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Tiivistelmä: 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää pääomarakenteen vaikutus yrityksen 

kannattavuuteen Helsingin pörssissä listatuissa yrityksissä. Tutkielman toissijaisina 

tavoitteina on selvittää myös velan maturiteetin sekä yrityksen kokoluokan vaikutukset 

kannattavuuteen. 

 

Pääomarakenteiden syvällisemmäksi ymmärtämiseksi tutkielmassa esitellään viisi 

pääomarakennetta koskevaa teoriaa sekä tutustutaan velan optimaaliseen 

maturiteettiin. Pääomarakenteen ja kannattavuuden välisestä suhteesta tehtyä 

tutkimustyötä tarkastellaan myös omassa kappaleessaan.   

 

Tutkimusaineisto on koottu Amadeus-tietokannasta saaduista yritysten tunnusluvuista.  

Kannattavuutta kuvataan tutkimuksessa kolmen mittarin avulla. Nämä mittarit ovat 

oman pääoman tuotto-%, sijoitetun pääoman tuotto-% sekä kokonaispääoman tuotto-

%. Kannattavuutta selitetään kolmella yrityksen kokonaispääomaan suhteutetulla 

mittarilla. Nämä pääomarakennetta kuvaavat mittarit ovat kokonaisvelkaisuusaste, 

lyhytaikainen velkaisuusaste ja pitkäaikainen velkaisuusaste. Tarkasteltavia yrityksiä 

tutkimukseen sisällytettiin 102 kpl.  

 

Tutkimustulokset osoittavat negatiivista korrelaatiota jokaisen pääomarakennetta 

kuvaavan sekä kannattavuutta kuvaavan tunnusluvun välille. Tulokset osoittavat, että 

velkaisuusastetta kasvattamalla yrityksen kannattavuus heikkenee. Tutkimustulokset 

tukevat pecking order –teoriaa, jonka mukaan kannattavampien yritysten ei tarvitse 

turvautua velkarahoitukseen. Sen sijaan ne käyttävät sisäistä tulorahoitusta 

liiketoimintojensa rahoittamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract: 

 

The purpose of this study is to find out the effects of capital structure on profitability of 

companies listed in the Helsinki Stock Exchange. Another objective of this study is to 

find out whether debt maturity or size of a company has an impact on firms profitability. 

 

For better understanding of capital structures, this paper will introduce five different 

theories made for investigating capital structure decisions and in addition optimal debt 

maturity is also discussed. The results of prior studies of the relation between capital 

structure and profitability are also brought up in a separate paragraph. 

 

The research data consist of companies key financials collected from the Amadeus-

database. Profitability is measured with three key financials. These are return on 

equity, return on capital employed and return on assets. Three variables are also used 

as measures for capital structure. These variables are total debt to total assets, short 

term debt to total assets and long term debt to total assets. The study consist of 102 

companies.  

 

The research results show that there is a negative correlation between every proxy of 

capital structure and every proxy of profitability. This relation shows that by increasing 

the debt ratio profitability of a company will decrease. The results are in line with the 

pecking order theory which claim that companies that succeed better don’t have to use 

debt financing. Instead they use the cash flow from daily operations as their main 

financing.  
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aihe 

Pääomarakenteet ovat jo pitkään olleet yritysrahoituksen tutkituimpia aiheita. Lukuisia 

teorioita on kehitelty oman ja vieraan pääoman suhteen määrittämiseksi. Näistä 

teorioista yksikään ei kuitenkaan tuo täydellistä ratkaisua pääomarakenteen optimin 

arvoitukseen. Teoriat ovat pikemminkin toisiaan tukevia, joten yhtä teoriaa käyttäen ei 

pystytä määrittelemään jokaisella markkinalla ja yritykselle osuvinta 

pääomarakennetta. Pääomarakenteen ja yrityksen arvon välisestä suhteesta on käyty 

paljon väittelyä ja kirjallisuus on keskittynyt pääasiassa siihen, onko yrityksellä 

optimaalista pääomarakennetta vai onko pääomarakenne merkityksetön yrityksen 

arvon määrityksessä (Abor 2005). Tutkimukset alkoivat rakentua eteenpäin 

Modiglianin ja Millerin ensimmäisestä teoreemasta (1958), jonka mukaan 

pääomarakenteella ei ole vaikutusta yrityksen arvoon (Harris & Raviv 1991). 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan pääomarakenteen vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen. Aihe on siitä mielenkiintoinen, että aiempia tutkimuksia juuri 

pääomarakenteen ja kannattavuuden välisestä suhteesta ei ole toteutettu erityisen 

paljoa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten pääomarakenteen valinta vaikuttaa 

yrityksen kannattavuuteen. Paraneeko vai huononeeko kannattavuus 

velkaisuusasteen kasvaessa ja minkä suuruista tämä muutos on? Tutkimus 

suoritetaan kvantitatiivisena tutkimuksena käyttäen pääomarakenteen tunnuslukuja 

selittävinä tekijöinä kannattavuuden tunnuslukuja selitettäessä. Tutkimustulokset 

saatuamme tarkoituksena on vertailla niitä esiteltyihin pääomarakenneteorioihin ja 
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todeta mikä/mitkä niistä sopii parhaiten Suomen osakemarkkinoille. Tutkielman avulla 

pyritään vastaamaan seuraavaan pääongelmaan: 

 

”Miten pääomarakenne vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen?” 

 

Alaongelmana tutkimuksessa tutkitaan myös velan maturiteetin sekä yrityksen koon 

vaikutusta kannattavuuteen. Alaongelmat tutkimuksessa ovat: 

 

”Miten velan maturiteetti vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen?” 

 

”Miten yrityksen koko vaikuttaa kannattavuuteen?” 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan Helsingin pörssissä listattuja yrityksiä. Ajallisesti 

tutkimus rajoittuu vuosille 2010-2014. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin yritykset, joille 

ei löytynyt tilinpäätöstietoja kaikilta kyseisiltä vuosilta. Rahoitusalan yritykset on myös 

jätetty tutkimuksen ulkopuolelle niiden muista poikkeavan lainsäädännön vuoksi. 

Rajausten jälkeen yrityksiä jäi jäljelle 102 kpl. Osalle yrityksistä ei kuitenkaan ollut 

laskettavissa kaikkia kannattavuuden tunnuslukuja jokaiselta vuodelta, joten 

havaintojen määrät vaihtelevat tunnuslukujen välillä. 

 

Optimaalisen pääomarakenteen teorioista tutkimukseen on valittu sekä staattinen että 

dynaaminen tradeoff-teoria ja agenttiteoria. Muista teorioista tutkimukseen on valittu 

pecking order –teoria ja ajoitusteoria. Tutkimus on rajattu koskemaan vain näitä 

teorioita, sillä aiemman kirjallisuuden valossa nämä teoriat ovat keskeisimpiä tämän 

tutkielman kannalta. Rajauksen avulla pystytään keskittymään valittuihin teorioihin 

tarkemmin sekä pitämään tutkimus vaaditun laajuusrajoitteen sisällä. 
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1.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Aikaisempia tutkimuksia samasta aiheesta löytyy rajatusti. Monet tutkimukset 

käsittelevät pääomarakennetta, mutta sen vaikutuksista yrityksen kannattavuuteen on 

tutkittu vähemmän. Tunnetuin tutkimuksista lienee Aborin (2005) tutkimus Ghanan 

pörssissä listatuista yrityksistä. Abor selvittää tutkimuksessaan vastaavasti 

pääomarakenteen ja velan maturiteetin vaikutuksia yritysten kannattavuuteen. Abor 

käyttää kuitenkin tutkimuksessaan ainoastaan yhtä kannattavuuden mittaria, oman 

pääoman tuottoprosenttia. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat positiivista 

korrelaatiota sekä kokonaisvelkaisuusasteen ja kannattavuuden välille, että 

pitkäaikaisen velkaisuusasteen ja kannattavuuden välille. Lyhytaikaisen velan ja 

kannattavuuden välinen korrelaatio todetaan negatiiviseksi.  

 

Aborin tutkimuksesta on tehty myös jatkotutkimus Yhdysvaltojen markkinoilla. Tämä 

Gillin, Bigerin ja Mathurin vuoden 2011 tutkimus ottaa kantaa pääomarakenteen ja 

kannattavuuden väliseen suhteeseen kahdella eri toimialalla. Tulokset osoittavat 

positiivista korrelaatiota kokonaisvelkaisuusasteen ja kannattavuuden, sekä 

lyhytaikaisen velkaisuusasteen ja kannattavuuden välille sekä palvelutoimialalla että 

teollisuuden toimialalla. Teollisuuden toimialalla myös pitkäaikainen velka korreloi 

positiivisesti kannattavuuden kanssa. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosio alkaa heti tämän kappaleen 

jälkeen ja sen pääpainona ovat pääomarakenneteoriat. Teoriaosion jälkeen esitellään 

tutkimusaineisto sekä käytettävät tutkimusmenetelmät. Tätä seuraavassa 

kappaleessa esitellään itse tutkimustulokset. Tulosten analysoimisen jälkeen niitä 

verrataan esiteltyihin pääomarakenneteorioihin. Viimeisessä kappaleessa kootaan työ 

yhteen ja tehdään vielä viimeiset johtopäätökset. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teoriaosuudessa tullaan keskittymään pääomarakenteiden valinnasta 

kehiteltyihin teorioihin. Lisäksi velan optimaalisesta maturiteetista tehtyjä tutkimuksia 

tuodaan esille omassa kappaleessaan, sillä maturiteetin vaikutukset kannattavuuteen 

ovat oleellinen osa tutkimusta. Teoriaosassa nostetaan myös pääomarakenteen ja 

kannattavuuden välisestä yhteydestä tehtyä tutkimustyötä esille omassa 

kappaleessaan. 

