -0,061* 0,107*** -  
 

    

 2010 0,256*** -0,103*** 0,077** -  
 

    

 2011 0,192*** -0,124*** 0,097*** -  
 

    

        

GROW 2007 - - - - -  

  

 2008 0,094*** -0,032 -0,227*** -0,059* -  

   

 2009 0,269*** 0,029 -0,151*** -0,099*** -  

   

 2010 0,165*** 0,117*** -0,058* -0,075** -  

   

 2011 0,169*** 0,166*** -0,0362 -0,098*** -  

    
LnGEAR     2007      -0,373***    -0,117**      -0,123***    -0,291*** - 
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2008 
-0,391*** 

- 
-0,085* -0,275*** 0,080* 

 

0,1312***  

 
 

2009 -0,344*** -0,110** -0,099** -0,345*** -0,001  

  

2010 -0,366*** -0,067 -0,064 -0,333*** -0,054  

  

2011 -0,266*** -0,022 -0,094** -0,383*** 0,107**  

  

   

Huom. *)10%-riskitaso, **)5%-riskitaso, ***)1%-riskitaso  
 

 
 

Taulukko 5 esittää Pearsonin korrelaatiokertoimet selitettävän ja selittävien muuttujien 

välillä jokaisena tarkastelujakson vuonna (2007-2011) erikseen. Taulukosta huomataan, että 

kannattavuuden kanssa parhaiten korreloi likviditeetti, kasvu ja nettovelkaantumisaste. 

Nämä muuttujat saavat jokaisena vuonna yhden prosentin riskitasolla merkitsevän 

korrelaation. Suurin korrelaatiokerroin, 39,1 %, oli kannattavuuden ja nettovelkaisuusasteen 

välillä. Nettovelkaisuudella näyttäisi olevan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen, kuten 

aikaisemmin oletettiin. Kannattavuuden ja likviditeetin positiivinen korrelaatio tukisi sitä 

väitettä, että yritykset, joilla on korkeampi likviditeetti ovat kannattavampia kuin yritykset, 

joissa likviditeetti on pieni. Myös kannattavuuden ja kasvun välinen korrelaatio on 

positiivinen, joka taas vihjaisi siitä, että kasvuyritykset olisivat kannattavampia. Tämä 

olettamus on päinvastainen kuin mitä hypoteesi 5. Koon ja kannattavuuden välillä on 

positiivinen korrelaatio, mutta se on pieni ja merkitsevä vain viimeisenä vuonna. Tästä 

voidaan päätellä, että koko ei ehkä sittenkään ole merkitsevä tekijä kannattavuutta 

selitettäessä. 

Koko ja ikä korreloivat merkitsevästi jokaisena vuonna, joka oli odotettavissa. Likviditeetin ja 

kasvun sekä likviditeetin ja nettovelkaantumisen välillä ovat negatiiviset korrelaatiot, jotka 

myöskin ovat ymmärrettävissä. Kaiken kaikkiaan mikään selittävistä muuttujista ei korreloi 

keskenään niin paljon, että se aiheuttaisi multikollinearisuusongelman pienimmän 

neliösumman menetelmäntestiä tehdessä. 

Liitteestä 2 löytyvät Whiten heteroskedastisuustestien tulokset. Jokaisen testin tulos antoi 

hyväksytyn arvon. Kaikki mallit olivat homoskedastisia eli residuaalien vaihtelu oli yhtä 

suurta koko otannassa. Pienin p-arvo saatiin vuoden 2011 testistä. P-arvo oli 0,1022, joka 

hyväksytään vielä 10%-riskitasollakin. Residuaalien jakaumat olivat myös 

normaalijakautuneita sekä lineaarisia. Liitteestä 1 löytyvät residuaaleihin liittyvät kuvaajat. 
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5.2 Estimoinnin tulokset 

Seuraavassa lineaarisen regressiomallin ja Kruskal-Wallis testien tulokset. Testeissä käytettiin 

95%-luottamusväliä, mutta tuloksiin on merkitty myös 1 % ja 10 % riskitasoilla merkitsevät 

tulokset. 

5.2.1 Lineaarinen regressio 

Analyysissa tehtiin siis viisi eri pienimmän neliösumman menetelmän testiä, yksi jokaiselle 

tarkastelujakson vuodelle. Lopullisiin analyyseihin sisältyi vain 430-473 havaintoa kun 

alkuperäisessä otannassa havaintoja oli 1000. Tämän havaintomäärän pitäisi olla riittävä ja 

voidaan olettaa tulosten olevan siltä osin valideja. Taulukosta 6 nähdään eri vuosien 

muuttujien parametriestimaatit ja niiden merkitsevyys kuten myös itse mallin merkitsevyys 

ja selitysaste. 