2.1 Keskeisimmät pääomarakenneteoriat 

 

Modigliani ja Miller (1958) kehittivät ensimmäisen pääomarakenteita koskevan teorian. 

Tämän teorian mukaan pääomarakenne päätöksillä ei ole merkitystä yrityksen arvoon. 

Ensimmäisen teoreeman oletuksena olivat täydelliset markkinat, joilla ei ole veroja, 

konkurssikustannuksia eikä muita epätäydellisten markkinoiden keskeisimpiä piirteitä. 

Tällaiset markkinat eivät kuitenkaan ole todellisia. Ensimmäinen teoreema on lähinnä 

toiminut suuntaviivana muiden teorioiden kehittymiselle. (Harris & Raviv 1991) 

 

Pääomarakenneteoriat jakautuvat sen mukaan, tavoitellaanko niissä optimaalista 

rakennetta vai valitaanko eri pääomien väliltä tietynlaisen edullisuusjärjestyksen 

mukaan. Optimaalisen pääomarakenteen teorioihin kuuluvat sekä staattinen että 

dynaaminen tradeoff-teoria ja agenttiteoria. Muut tutkimuksessa käytettävät teoriat 

ovat pecking order-teoria sekä ajoitusteoria. 

 

2.1.1 Staattinen tradeoff-teoria 

 

Staattisen tradeoff-teorian mukaan yrityksille on löydettävissä optimaalinen 

pääomarakenne, joka määrittyy velan hyötyjen ja haittojen välille (Scott 1976). Suurin 

hyöty velkarahasta saadaan velan korkojen vähennysoikeudesta (Modigliani & Miller 

1963). Suurimpana haittana taas ovat konkurssikustannukset sekä henkilökohtaiset 

verot (Miller 1977). Staattisen tradeoff-teorian mukaan yrityksen arvo on sama kuin 

sen arvo kokonaan omalla pääomalla rahoitettuna, lisättynä verosuojan 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0304405X01000447#BIB55
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0304405X01000447#BIB55
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0304405X01000447#BIB54
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nettonykyarvolla ja vähennettynä agentti- ja konkurssikustannusten nettonykyarvoilla 

(Abor 2005). 

 

Liiallinen velkaantuminen saattaa aiheuttaa yritykselle merkittäviä kustannuksia 

siitäkin huolimatta, että varsinaiselta konkurssilta vältytään. Näitä kustannuksia ovat 

mm. moraalikato sekä monitorointi- ja sopimuskustannukset (Myers 1984). Titmanin 

(1984) mukaan konkurssikustannukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin 

kustannuksiin. Suoria kustannuksia ovat hallinnolliset kustannukset sekä 

lakikustannukset konkurssiprosessin yhteydessä, ja epäsuoria kustannuksia kaikki ne, 

jotka aiheutuvat sidosryhmien haluttomuudesta työskennellä yrityksen kanssa.  

 

Taloudellisen ahdingon aiheuttamat kustannukset ovat erisuuruisia erityyppisille 

yrityksille. Yritysten, joiden omaisuudesta suurin osa on aineetonta, tulisi lainata 

vähemmän, sillä näiltä yrityksiltä katoaa eniten arvoa konkurssikustannusten myötä. 

Luonnollisesti riskialttiimmat yritykset lainaavat vähemmän ja riskittömämmät 

enemmän, sillä niillä lainarahan kustannukset kohtaavat verosuojasta saadun hyödyn 

myöhemmin. (Myers 1984) 

 

2.1.2 Dynaaminen tradeoff-teoria 

 

Dynaamisen tradeoff-teorian mukaan yritysten optimaalinen pääomarakenne vaihtelee 

määriteltyjen rajojen sisällä (Leary & Robets 2005). Velan ottamisesta syntyvät 

kustannukset estävät yrityksiä jatkuvasti hakeutumasta optimaaliseen 

velkaisuusasteeseen, joten yritykset pysyvät passiivisena pääomarakenteen suhteen, 

kunnes optimiin palaamisen hyödyt ylittävät sen kustannukset (Danis, Rettl & Whited 

2014). 

 

Yritysten todellinen velkaisuusaste olisi sama kuin niiden tavoittelema velkaisuusaste, 

ellei pääomarakenteilla olisi tämäntyyppisiä mukautumiskustannuksia. Yritykset eivät 

pysty automaattisesti torjumaan satunaisten tekijöiden vaikutuksia, jotka ajavat niitä 

pois optimaalisesta velkaisuusasteesta, joten optimiin palaamisella on 

kustannuksensa. (Myers 1984) 
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2.1.3 Agenttiteoria 

 

Yrityksen omistajien tavoitteet eroavat monesti muiden toimijoiden tavoitteista. Nämä 

ristiriidat luovat agenttiongelmia yrityksen sisälle. Mikäli yrityksellä on paljon vapaata 

kassavirtaa ja vain vähän investointimahdollisuuksia, yrityksen johdolle voi syntyä 

houkutuksia käyttää kassavirtoja omien etujensa mukaisiin investointeihin. Näiden 

investointien nettonykyarvo saattaa olla negatiivinen tai ne voivat muuten olla 

taloudellisesti kannattamattomia. Tässä on kyseessä agenttiongelma, jossa yrityksen 

johto toimii omistajien agenttina. (Nohel & Tarhan 1998) 

 

Pääomarakenteen optimi voidaan agenttiteorian mukaan määritellä hyötyihin ja 

haittoihin johdon käsiin jäävistä varoista. Johto voi käyttää hallussaan olevat varat joko 

yritykselle hyödyllisiin investointeihin tai omaa valtaansa kasvattaviin 

kannattamattomiin investointeihin. (Zwiebel 1996) 

 

Johtajille voi syntyä myös houkutuksia investoida pelkästään turvallisiin kohteisiin 

heidän maineensa vuoksi. Asiaa voidaan ajatella esimerkin kautta, jossa johtajalla on 

valittavanaan kaksi investointivaihtoehtoa, joiden kummankin ainoina lopputuloksina 

on onnistuminen tai epäonnistuminen. Johtaja valitsee näistä aina turvallisemman 

investoinnin, vaikka riskisempi sijoitus olisikin parempi osakkeenomistajien arvon 

maksimoinnissa. Maineensa vuoksi johtaja ajattelee investointia vain onnistumisen ja 

epäonnistumisen kannalta, kun taas osakkeenomistajat arvioivat sijoitusta odotetun 

tuoton perusteella. (Harris & Raviv 1991) 

 

Agenttikustannuksia voi syntyä myös oman ja vieraan pääoman haltijoiden välille. 

Osakkeenomistajat hyötyvät investointien ylituotoista yksin ja kantavat vain osan 

vastuusta investointien menestyessä huonommin. Oman pääoman haltijat voivat täten 

ollen viedä arvoa velkojilta, nostamalla investointien riskitasoa sen jälkeen, kun velkaa 

on otettu. Tämä etujen substituutio-ongelma on yksi osakkeenomistajien ja velkojien 

välille syntyvistä agenttiongelmista. (Leland 1998; Graham & Harvey 2001) 
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Toista osakkeenomistajien ja velkojien välille syntyvää ristiriitaa kutsutaan ali-

investoimiseksi. Ali-investoimisen tekee mahdolliseksi se, että osakkeenomistajat 

vastaavat investointien kustannuksista ja hyötyvät vain osasta voittoja. 

Osakkeenomistajat saattavat tällöin jättää positiivisen nettonykyarvon investointeja 

käyttämättä, mikäli he uskovat, että tuotoista maksetaan nykyisille velkojille. (Myers 

1984) 

 

Velkarahan lisäystä voidaan käyttää hyödyksi johdon kontrolloimisessa. Velka lisää 

yrityksen riskiä ajautua selvitystilaan ja luonnollisesti johto haluaa välttää selvitystilaan 

joutumisen sen viedessä merkittävästi valtaa ja varallisuutta heidän käsistään. Velkaa 

lisäämällä pakotetaan täten johtoa tekemään yritykselle taloudellisesti kannattavampia 

päätöksiä varojen käytöstä. Velka tuo myös mukanaan velvoitteita. Korkojen 

maksaminen auttaa pienentämään agenttikustannuksia vähentämällä johdon 

käytettävissä olevaa vapaata kassavirtaa. Omien osakkeiden takaisinosto toimii myös 

keinona kassavirtojen allokoimisessa pois johdon käsistä. (Harris & Raviv 1991) 

 

2.1.4 Pecking order –teoria 

 

Yrityksen rahoitusrakenteen valinta perustuu pecking order –teorian mukaan 

haitallisen valikoitumisen kustannuksiin, jotka aiheutuvat yrityksen omistajien ja 

sijoittajien välisestä epäsymmetrisestä informaatiosta. Yrityksen sisäisillä toimijoilla on 

enemmän tietoa yrityksen menestys potentiaalista kuin ulkoisilla sijoittajilla. 

Tulorahoitus ei sisällä lainkaan haitallisen valikoitumisen kustannuksia, jotka ovat 

lisäksi matalammat ulkoiselle vieraalle pääomalle kuin ulkoisille omalle pääomalle. 

(Hovakimian, Hovakimian, & Tehranian 2004) 

 

Teorian mukaan yritykset suosivat siis sisäistä rahoitusta ennen ulkoista rahoitusta. 

Sisäisen rahoituksen ollessa riittämätöntä, yritykset taas suosivat velkaa ennen oman 

pääoman lisäystä. Osakeantia käytetään vasta aivan viimeisenä rahoituslähteenä. 

Tämä pääomien hierakia toimii pecking order-teorian pääajatuksena. (Myers 1984) 

 

Toisin kuin aiemmin esitetyissä teorioissa, pecking order –teoriassa ei määritellä 

optimaalista velan määrää. Verosuoja ja konkurssitappiot ovat toissijaisia tekijöitä. 



8 
 

 
 

 

Velkaisuusaste muuttuu, kun sisäinen rahoitus ei itsessään riitä. Erittäin tuottoisat 

yritykset, joilla on vain vähän investointimahdollisuuksia, eivät tarvitse velkaa. 

Yritykset, joiden investoinnit sitovat enemmän varoja, kuin yritykset pystyvät itse 

tuottamaan, ottavat puolestaan jatkuvasti lisää velkaa. (Shyam-Sunder & Myers 1999) 

 

Epäsymmetrisen informaation haittoja voidaan välttää nostamalla vierasta pääomaa, 

jolla on vakuutena konkreettista omaisuutta, minkä arvo on helposti arvioitavissa myös 

ulkopuolisten silmin. Täten yritysten, jotka omistavat paljon vakuutena käytettävää 

omaisuutta, voidaan olettaa ottavan enemmän velkaa. Vakuudellinen velka toimii myös 

agenttikustannusten pienentämisessä, sillä vakuudellinen velka on käytettävä 

määrätyn projektin toteuttamiseen eikä sitä voida käyttää muihin tarkoituksiin. (Titman 

& Wessels 1988) 

 

Donaldsonin (1961) tutkimus tulokset ovat myös pecking order –teorian mukaisia. 

Niiden mukaan kannattavien yritysten velkaisuusaste putoaa jatkuvasti voittojen 

kertyessä yritykseen. Vastaavasti tappiollisten yritysten velkaisuusaste kasvaa 

jatkuvasti. Mikäli yritykset taas ovat välinpitämättömiä pääomarakenteensa suhteen 

niin kuin Miller (1977) väittää, nämä yritykset eivät tee tulevaisuuden päätöksiä, jotka 

poikkeaisivat menneestä tuloksellisuudesta. 

 

Pecking order –teoriaa voidaan ajatella myös tilanteen kautta, jossa yritys luottaisi 

yksinomaan ulkoiseen pääomaan. Tällöin on riskinä, että yritys menettää positiivisen 

nettonykyarvon investointeja. Epäsymmetrinen informaatio luo mahdollisuuden sille, 

että yrityksen ei ole investoinnin rahoitusta hankittaessa kannattavaa ottaa uutta 

velkaa tai omaa pääomaa niiden markkina-aliarvostuksen vuoksi. Investoinnin 

nettonykyarvon on siis oltava aliarvostusta suurempi. Kaavan muodossa esitettynä 

johtajat investoivat, kun  

 

𝑦 ≥  ∆𝑁    (1) 
 

jossa y on investoinnin nettonykyarvo ja ∆𝑁 on osakkeiden yli –tai alihinnoittelun 

määrä. Johtajan sisäisen informaation ollessa epäsuotuisaa, on ∆𝑁 negatiivinen ja 

yritys nostaa uutta pääomaa joka kerta. Informaation ollessa suotuisaa saattaa yritys 
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jättää positiivisenkin nettonykyarvon investoinnin käyttämättä mieluummin kuin laskea 

liikkeelle aliarvostettuja osakkeita. (Myers 1984) 

 

Sisäinen rahoituksen avulla investointeihin voidaan ryhtyä empimättä. Jouduttaessa 

taas hankkimaan ulkoista rahoitusta, yrityksen kannattaa ensin valita vierasta 

pääomaa, sillä tämä on turvallisempaa siinä mielessä, että sen arvostus muuttuu 

vähemmän sisäisen tiedon levitessä markkinoille. (Myers 1984) 

 

Yritykset ovat siis haluttomia laskemaan liikkeelle uusia osakkeita, jos heidän 

mielestään osakkeen arvo on markkinoilla aliarvostettu. Grahamin (1999) tutkimuksen 

mukaan suurin osa johtajista on sitä mieltä, että heidän yritystensä osakkeet on 

markkinoilla aliarvostettuja ja vain harvojen mielestä yliarvostettuja. Näiden löydösten 

valossa pecking order –teorian mukaan toimiminen saattaa myös johtua johtajien 

optimistisuudesta eikä ainoastaan pääomien hierarkiasta. (Graham & Harvey 2001) 

 

 

2.1.5 Ajoitusteoria 

 

Toinen tutkimuksessa käytettävä epäsymmetriseen informaatioon perustava teoria on 

ajoitusteoria. Teorian pääajatuksena on, että yrityksen osakkeen arvon ollessa 

aliarvostettu markkinoilla, yritys lykkää osakeantia siihen saakka, kunnes markkinoille 

saadaan tiedotettua hyviä uutisia ja sitä myötä myös nousua osakkeen arvolle. (Lucas 

& McDonald 1990) 

 

Yritysten johto ajoittaa pääomarakenteeseen liittyviä päätöksiään myös monin muin eri 

tavoin. Korkotasoa voidaan esim. yrittää ajoittaa, eli otetaan velkaa silloin, kun korot 

ovat alhaalla, lyhytaikaista velkaa silloin, kun sen korot ovat alhaalla pitkäaikaiseen 

nähden ja toisinpäin. (Graham & Harvey 2001) 

 

Bakerin ja Wurglerin (2002) mukaan markkinoiden ajoittamisella on pitkäaikainen 

vaikutus yrityksen pääomarakenteeseen. Yritykset ajoittavat osakeantinsa, jonka 
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jälkeen ne eivät välttämättä pysty välittömästi palauttamaan pääomarakennettaan 

entiseen tasapainoon. Pääomarakenne muodostuu siis oman pääoman 

ajoitusyritysten kumulatiivisena summana.  

 

Yrityksen osakkeen arvon ollessa alhaalla yritykset välttävät osakeantia, mutta 

haluavat tietenkin myös samaan aikaan minimoida velan mukana tulevat 

konkurssikustannukset. Yhtenä ratkaisuna tähän ovat vaihtovelkakirjat, joiden 

konkurssikustannukset alittavat normaalin velan kustannukset ja joiden aliarvostus on 

vähäisempää kuin osakkeiden. (Stein 1992) 

 

 

2.2 Velan optimaalinen maturiteetti 

 

Velan optimaalisesta maturiteetista on käyty laajaa keskustelua kirjallisuudessa. 

Krausin (1973) mukaan tehokkaiden pääomamarkkinoiden ansioista velan maturiteetti 

valinnoilla ei ole merkitystä yrityksen arvoon. Morrisin (1976) mukaan lyhytaikaisen 

velan lisääminen voi vähentää osakkeenomistajien riskiä ja siten lisätä oman pääoman 

arvoa, mikäli operatiivisten kassavirtojen ja tulevien korkojen välinen kovarianssi on 

positiivinen. Myersin (1977) mukaan velalle on löydettävissä optimaalinen 

maturiteettirakenne velan mukana tulevien agenttikustannusten vuoksi. Lyhytaikainen 

velka ratkaisee konflikteja osakkeenomistajien ja velkojien välille syntyvistä 

agenttiongelmista. (Brick & Ravid 1985) 

  

Epäsymmetrisen informaation vuoksi yritysten laskiessa liikkeelle riskistä velkaa 

saattavat velkakirjat olla väärinhinnoiteltuja markkinoilla. Tämä väärinhinnoittelu 

vaihtelee velan eri maturiteeteilla. Lyhyen velan ottamisen myötä yritys asettaa itsensä 

uudelleen rahoittamisen riskille. Yritys joutuu siis tulevaisuudessa ottamaan uutta 

velkaa senhetkisillä korkotasoilla. Pitkäaikaisen velan ottaminen eliminoi tai ainakin 

siirtää epävarmuutta tulevasta velan korkotasosta. (Flannery 1986) 
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Informaation epätasaisen jakautumisen myötä suhteellisen hyvälle yritykselle kaikki 

markkinoiden riskipreemiot tuntuvat olevan kohtuuttomia, mutta pitkäaikaisen lainan 

preemio kaikista kohtuuttomin, sillä markkinat uskovat enemmän luottoluokituksen 

putoamiseen kuin yrityksen sisäinen toimija itse. Tästä syystä nämä yritykset suosivat 

lyhytaikaista velkaa ja huonommat yritykset puolestaan suosivat pitkäaikaista velkaa. 