Taulukko 6. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset 

   2007 2008 2009 2010 2011 

Intercept 
37,38*** 32,73*** 27,31*** 30,76*** 19,67*** 

(-9,77) (-7,96) (-6,42) -7,08 (-4,34) 

LnSIZE 
-0,241 0,268 -0,036 -0,131 0,5 

(-0,59) (-0,61) (-0,08) (-0,30) (-1,15) 

LnAGE 
-3,572*** -3,404*** -2,714*** -2,374** -2,556** 

(-5,39) (-4,48) (-3,08) (-2,44) (-2,45) 

LnLIQ 
1,765** 0,783 0,519 0,539 1,672* 

(-2,44) (-1,01) (-0,64) (-0,64) (-1,96) 

GROW - 
3,349*** 13,31*** 3,361*** 2,675** 

(-3,17) (-6,82) (-3,47) (-2,16) 

LnGEAR 
-3,700*** -4,025*** -3,516*** -3,668*** -2,269*** 

(-8,89) (-9,18) (-7,67) (-7,86) (-5,03) 

KAU 
-1,085 -1,052 1,967 -1,906 -0,38 

(-0,66) (-0,57) -1,05 (-1,04) (-0,21) 

RAK 
0,431 -0,788 2,851 -2,543 3,595* 

(-0,25) (-0,43) (-1,53) (-1,37) (-1,96) 

TEO 
0,43 1,059 2,522 0,332 -0,385 

(-0,25) (-0,58) (-1,32) (-0,17) (-0,21) 

MUU 
3,777 2,541 4,291 1,188 3,858 

(-1,55) (-1,01) (-1,61) (-0,47) (-1,37) 
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Observations 
used 

473 456 459 430 442 

F Value 16,37*** 14,47*** 15,34*** 10,18*** 6,46*** 

Adj R-Sq 0,2067 0,2104 0,2198 0,1615 0,1002 

 

Vuoden 2011 malli oli F-testin mukaan merkitsevä, mutta mallin selitysaste oli pienempi mitä 

muiden tarkastelujakson vuosien malleissa. Korjattu selitysaste oli 0,1002, joka ei ole kovin 

suuri. Taulukosta 6 nähdään, että 5 %-riskitasolla merkitseviä selittäviä tekijöitä 

kannattavuudelle vuonna 2011 olivat nettovelkaantumisaste, kasvuprosentti ja ikä. 10%-

riskitasolla merkitseviä muuttujia olivat likviditeetti sekä rakentamisen toimiala-dummy. 

Myös vuoden 2010 malli oli merkitsevä. F-testin p-arvo oli alle 0,0001. Mallin selitysaste oli 

0,1615. Merkitseviä tekijöitä olivat taas ikä, nettovelkaantumisaste ja kasvuprosentti. 

Toimialalla ei ollut mallin mukaan merkitystä kannattavuuteen. 

Suurimman selitysasteen malli oli vuodelta 2009, joka oli myös f-testin mukaan merkitsevä. 

Mallin muuttujat selittivät 21,04 % kannattavuuden vaihtelusta. Näistä muuttujista 

merkitseviä olivat ikä, nettovelkaantumisaste ja kasvuprosentti. 2008 vuoden malli saa myös 

samat merkitsevät muuttujat. Likviditeetin, iän ja nettovelkaantumisasteen 

parametriestimaatit saavat merkitsevät arvot vuoden 2007 mallissa. 

Yrityksen koolla ei ollut merkittävää vaikutusta missään regressioanalyysimallissa. 

Teoreettisen viitekehyksen jokainen tutkimus, joka oli testannut kokoa kannattavuuden 

selittäjänä, oli saanut koolle merkitsevän positiivisen vaikutuksen. Tuntuu oudolta, ettei 

minkään mallin koon parametriestimaatti ollut lähelläkään luottamusväliä. 