Tästä seuraa, että yritysten velan maturiteettivalintojen kautta markkinoille välittyy 

yritysten sisäistä tietoa. Kysymykseksi jää, pystyvätkö markkinoilla toimivat yksilöt 

tekemään johtopäätöksiä yritysten paremmuudesta näiden maturiteettivalintojen 

perusteella. (Flannery 1986) 

 

Yleinen ohje kirjallisuudessa on, että yrityksen tulisi sovittaa velan maturiteetti varojen 

maturiteetin kanssa yhteen. Yrityksellä ei välttämättä ole tarpeeksi varoja saatavilla, 

kun velka tulee maksettavaksi, mikäli velan maturiteetti on varojen maturiteettia 

lyhyempi. Velan maturiteetin taas ollessa pidempi, varojen kassavirrat ehtyvät ennen 

kuin velkasitoumukset on suoritettu. Näitä riskejä vähentäen maturiteettien 

tasauttaminen toimii yrityksen suojautumiskeinona ja sen on väitetty myös vähentävän 

agenttikonflikteja osakkeenomistajien ja velkojien välillä. (Stohs & Mauer 1996) 

 

Tutkimuksessaan Leland ja Toft (1996) olettavat ympäristön, joka vastaa USA:n 

markkinoita. Tähän ympäristöön sovitetuilla parametreilla laskettuna he ovat 

havainnollistaneet kuvion 1, jossa esitetään yrityksen arvo velkaisuusasteen funktiona 

velan eri maturiteeteilla.  
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Kuvio 1: Yrityksen arvo velkaisuusasteen funktiona velan eri maturiteeteilla. Maturiteetit (T): 
katkeamaton viiva T=ääretön, lyhyt katkoviiva T=20 vuotta, keskipitkä katkoviiva T=5 vuotta ja pitkä 
katkoviiva T=6 kuukautta. (Leland & Toft 1996) 
 

 

Kuviosta huomataan, että optimaalinen velkaisuusaste on huomattavasti matalampi, 

kun yritys on rahoitettu lyhytaikaisemmalla velalla. Kuvio kertoo myös yrityksen arvon 

olevan korkeimmillaan pidempiaikaisella velalla.  Tämän mukaan yritysten tulisi aina 

suosia pitkäaikaista velkaa pääomarakenteessaan. Yritykset kuitenkin käyttävät myös 

lyhytaikaista velkaa ja syy tähän saattaa hyvinkin löytyä lyhytaikaisen velan 

agenttikustannuksia vähentävästä vaikutuksesta. (Leland & Toft 1996) 

 

Potentiaalisten agenttikustannusten olemassaolon vuoksi yritykset, joiden varojen riski 

on suurempi, vähentävät velkansa määrää sekä laskevat velkansa maturiteettia. 

Korkeariskiset varat nostavat sekä lyhytaikaisen velan hyötyjä pitkäaikaiseen velkaan 

nähden että agenttikustannuksia pitkäaikaisen velan käytöstä. (Leland & Toft 1996) 
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2.3 Pääomarakenteen ja kannattavuuden välinen yhteys 

 

Myersin (1993) mukaan merkitsevin tradeoff-teorian vastainen todiste on 

kannattavuuden ja velkaisuusasteen välinen vahva negatiivinen korrelaatio. Myös 

monet muut tutkimukset tukevat kannattavuuden ja velkaisuusasteen negatiivista 

korrelaatiota, eli pecking order teorian mukaista käyttäytymistä. Kannattavuus on 

kuitenkin myös yhteydessä uuden velan ottamiseen ja tämä käyttäytyminen tukisi 

dynaamisia tradeoff-teorioita (Hovakimian, Opler & Titman 2001). 

 

Joidenkin tutkimusten mukaan yrityksen historia on merkittävämpi tekijä 

pääomarakenteen määrittämisessä kuin perinteiset tradeoff-mallit. Tuottoisat yritykset 

käyttävät voittojaan velan poismaksamiseen ja ovat näin ollen vähempivelkaisia. Nämä 

yritykset myös laskevat osakkeita liikkeelle osakkeen arvon ollessa korkealla ja 

vähentävät tätä kautta velkaisuusastettaan myöhemmin. (Hovakimian et al. 2001) 

 

Markkinoilla suoriutumisen oletetaan yleensä olevan yhteydessä yrityksen 

kasvumahdollisuuksiin (Hovakimian et al. 2001). Liiallisen velkaantumisen yhtenä 

haittavaikutuksena on yritykseltä käyttämättä jääneet investointimahdollisuudet (Myers 

1977). Tämän ongelman välttämiseksi hyvien kasvuodotusten yrityksillä on oltava 

alhainen velkaisuusaste, joten voidaan sanoa, että kannattavuus korreloi negatiivisesti 

velkaisuusasteen kanssa (Hovakimian et al. 2004). 

 

Tätä tulosta tukee myös Titmanin ja Wesselsin (1988) tutkimus, jonka mukaan yritykset 

joilla on ainutlaatuisia ja erikoistuneita tuotteita, pitävät velkaisuusasteensa alhaisena. 

Ainutlaatuisuutta on tutkimuksessa mitattu mm. tutkimus- ja kehitystyöhön käytetyillä 

varoilla, joten se on verrattavissa yrityksen kasvumahdollisuuksiin. 

 

Optimaalisen pääomarakenteen teorioiden mukaan hyvin suoriutuvat yritykset myös 

tähtäävät korkeampaan velkaisuusasteeseen, kannattavuuden kasvattaessa velasta 

saatavien hyötyjen arvoja. Enemmän voittoa tekevillä yrityksillä syntyy suurempia 

säästöjä verohyödyistä ja niillä on myös pienempi konkurssin todennäköisyys, joten 
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jos optimaalinen pääomarakenne on tärkeä, ottavat nämä yritykset mieluummin velkaa 

kuin uutta omaa pääomaa. (Hovakimian et al. 2004)  

 

Dynaamisten tradeoff-teorioiden mukaan yritysten poiketessa optimista ne eivät 

välittömästi pyri pääsemään siihen takaisin, vaan antavat velkaisuuden laskea tai 

kohota, kunnes optimiin palautumisen hyödyt ylittävät kustannukset. Tässä 

tapauksessa yritykset, jotka ovat olleet tuloksekkaita menneisyydessä, ovat 

todennäköisesti vähempivelkaisia, ja yritykset, jotka ovat tehneet tappiota, ovat 

enemmän velkaantuneita. Tämä osoittaa, että kannattavuus korreloi negatiivisesti 

havaitun velkaisuusasteen kanssa, mutta parantaa mahdollisuuksia ottaa velkaa 

ennemmin kuin uutta omaa pääomaa. Negatiivinen korrelaatio ei siis ole seurausta 

siitä, että optimaalinen velkaisuusaste muuttuisi kannattavuuden vaikutuksesta, vaan 

siitä, että kannattavuus vaikuttaa poikkeamaan optimista. (Hovakimian et al. 2004) 

 

Pecking order -teorian kannalta ajateltuna velkaisuusasteen ja kannattavuuden 

välinen korrelaatio on negatiivinen, niin kuin myös kannattavuuden ja 

todennäköisyyden sille, että uutta velkaa nostetaan. Alkuperäisen pecking order –

teorian (Myers & Majluf 1984) mukaan yritykset eivät koskaan nosta uutta omaa 

pääomaa, mutta Lucasin ja McDonaldin (1990) kehittämän dynaamisen muunnelman 

mukaan pääomaa nostetaan, mikäli yrityksen osakkeen markkina-arvo on korkealla. 

Tämän mukaan sekä velkaisuusaste, että todennäköisyys sille, että uutta velkaa 

otetaan ennemmin kuin omaa pääomaa, laskevat kannattavuuden parantuessa. 

(Hovakimian et al. 2004) 

 

Yritysten pääomarakenteiden tutkiminen vaatii erottamista tilanteiden väliltä, joissa 

yritys on optimissa niistä, joissa yritys ei ole (Myers 1984). Näiden tilanteiden 

erottamiseksi Danis et al. (2014) tutkivat yrityksiä, jotka samanaikaisesti ottavat uutta 

velkaa ja allokoivat varoja osakkeenomistajille, kumpaakin suurissa määrin. Tutkimus 

osoittaa positiivista korrelaatiota kannattavuuden ja velkaisuusasteen välille, kun 

yritykset ovat optimissa ja negatiivista yrityksille, jotka eivät ole. Useimmat yritykset 

suurimpana osana ajastaan eivät tee pääomarakennemuutoksia, joten emme pysty 

kannattavuuden ja velkaisuusasteen korrelaation avulla erottamaan pecking order- ja 

tradeoff-teoriaa toisistaan.  
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3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusaineistona käytetään Amadeus-tietokannasta saatavia Suomalaisten 

pörssiyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuosilta 2010-2014. Kannattavuuden mittareina 

tutkimuksessa käytetään oman pääoman tuottoprosenttia, kokonaispääoman 

tuottoprosenttia sekä sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Pääomarakennetta 

kuvataan vieraan pääoman suhteella kokonaispääomaan. Saadaksemme käsityksen 

myös velan maturiteetin vaikutuksesta kannattavuuteen, käytetään selittävinä tekijöinä 

myös lyhyt- ja pitkäaikaisen velan suhdetta kokonaispääomaan. Yrityksen koko 

huomioidaan myös selittävänä muuttujana ja sitä kuvataan liikevaihdon logaritmilla. 

3.1 Paneelidata  

 

Paneelidataa kutsutaan aineistoksi, joka sisältää havaintoja yksiköistä valitun 

aikajakson sisällä.  Paneelidata muodostuu joukosta poikkileikkausyksiköitä, joita 

tarkkaillaan tämän ajanjakson aikana. Paneelidata sisältää siis poikkileikkaus- sekä 

aikasarjaominaisuuksia. Puhutaan tasapainotetusta paneelista, mikäli aikaperiodi on 

sama jokaiselle havainnolle. Tutkimuksessa käytettyä aineistoa voidaan kuvailla 

”lyhyeksi ja leveäksi”, viitaten suureen määrään yksiköitä ja lyhyeen aikaperiodiin. 

Aikaperiodi tutkimuksessa on viisi vuotta ja yksiköitä eli yrityksiä tutkimuksessa on 102. 

(Hill, Griffiths & Lim 2012, 8, 538)  

 

 

 

3.2 Kannattavuus 

Yrityksen kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa tuloja enemmän kuin 

niiden hankkimiseen on uhrattu menoja. Kannattavuutta voidaan mitata joko 

absoluuttisena tai suhteellisena. Suhteellisen kannattavuuden mittareissa 

absoluuttinen kannattavuus jaetaan tilinpäätöserällä, jolloin pystytään vertaamaan eri 

kokoluokan yrityksiä. Yhden tilikauden kannattavuutta tarkastelemalla ei vielä voi 
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tehdä päätelmiä yrityksen pitkänaikavälin kannattavuudesta. Tähän pääsemiseksi 

analyysiä voidaan fokusoida pidentämällä tarkasteluhorisonttia. (Kallunki, Kytönen & 

Martikainen 1999, 72; Niskanen & Niskanen 2003, 121) Kaikki kannattavuuden 

tunnuslukujen kaavat on haettu Amadeus-tietokannasta. 

 

3.2.1 Oman pääoman tuotto-% 

Yksi käytetymmistä kannattavuuden tunnusluvuista on oman pääoman tuotto-%, joka 

kuvaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta omistajilleen. Tunnusluvussa korostuu siis oman 

pääoman sijoittajan näkökulma, ja tästä syystä oman pääoman tuottoa voidaankin 

verrata omistajien tuottovaatimukseen. Osoittajasta on vähennetty vieraan pääoman 

sijoittajille kuuluvat korot ja verot, sillä näitä ei voida lukea oman pääoman sijoittajalle 

kuuluvaan tuottoon. (Kallunki, Lantto & Sahlsröm 2008, 136; Niskanen & Niskanen 

2003, 127) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
    (2) 

 

3.2.2 Sijoitetun pääoman tuotto-% 

Sijoitetun pääoman tuotto kuvaa yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta suhteessa 

tuottoa vaativaan pääomaan, eli sijoitettuun pääomaan. Tunnusluvussa korostuu siis 

panos-tuotos-ajattelu. Sijoitetun pääoman osoittajaan on lisätty rahoituskulut sekä 

tilikauden verot. Nimittäjässä esiintyvää sijoitettua pääomaa ovat oma pääoma sekä 

pitkäaikainen vieras pääoma. (Kallunki et al. 2008, 130) 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠+𝐾𝑜𝑟𝑜𝑡+𝑉𝑒𝑟𝑜𝑡

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎+𝑃𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡
   (3) 

 

3.2.3 Kokonaispääoman tuotto-% 

Kun halutaan tarkastella kannattavuutta koko yrityksen näkökulmasta, suhteutetaan 

yrityksen tekemä voitto taseen loppusummaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 130) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎
   (4) 
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3.3 Pääomarakenne ja yrityksen koko 

Vakavaraisuus mahdollistaa yrityksen selviytymisen pitkällä aikavälillä. 

Vakavaraisuutta mitataan pääomarakennetta kuvaavilla tunnusluvuilla. Tutkimuksessa 

pääomarakennetta kuvataan pitkäaikaisen- ja lyhytaikaisen velan suhteella sekä 

näiden summan suhteella yrityksen kokonaispääomaan. Tällöin saadaan selville myös 

velan maturiteetin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Yrityksen kokoa käytetään 

tutkimuksessa kontrollimuuttujana ja sitä kuvataan liikevaihdon logaritmilla. Alla on 

kuvattuna selittävien muuttujien kaavat, jossa vieraan pääoman kokonaismäärää 

suhteessa yrityksen kokonaispääomaan kuvaa TDTA, pitkäaikaisen velan suhdetta 

kokonaispääomaan LTDTA, lyhytaikaisen velan suhdetta STDTA ja yrityksen kokoa 

SIZE.  

 

𝑇𝐷𝑇𝐴 =  
𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
   (5) 

 

𝐿𝑇𝐷𝑇𝐴 =
𝑃𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
  (6) 

 

𝑆𝑇𝐷𝑇𝐴 =
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
   (7) 

 
𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜)   (8) 

 

3.4 Lineaarinen regressio 

 

Pääomarakenteen vaikutusta kannattavuuteen tutkitaan lineaarisen regression avulla. 

Regressiot ajetaan koko viiden vuoden ajanjaksolle sekä erikseen kullekin vuodelle. 

Regressioyhtälö on muotoa: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑒  (9) 
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Kaavassa selitettävää muuttujaa ”y” selitetään selittävällä muuttujalla ”x” sekä 

jäännöstermillä ”e”. β0 on vakiotermi, joka kertoo y:n arvon x:n ollessa 0. (Hill et al. 

2012, 46) 

 

3.5 Grangerin kausaliteetti 

Grangerin kausaliteettia käytetään tässä tutkimuksessa pääomarakenteen ja 

kannattavuuden välisen syy-seuraussuhteen selvittämiseksi. Grangerin 

kausaliteettitestissä selitettävää muuttujaa y selitetään selitettävän ja selittävän 

muuttujan x menneillä arvoilla. Mikäli x-muuttujan menneillä arvoilla pystytään 

selittämään y-muuttujaa, sanotaan x-muuttujan ”Granger-aiheuttavan” y-muuttujaa. 

Toisin sanoen jos y-muuttujan menneet arvot selittävät y-muuttujaa, näemme, 

selittääkö x-muuttujan menneiden arvojen lisääminen y-muuttujaa yhä enemmän. 

Mikäli näin on, x-muuttuja ”Granger-aiheuttaa” y-muuttujan. Grangerin 

kausaliteettitesti selvittää myös muuttujien välisen toisen suuntaisen kausaliteetin, eli 

Granger-aiheuttaako y-muuttuja x-muuttujaa. (Seiler 2003, 289) 

 

Grangerin kausaliteetti testin yhteydessä valitaan menneiden arvojen lukumäärä. 

Menneiden arvojen lukumäärän valitsemiselle ei ole yksimielisyyttä, mutta 

maalaisjärjellä ajateltuna arvoja tulisi valita niin paljon kuin uskoo, että ne voivat 

vaikuttaa toiseen muuttujaan. Joidenkin tutkijoiden mielestä kannattaa käyttää 

mieluummin liian paljon kuin liian vähän arvoja, mutta tälläkin ajattelutavalla on 

haittapuolensa. Liian paljon arvoja käytettäessä testin tulokset vääristyvät, sillä 

menneiden arvojen merkitsevyyttä testataan Grangerin testissä yhtenä ryhmänä.  

Mikäli ylimääräiset lisätyt menneet arvot eivät ole merkitseviä, todennäköisyys sille, 

että Granger-kausaliteettia esiintyy, laskee. (Seiler 2003, 294-295) 
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4 Tutkimustulokset 

 

4.1 Aineiston kuvailua 

 

Ennen varsinaisia regressioanalyyseja otetaan tarkasteluun tutkimuksessa käytettävät 

muuttujat kuvailevien tunnuslukujen avulla. Taulukossa 1 on esiteltynä nämä 

tunnusluvut. Näiden lukujen perusteella voimme arvioida muuttujien ominaisuuksia 

etukäteen.  