Kenties tutkimuksen mielenkiintoisin tulos saatiin iän vaikutuksesta kannattavuuteen. Alussa 

oletimme, että yrityksen vanhetessa se karttaa kokemusta, kerää mainetta ja solmii suhteita, 

joiden ansiosta kannattavuus paranee. Tämä hypoteesi kuitenkin kumottiin. Vaikutus on 

merkitsevästi negatiivinen jokaisessa pienimmän neliösumman menetelmässä. 2011 ja 2010 

tulokset ovat merkitseviä 5 %-riskitasolla ja muina vuosina merkitseviä 1 %-riskitasolla. Kuten 

Glancey (1998) ehdottaa, tämä voi johtua siitä, että yritykset ovat luoneet rutiineita, joiden 

takia yritys ei pysty reagoimaan muuttuviin markkinatilanteisiin nopeasti. Tästä syystä se 

ilmenee negatiivisena vaikutuksena kannattavuudessa. Sillä, että tutkimuksessa on käytetty 
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vain sellaisia yrityksiä, jotka on perustettu viimeistään 2007, olisi voinut olettaa olevan 

vaikutusta tuloksiin, mutta vain viimeisimpien vuosien osalta. Se ei selitä miksi myös 2007 ja 

2008 vuoden testit päätyvät samaan tulokseen. 

Vaikka likviditeetin ja kannattavuuden välillä oli jokaisena vuonna vahva korrelaatio, ei se 

testin mukaan ole merkitsevä selittävä tekijä kuin vain vuoden 2011 mallissa; siinäkin vain 

10% riskitasolla. Lisäksi likviditeetin vaikutus kannattavuuteen on positiivinen, vaikka 

oletettiin vaikutuksen olevan negatiivinen. Tämä näyttäisi tukevan sitä teoriaa, että yritykset, 

joilla on suurempi likviditeetti ovat paremmin valmistautuneita markkinoiden äkillisiin 

muutoksiin ja tästä on heille hyötyä. 

Tutkimuksen luotettavin tulos saatiin yrityksen nettovelkaantumisasteen vaikutuksesta 

kannattavuuteen. Nettovelkaantumisaste saa jokaisena vuotena tilastollisen merkitsevyyden 

1 %-riskitasolla. Vaikutus kannattavuuteen on negatiivinen. Kuten tutkimuksen alussa 

oletettiin, korkealla nettovelkaantumisasteella ja sen mukana tulevalla korkojen maksuilla 

näyttäisi olevan suurempi negatiivinen vaikutus kuin vipuvaikutuksella 

Myös yrityksen kasvun vaikutus kannattavuuteen oli päinvastainen mitä alussa oletettiin. 

Yrityksen kasvuprosentilla, jota mitattiin liikevaihdon kasvulla, näyttäisi olevan merkitsevä 

positiivinen vaikutus kannattavuuteen jokaisena vuotena. 

Regressioanalyysien mukaan toimialoillakaan ei olisi vaikutusta kannattavuuteen. Ainoastaan 

viimeisenä vuonna testi antoi tulokseksi, että rakentamistoimialan kannattavuus eroaisi 10% 

riskitasolla muiden toimialojen kannattavuuksista. Seuraavassa tutkitaan vielä Kruskal-Wallis 

testin avulla toimialaeroja. 

5.2.2 Kruskal-Wallis 

Toimialojen välisistä kannattavuuseroista tehtiin vielä lopuksi Kruskal-Wallis testi. Testi 

testaa useamman kuin kahden riippumattoman otoksen välisen eron merkitsevyyttä. Testi 

sopii ei-normaalijakautuneiden ryhmien erojen vertailemiseen. 
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Taulukko 7. Kruskal-Wallis testin tulokset 
    

Wilcoxon Scores for PROFt 2007 2008 2009 2010 2011 

Kauppa 434,94 411,53 415,11 426,27 411,31 

Rakentaminen 443,13 454,19 458,98 441,03 468,52 

Teollisuus 406,86 416,37 378,2 415,9 426,34 

Palvelu 437,97 439,13 452,4 434,6 429,66 

Muut 466,18 470,94 470,23 504,65 464,29 

Kruskal-Wallis 2,93 4,42 12,92*** 5,26 5,29 

Huom. *)10%-riskitaso, **)5%-riskitaso, ***)1%-riskitaso 
   

Taulukossa 7 nähdään Kruskal-Wallis testin tulokset. Tulokset eroavat aikaisemmasta 

regressioanalyysin perusteella tehdyistä oletuksista. Pienimmän neliösumman menetelmällä 

saatiin vuoden 2011 tulokseksi, että 5 %-riskitasolla rakentamistoimialan kannattavuus eroaa 

merkitsevästi palvelun, teollisuuden ja kaupan kannattavuuksista. Kruskal-Wallis testi ei 

kuitenkaan löydä eroa vuoden 2011 kannattavuuksista. Vuoden 2009 kannattavuuksien 

keskiarvot taas testin mukaan eroavat merkitsevästi. Kuten kuvasta 1 nähtiin, 

teollisuustoimialan kannattavuus laski vuonna suhteellisesti paljon enemmän kuin muiden 

toimialojen. Kruskal-Wallis testin mukaan, tämä ero ei ole selitettävissä varianssilla vaan 

teollisuuden kannattavuus vuonna 2009 oli 1 %-riskitasolla pienempi. 
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6.  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä 

käyttämällä uusimpia saatavilla olevia tilinpäätöstietoja suomalaisista pk-yrityksistä. 