 

Kannattavuutta kuvaavien muuttujien keskihajonnat ovat hyvin suuria. Oman pääoman 

tuottoprosentin keskihajonta saa suurimman arvon. Tämän muuttujan vaihteluväli on 

myös aineiston suurin. Selitettävien muuttujien suuret hajonnat ja vaihtelut eivät 

kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta huono asia. Vaihtelu pikemminkin mahdollistaa 

paremmat tutkimustulokset. Sijoitetun pääoman tuoton keskiarvo on selvästi muita 

kannattavuuden tunnuslukujen keskiarvoja suurempi. Yritykset tekevät sijoitetulle 

pääomalleen keskimäärin yli viiden prosentin tuottoa. Havaintojen lukumäärät 

vaihtelevat selitettävien muuttujien välillä, sillä jokaiselle yritykselle ei ollut kaikkia 

tunnuslukuja laskettavissa jokaiselta vuodelta ja näiden yritysten poisjättäminen 

kokonaan tutkimuksesta olisi heikentänyt tutkimustuloksia. Lyhytaikaista velkaa näkyy 

olevan yritysten taseessa huomattavasti enemmän kuin pitkäaikaista. Tätä selittää 

osakseen lyhytaikaisen velan edullisuus pitkäaikaiseen nähden. 

 

Taulukko 1 Yhteenveto käytettävistä tunnusluvuista 

 

 

Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Maksimi N

ROE % 2,17 9,66 45,67 -389,35 71,76 498

ROCE % 5,09 9,48 34,64 -309,94 80,04 505

ROA % 2,51 3,99 12,86 -75,52 49,49 509

TDTA 0,58 0,57 0,23 0,07 3,63 510

LTDTA 0,20 0,18 0,18 0,00 3,02 510

STDTA 0,38 0,35 0,19 0,02 2,10 510

SIZE 5,41 5,37 0,93 1,09 7,63 510
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Taulukko 2 Muuttujien korrelaatiomatriisi 

 

 

Taulukosta 2 nähdään muuttujien korrelaatiot. Kannattavuutta mittaavat muuttujat 

korreloivat vahvasti toistensa kanssa. Tämä on suotavaa, sillä haluamme niiden 

kaikkien kuvaavan kannattavuutta mahdollisimman tehokkaasti. Emme kuitenkaan 

halua niiden korreloivan liiaksi keskenään, koska tällöin niiden kaikkien 

sisällyttämisestä tutkimukseen saatava hyöty laskisi. Kannattavuuden mittarit 

korreloivat negatiivisesti jokaisen velkaisuutta mittaavan muuttujan kanssa viitaten 

pecking order –teorian mukaisiin tuloksiin. Yrityksen koon ja kannattavuuden välillä on 

myös pieni positiivinen korrelaatio.  

 

 

 

4.2 Regressioanalyysit koko aineistolle 

 

Tutkimus aloitettiin ajamalla regressioanalyysit koko ajanjaksolle. Malleissa selittävinä 

muuttujina olivat vuorotellen yrityksen kokonaisvelkaisuusastetta (TDTA), pitkäaikaista 

velkaisuutta (LTDTA) sekä lyhytaikaista velkaisuutta (STDTA) kuvaavat muuttujat. 

Selitettäväksi muuttujiksi valittiin vuorotellen oman pääoman tuotto (ROE), sijoitetun 

pääoman tuotto (ROCE) ja kokonaispääoman tuotto (ROA). Yrityksen kokoa (SIZE) 

käytettiin jokaisessa testissä kontrollimuuttujana.   

 

Ensimmäisenä tarkasteluun otettiin oman pääoman tuotto. Tulokset osoittavat 

negatiivista korrelaatiota jokaisen pääomarakennetta kuvaavan muuttujan ja oman 

pääoman tuoton välille. Tulokset siis viittaavat velan kasvattamisen heikentävän 

kannattavuutta. Yrityksen velkaisuuden ja koon välinen korrelaatio on positiivinen. Niin 

ROE ROCE ROA TDTA LTDTA STDTA SIZE

ROE 1

ROCE 0,909115 1

ROA 0,815277 0,842853 1

TDTA -0,31692 -0,22509 -0,28898 1

LTDTA -0,06518 -0,0546 -0,17094 0,4125337 1

STDTA -0,2629 -0,17986 -0,14762 0,6586814 -0,41368 1

SIZE 0,226121 0,189726 0,2301 0,2860513 0,332274 0,011435 1
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pääomarakennetta kuin kokoakin kuvaavat muuttujat ovat kaikki merkitsevä 1%:n 

riskitasolla.  

 

Mallien selitysasteet jäävät melko pieniksi. Parhaiten kannattavuutta selittää 

kokonaisvelkaisuusaste, joka yrityksen koon kanssa selittää oman pääoman 

tuottoprosentin avulla kuvatun kannattavuuden vaihtelusta 21%. Mikäli haluaisimme 

selittää paremmin yrityksen kannattavuutta, pitäisi malliin sisällyttää myös muita 

selittäviä muuttujia. Oman pääoman tuottoprosenttia selittävien regressioiden tulokset 

on esitetty taulukossa 3. 

 

 

Taulukko 3 Selitetään kannattavuutta ROE:n avulla, selittävinä muuttujina TDTA, LTDTA, STDTA ja SIZE. 

 

*merkitsevä 1% riskitasolla 

Sijoitetun pääoman tuottoa selitettäessä ajettiin regressio myös erikseen kaikille 

muuttujille. Pääomarakennetta kuvaavien muuttujien kertoimet osoittavat 

samansuuntaisia vaikutuksia kuin oman pääoman tuottoa selitettäessä. Näissäkin 

regressioissa kaikki muuttujat ovat merkitseviä 1%:n riskitasolla. Selitysasteet 

paranivat merkittävästi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia selitettäessä. 

Regressioestimaattien arvot nähdään taulukosta 4. 

 

Taulukko 4 Selitetään kannattavuutta ROCE:n avulla, selittävinä muuttujina TDTA, LTDTA, STDTA ja SIZE. 

 

*merkitsevä 1% riskitasolla 

 

Kokonaispääoman tuottoa selitettäessä saatiin korkeimmat selitysasteet. Tätä voi 

osastaan selittää havaintojen määrä, sillä kokonaispääomalle saatiin yhteensä 509 

TDTA LTDTA STDTA

Leikkauspiste -124,08* -56,98* -79,23*

SIZE kerroin 17,18* 13,87* 11,41*

Korjattu selitysaste 0,21 0,07 0,12

F-testin arvo 65,68 19,57 34,27

TDTA LTDTA STDTA

Leikkauspiste -67,80* -43,82* -64,18*

SIZE kerroin 10,40* 10,13* 8,40*

Korjattu selitysaste 0,22 0,10 0,14

F-testin arvo 73,4 29,52 42,32
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havaintoa. Kokonaisvelkaisuusaste sekä yrityksen koko selittävät 28% 

kannattavuuden vaihtelusta. Jokainen selittävä muuttuja oli myös merkitsevä 1% 

riskitasolla.  

 

Taulukko 5 Selitetään kannattavuutta ROA:n avulla, selittävinä muuttujina TDTA, LTDTA, STDTA ja SIZE. 

 

*merkitsevä 1% riskitasolla 

 

Tulokset koko ajanjaksolle ajetuissa regressioissa osoittavat negatiivista korrelaatiota 

pääomarakennetta kuvaavien muuttujien ja kannattavuuden välille jokaisella 

kannattavuuden mittarilla. Tulos tukee pecking order –teoriaa eli kannattavammat 

yritykset suosivat liiketoimintojensa rahoituksessa halvempaa sisäistä rahoitusta. 

Yrityksen koon ja kannattavuuden välinen korrelaatio on myös positiivinen jokaisella 

kannattavuuden mittarilla. 

 

4.3 Regressioanalyysit vuositasolla 

 

Regressioanalyysit toteutettiin myös vuositasolla yksityiskohtaisemman tarkastelun 

vuoksi. Regressioihin sisällytettiin kerrallaan mukaan kaikki selittävät muuttujat 

pitkäaikaista velkaa lukuun ottamatta. Lyhyt- ja pitkäaikaisen velan muuttujat 

korreloivat keskenään, joten niitä ei voida sisällyttää samaan regressioon. 

Lyhytaikaisen velan muuttujan avulla voimme kuitenkin ennustaa, miten velan 

maturiteetti vaikuttaa kannattavuuteen.  

 

Vuoden 2014 tulokset nähdään taulukosta 6. Oman pääoman tuottoa sekä 

kokonaispääoman tuottoa selitettäessä olivat kaikki selittävät muuttujat merkitseviä. 

Oman pääoman tuoton kohdalla selitysasteeksi saatiin myös varsin korkea 34%. 

Sijoitetun pääoman tuottoa selitettäessä lyhytaikaisen velan muuttuja ei ollut 

merkitsevä ja odotetusti selitysaste jäi alhaisemmaksi.  

TDTA LTDTA STDTA

Leikkauspiste -26,15* -24,66* -16,45*

SIZE kerroin 4,28* 4,65* 3,63*

Korjattu selitysaste 0,28 0,19 0,13

F-testin arvo 99,36 60,28 38,04
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Sijoitetun pääoman tuoton kohdalla selitysasteeksi muodostui 12% ja 

kokonaispääoman tuoton 23%. Kaikissa regressioissa lyhytaikaisen velan muuttujan 

kerroin sai positiivisen arvon, toisin kuin koko ajanjaksolle ajetuissa regressioissa. 

Positiivinen kerroin viittaa lyhytaikaisen velan lisäämisen parantavan kannattavuutta.  

 

Taulukko 6 Regressioanalyysit 2014 

 

 

Vuodelle 2013 tehdyissä regressioissa muuttujien merkitsevyydet vaihtelivat 

huomattavasti vuoteen 2014 nähden. Lyhytaikaisen velkaisuuden muuttuja ei ollut 

merkitsevä oman pääoman tuoton eikä kokonaispääoman tuoton kohdalla, kun taas 

sijoitetun pääoman tuoton regressiossa kokonaisvelkaisuuden muuttuja ei ollut 

merkitsevä. Sijoitetun pääoman tuotolle saatiin korkein selitysaste 25%. 

 

Taulukko 7 Regressioanalyysit 2013 

 

Vuonna 2012 korkein selitysaste (24%) saatiin kokonaispääoman tuotolle. Muuten 

tulokset olivat hyvin samanlaisia edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2011 muuttujien 

merkitsevyydet sekä kannattavuuden mittarien selitysasteet vaihtoivat paremmuus-

ROE Muuttuja Leikkauspiste t-luku P-arvo

Korjattu selitysaste 0,34 TDTA -180,18 -6,26 0,00

N 99 STDTA 132,77 4,75 0,00

F 18,07 SIZE 20,33 5,38 0,00

ROCE

Korjattu selitysaste 0,12 TDTA -89,23 -3,34 0,00

N 100 STDTA 41,57 1,59 0,11

F 5,63 SIZE 10,00 2,84 0,01

ROA

Korjattu selitysaste 0,23 TDTA -40,33 -4,45 0,00

N 102 STDTA 29,87 3,43 0,00

F 13,33 SIZE 5,45 4,49 0,00

ROE Muuttuja Leikkauspiste t-luku P-arvo

Korjattu selitysaste 0,19 TDTA -105,98 -2,09 0,04

N 98 STDTA -71,20 -1,49 0,14

F 8,76 SIZE 21,18 3,25 0,00

ROCE

Korjattu selitysaste 0,25 TDTA -48,04 -1,37 0,18

N 101 STDTA -83,86 -2,32 0,02

F 12,06 SIZE 14,59 3,05 0,00

ROA

Korjattu selitysaste 0,23 TDTA -26,07 -2,84 0,01

N 102 STDTA -2,69 -0,29 0,77

F 13,33 SIZE 4,99 4,02 0,00
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järjestystään, mutta merkittäviä muutoksia ei tapahtunut. Vuonna 2010 yritysten 

kannattavuuksien vaihtelusta suuri osa selittyy valituilla muuttujilla. Sijoitetun pääoman 

tuottoa selitettäessä selitysasteeksi saadaan 61% ja kokonaispääoman tuottoa 

selitettäessä 53%. Regressioanalyysien tulokset vuosille 2012-2010 nähdään 

taulukoista 8-10. 

 

Taulukko 8 Regressioanalyysit 2012  

 

Taulukko 9 Regressioanalyysit 2011 

 

Taulukko 10 Regressioanalyysit 2010 

 

 

ROE Muuttuja Leikkauspiste t-luku P-arvo

Korjattu selitysaste 0,14 TDTA -91,57 -2,21 0,03

N 99 STDTA -23,80 -0,64 0,52

F 6,23 SIZE 14,03 2,94 0,00

ROCE

Korjattu selitysaste 0,17 TDTA -73,06 -2,21 0,03

N 100 STDTA -24,35 -0,81 0,42

F 7,72 SIZE 11,12 2,92 0,00

ROA

Korjattu selitysaste 0,24 TDTA -37,74 -3,22 0,00

N 102 STDTA 3,30 0,31 0,76

F 11,76 SIZE 5,07 3,79 0,00

ROE Muuttuja Leikkauspiste t-luku P-arvo

Korjattu selitysaste 0,31 TDTA -175,05 -3,98 0,00

N 102 STDTA -23,31 -0,56 0,58

F 16,46 SIZE 22,14 4,35 0,00

ROCE

Korjattu selitysaste 0,23 TDTA -93,11 -3,82 0,00

N 102 STDTA 11,32 0,49 0,62

F 11,00 SIZE 11,61 4,12 0,00

ROA

Korjattu selitysaste 0,23 TDTA -56,30 -4,92 0,00

N 102 STDTA 27,80 2,58 0,01

F 10,85 SIZE 5,76 4,35 0,00

ROE Muuttuja Leikkauspiste t-luku P-arvo

Korjattu selitysaste 0,21 TDTA -75,64 -4,02 0,00

N 100 STDTA 11,31 0,58 0,57

F 9,70 SIZE 9,47 3,61 0,00

ROCE

Korjattu selitysaste 0,61 TDTA -56,07 -10,73 0,00

N 102 STDTA 13,54 1,11 0,27

F 54,11 SIZE 7,32 4,05 0,00

ROA

Korjattu selitysaste 0,53 TDTA -25,95 -9,00 0,00

N 102 STDTA 1,24 0,18 0,85

F 39,59 SIZE 3,14 3,14 0,00
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Vuosittaisten regressioiden tulokset vaihtelevat vuosien välillä merkittävästi. Tuloksia 

ei voida pitää erityisen luotettavina vähäisten havaintomäärien takia, mutta ne auttavat 

ymmärtämään koko ajanjaksolle ajettujen regressioiden tuloksia paremmin.  

 

4.4 Tutkimustulosten analysointi 

Jokainen koko ajanjaksolle ajettu regressio osoittaa negatiivista suhdetta 

kokonaisvelkaisuusasteella kuvatun yrityksen pääomarakenteen ja kannattavuuden 

välille. Tutkimustulokset tukevat pecking order –teoriaa, jonka mukaan 

kannattavampien yritysten ei tarvitse turvautua velkarahoitukseen. Sen sijaan ne 

käyttävät sisäistä tulorahoitusta liiketoimintojensa rahoittamiseksi. 

 

Agenttiteorian mukaan velan avulla voidaan vähentää yrityksen johdon ja omistajien 

välille syntyviä agenttiongelmia. Velka tuo mukanaan velvoitteita, jotka estävät johtajia 

investoimasta kannattamattomasti. Velka lisää myös johtajien suhteellista omistusta 

yrityksestä, sillä velkaa kasvattamalla myös johtajien omistus kasvaa, joten velka ohjaa 

johtajia toimimaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Tämän mukaan velan lisäämisen 

tulisi siis parantaa yrityksen kannattavuutta. 

 

Agenttiteorian mukaan velalla on kuitenkin myös haittapuolensa. Velkarahoituksen 

myötä ristiriidat osakkeenomistajien ja velkojien välillä nousevat esiin etujen 

substituution muodossa. Velan lisäämisen myötä yritysten omistajille syntyy 

houkutuksia investoida riskisempiin kohteisiin, ja velkojat tätä ennustaessa nostavat 

tuottovaatimustaan eli velan korkoa, mikä puolestaan heikentää omistajille 

investoinnista jäävää tuottoa. Tämä agenttiongelma heikentää yrityksen 

kannattavuutta, eli voi osaltaan myös vaikuttaa saatuihin tutkimustuloksiin. 

 

Tulokset osoittavat myös negatiivista korrelaatiota sekä pitkäaikaisen että 

lyhytaikaisen velan ja kannattavuuden välille. Kertoimien arvot vaihtelevat 

käytettäessä eri selitettäviä muuttujia. ROE:n ja ROCE:n tapauksessa lyhytaikaisen 

velan muuttuja saa suuremman negatiivisen kertoimen, joten sen lisäyksen voidaan 

ennustaa heikentävän kannattavuutta enemmän. ROA:ta käytettäessä tilanne on 

päinvastainen. 
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Näiden tulosten perusteella emme voi luotettavasti sanoa velan maturiteetin valinnalla 

olevan vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Lyhyt- sekä pitkäaikaisella velalla on 

kummallakin hyötynsä ja haittansa ja Suomen markkinoilla ilmeisesti kummatkin 

tulevat esiin tutkimukseen valittujen yritysten joukossa. Lyhytaikainen velka altistaa 

yrityksen uudelleen rahoittamisen riskille, mutta ehkäisee myös samalla 

agenttiongelmia osakkeenomistajien ja velkojien välillä. Aineiston kuvailevista 

tunnusluvuista huomattiin yrityksillä olevan keskimäärin huomattavasti enemmän 

lyhytaikaista velkaa, mikä saattaa indikoida agenttikustannusten merkitsevyydestä 

tarkasteltavilla yrityksillä.  