Tilinpäätöstiedot vuodesta 2007 vuoteen 2011 kerättiin Amadeus tietokannasta. 

Testaamiseen käytettiin lineaarisen regressioanalyysin pienimmän neliösumman 

menetelmää sekä Kruskal-Wallis testiä. 

Oletuksena oli saada samansuuntaisia tuloksia kuin mitä aikaisemmissa yrityksen 

kannattavuutta selittävissä tutkimuksissa.Tulokset, muutamaa tekijää lukuun ottamatta, 

eivät kuitenkaan vahvistaneet aikaisempia hypoteeseja vaan avasi jopa lisää kysymyksiä. 

Nettovelkaisuusasteen vaikutus oli ainoa, joka oli täysin yhtenevä aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa. 

Vaikka teoreettisessa viitekehyksessä läpi käydyt aikaisemmat tutkimukset olivat saaneet 

koolle merkitsevän vaikutuksen, tämä tutkimus ei löytänyt kokoa kannattavuutta selittävänä 

tekijänä. Iän negatiivinen vaikutus kannattavuuteen oli päinvastainen mitä oletettiin. 

Likviditeetillä, joka oli saanut ristiriitaisia tuloksia aikaisemmissa tutkimuksissa, oli 

positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Vaikutus oli merkitsevä 95 % luottamusvälillä vain 

vuoden 2007 mallissa. Kasvun vaikutus kannattavuuteen oli positiivinen, vaikka sen oletettiin 

olevan negatiivinen. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on päädytty ristiriitaisiin tuloksiin, 

joten kysymys kasvun vaikutuksesta kannattavuuteen pysyy avoinna tulevaisuudessakin 

Periaatteessa tutkimuksen tuloksista on hyötyä varsinkin pienyritysten yritysjohdolle, mutta 

myös pääomasijoittajille ja päättäjille. Käytännössä taas tutkimustulosten tiedoista ei 

todennäköisesti mitään kilpailuetua parantavaa hyötyä yrityksille ole. Tutkimuksen mukaan 

yritysten kannattaa pitää nettovelkaantumisasteensa pienenä, kasvattaa toimintaansa ja 

pysyä nuorena kannattavuutensa maksimoimiseksi. Viimeinen kohta voi tosin olla vuosi 

vuodelta yhä vaikeampaa. 

Tutkimuksen tulosten kannalta ajateltuna, jatkotutkimus samasta aiheesta voisi olla 

hyödyllinen. Tutkimuksen voisi suorittaa uudestaan käyttämällä uutta otantaa ja esimerkiksi 

paneelidatan kiinteiden vaikutusten mallia ja näennäisesti riippumattomien yhtälöiden 
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menetelmää kuten Asimakopoulos, Samitas & Papadogonas (2009) ja Yazfandar (2013). 

Tulosten vertaileminenkin helpottuisi samaa analyysimenetelmää käytettäessä. 

Jatkotutkimuksena voisi tarkastella tarkemmin yrityksen liikevaihdon kasvun ja 

kannattavuuden yhteyttä. Otantaa voisi suurentaa ja suodattaa otoksesta kasvuyritykset 

kasvuyrityksen määritelmän mukaan. Dummy-muuttujaa käyttäen voitaisiin ajaa uusi 

regressioanalyysi ja testata ovatko kasvuyritykset muita yrityksiä kannattavampia Suomessa. 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi yrityksen iän ja kannattavuuden yhteys. 

Voisiko negatiivisen yhteyden iän ja kannattavuuden välillä johtua muusta syystä kuin 

Glanceyn (1998) tutkimuksessa ehdotetusta vanhojen yritysten rutiinien muodostumisesta? 
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Liite 1. Lineaaristen regressioanalyysien residuaalikuvaajat 
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Liite 2. Whiten heteroskedastisuustestit 

  DF Chi-Square Pr > ChiSq 

2007 34 44,06 0,1158 

2008 44 52,39 0,1805 

2009 44 51,04 0,2165 

2010 44 53,73 0,1493 

2011 44 56,23 0,1022 

 

 