 

Vuosittaisten regressioiden tulokset vaihtelevat huomattavasti tarkasteluajanjakson 

sisällä. Tuloksia ei voida pitää kovinkaan merkitsevinä mm. havaintojen vähäisen 

määrän sekä tarkasteluun valittujen selittävien muuttujien vuoksi. Tulokset antavat 

kuitenkin osviittaa siitä, minkä vuosien arvot vaikuttavat eniten koko ajanjaksolle 

ajettujen regressioiden tuloksissa. Tuloksista on löydettävissä joissain määrin 

yhtäläisyyksiä. Huomataan ainakin, että oman pääoman tuottoprosenttia selitettäessä 

kokonaisvelkaisuuden muuttujalla on suurin vaikutus kannattavuuteen regressioissa 

sekä koko ajanjaksolla että vuositasolla. Kokonaisvelkaisuuden muuttujan kerroin 

pysyy negatiivisena jokaiselta vuodelta, mutta lyhytaikaisen muuttujan kertoimen 

etumerkki vaihtelee vuosien välillä. Koko ajanjakson regressioissa havaittiin 

lyhytaikaisen velan kertoimen olevan kuitenkin negatiivinen. Selitysasteiden 

paremmuusjärjestykset kannattavuuden mittareilla vaihtelevat myös vuosien välillä. 

4.5 Grangerin kausaliteettitestin tulokset 

 

Grangerin kausaliteettitestiä käytettiin tutkimuksessa pääomarakenteen ja 

kannattavuuden välisen syy-seuraussuhteen selvittämiseksi. Testiin valittiin 

vuorotellen jokainen kannattavuutta kuvaava muuttuja ja toiseksi muuttujaksi 

kokonaisvelkaisuutta kuvaava muuttuja. Tällä tavoin pystyttiin selvittämään, mikäli 

velkaisuutta kuvaava muuttuja ”Granger-aiheuttaa” kannattavuutta kuvaavan 

muuttujan tai toisinpäin. Tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin pääomarakenteella 
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voidaan selittää kannattavuutta ja löydetäänkö myös toisen suuntainen syy-

seuraussuhde.  

 

Nollahypoteeseina Grangerin testissä on, että muuttujien välillä ei ole Granger 

kausaliteettia kumpaankaan suuntaan. Nollahypoteesi hylätään, mikäli p-arvo jää alle 

valitun riskitason. Testit tehtiin ensimmäisessä vaiheessa käyttäen neljää mennyttä 

arvoa. Neljää arvoa käyttäen jäivät nollahypoteesit voimaan kaikilla kannattavuuden 

mittareilla. Syy-seuraussuhteita ei siis löydetty kannattavuuden mittareiden ja 

velkaisuusasteen välille. Testien tulokset neljällä menneellä arvolla nähdään 

taulukosta 11. 

 

Taulukko 11 Granger testien tulokset neljällä menneellä arvolla 

 

 

 

Kuudella menneellä arvolla yksi nollahypoteeseista hylätään. Tämän nollahypoteesin 

mukaan TDTA ei ”Granger-aiheuta” ROE:ta, joten voidaan todeta, että TDTA 

”Granger-aiheuttaa” ROE:ta. Pystymme siis kokonaisvelkaisuuden ja oman pääoman 

tuottoprosentin menneillä arvoilla selittämään oman pääoman tuottoprosentin arvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

4 mennyttä arvoa

Nolla hypoteesi: N F P-arvo

 ROE ei Granger aiheuta TDTA 494  0.33635 0.8535

 TDTA ei Granger aiheuta ROE  0.86355 0.4857

 ROCE ei Granger aiheuta TDTA 501  0.11478 0.9773

 TDTA ei Granger aiheuta ROCE  0.86586 0.4842

 ROA ei Granger aiheuta TDTA 505  1.30214 0.2682

 TDTA ei Granger aiheuta ROA  1.60435 0.1719
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Taulukko 12 Granger testien tulokset kuudella menneellä arvolla 

 

 

 

Grangerin testillä oli tarkoitus varmistua siitä, että pääomarakenne sopii yrityksen 

kannattavuuden selittäjäksi. Voidaan myös ajatella, että kannattavuudella voitaisiin 

selittää pääomarakennetta. Tämä toisen suuntainen syy-seuraussuhde olisi myös 

tullut ilmi Grangerin testin tuloksista. Tulosten mukaan pääomarakenne sopii 

kannattavuuden selittäjäksi oman pääoman tuottoprosentin ollessa kannattavuuden 

mittarina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mennyttä arvoa

Nolla hypoteesi: N F P-arvo

 ROE ei Granger aiheuta TDTA 492  0.26074 0.9548

 TDTA ei Granger aiheuta ROE  2.31000 0.0329

 ROCE ei Granger aiheuta TDTA 499  0.14834 0.9893

 TDTA ei Granger aiheuta ROCE  1.35036 0.2331

 ROA ei Granger aiheuta TDTA 503  1.04454 0.3955

 TDTA ei Granger aiheuta ROA  2.04282 0.0586
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin suomalaisten pörssiyhtiöiden pääomarakenteiden 

vaikutuksia kannattavuuteen. Tarkoituksena oli selvittää pääomarakenteen, velan 

maturiteetin sekä yrityksen kokoluokan vaikutukset yritysten kannattavuuteen. 

Pääomarakenteiden syvällisemmäksi ymmärtämiseksi tutkielmassa esiteltiin viisi 

pääomarakenteita koskevaa teoriaa. Nämä teoriat olivat staattinen sekä dynaaminen 

tradeoff-teoria, agenttiteoria, pecking order –teoria ja ajoitusteoria. Velan 

optimaalisesta maturiteetista tehtyjä tutkimuksia tuotiin myös laajemmin esille omassa 

kappaleessaan.  

 

Empiriaosio aloitettiin ajamalla regressioanalyysit koko ajanjaksosta luodulle 

paneelidatalle. Tulokset osoittavat negatiivista korrelaatiota kaikille pääomarakennetta 

kuvaavien muuttujien ja kannattavuuden mittareiden välille. Voimme vastata 

päätutkimuskysymykseen toteamalla, että velkaisuusasteen kasvu vaikuttaa yrityksen 

kannattavuuteen negatiivisesti. Negatiivinen korrelaatio tukee vahvasti 

epäsymmetriseen informaatioon perustuvia teorioita. 

 

Tutkimustulosten perusteella emme voi luotettavasti sanoa velan maturiteetin 

valinnalla olevan vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Voimme todeta, että sekä 

pitkä- että lyhytaikaisen velan lisäys pääomarakenteessa heikentää kannattavuutta, 

mutta emme voi sanoa kumpi heikentää kannattavuutta enemmän. Yrityksen koon 

todetaan vaikuttavan kannattavuuteen positiivisesti. Kokoa kuvaava muuttuja saa 

positiivisen kertoimen jokaisessa regressiossa kaikilla kannattavuuden mittareilla. 

 

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tulokset eroavat merkittävästi. Yhdysvaltojen ja 

Ghanan osakemarkkinoilla tehdyillä tutkimuksilla velkaisuusasteen ja kannattavuuden 

välille löydetty korrelaatio oli positiivinen. Tämän tutkimuksen mukaan taas 

korrelaation löydettiin olevan negatiivinen kaikilla kannattavuuden mittareilla. 

 

Velan maturiteetin vaikutukset eroavat myös tutkimusten välillä. Tämän tutkimuksen 

mukaan sekä lyhyt- että pitkäaikainen velkaisuusaste korreloi negatiivisesti 
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kannattavuuden kanssa. Aborin (2005) tutkimuksessa korrelaatio lyhytaikaisen velan 

kanssa oli negatiivinen, mutta pitkäaikaisen kanssa positiivinen. Gill et al. (2011) 

tutkimuksen mukaan lyhytaikaisen velkaisuuden korrelaatio kannattavuuden kanssa 

oli positiivinen, ja teollisuuden toimialalla positiivinen korrelaatio havaittiin myös 

pitkäaikaisen velan ja kannattavuuden välillä. 

 

Monissa vastaavissa tutkimuksissa on tutkittu pääomarakenteen vaikutuksia yrityksen 

menestykseen, niin kirjanpidolliseen kuin markkinoilla menestymiseenkin. 

Mielenkiintoisena jatkotutkimuksena voisi olla tämän tyyppinen tutkimus myös 

Suomen markkinoilla. Toimialojen eroavaisuuksia olisi myös mielenkiintoista tutkia. 

Millä toimialoilla pääomarakenteella on eniten merkitystä ja millä toimialoilla 

pääomarakennepäätökset ovat merkityksettömiä? 
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