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Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten pääomarakenne ja velan maturi-

teetti vaikuttavat kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Lisäksi tavoitteena 

oli selvittää, millainen vaikutus suomalaisen pörssiyhtiön kokoluokalla on pääomara-

kenteen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen. Tutkimusaineistona käytetty paneeli-

data koostui 90 suomalaisen pörssiyhtiön tilinpäätöstietojen pohjalta vuosilta 2012-

2016 lasketuista tunnusluvuista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin paneelidatalle so-

veltuvia lineaarisen regressioanalyysin menetelmiä. 

Tutkimuksen teoriaosassa esiteltiin tärkeimmät pääomarakenneteoriat, käsiteltiin ve-

lan maturiteettia ja sen vaikutusta kannattavuuteen sekä käytiin läpi aiheesta tehtyä 

aikaisempaa tutkimusta. Regressioanalyyseissa pääomarakennetta mittaavina muut-

tujina käytettiin tunnuslukuja, joissa koko vieraan pääoman määrä sekä lyhyt- ja pit-

käaikaisen vieraan pääoman määrä suhteutettiin taseen loppusummaan. Kannatta-

vuutta mitattiin kokonaispääoman ja oman pääoman tuottoasteilla. Lisäksi regressio-

analyyseissa käytettiin yrityksen kokoa ja kasvua kuvaavia kontrollimuuttujia. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kokonaisvelkaantuneisuudella on negatiivinen ja 

tilastollisesti merkitsevä yhteys suomalaisten pörssiyritysten kannattavuuteen. Lyhyt-

aikaisella velkaantuneisuudella on suurempi negatiivinen vaikutus kannattavuuteen 

kuin pitkäaikaisella velkaantuneisuudella. Kokoluokittain tehtyjen regressioiden pe-

rusteella voidaan sanoa, että suurten ja pienten yritysten kohdalla velkaantuneisuu-

den negatiivinen vaikutus on suurempi kuin keskisuurten yritysten kohdalla. Lyhytai-

kaisen velkaantuneisuuden ja kannattavuuden negatiivinen yhteys heikkenee koko-

luokan kasvaessa. Pitkäaikaisen velkaantuneisuuden kohdalla tilanne on päinvastai-

nen. 



 

  

 

 
 

ABSTRACT  
 
 
Author: Juhana Hautakangas  
Title: The effect of capital structure on profitability of Finnish listed companies 
School: School of Business and Management  
Degree programme: Business Administration / Financial Management 
Supervisor: Timo Leivo  
Keywords: Capital structure, profitability, capital structure theory, debt maturity 
 
The purpose of this study was to find out how capital structure and the maturity of 

debt affect Finnish listed companies’ profitability. Furthermore, the purpose of this 

study was to find out how the size class affects the relationship between capital 

structure and profitability in Finnish listed companies. A panel data used in this study 

consisted of the key ratios calculated based on the financial statements of 90 Finnish 

listed companies from the year 2012 to 2016. Linear regression analysis methods 

suitable for panel data were used as a research method. 

The theoretical part of this study focused on the most relevant capital structure theo-

ries, debt maturity choices and the previous research. In the linear regression analy-

sis, capital structure was measured with total debt to total assets ratio, short-term 

debt to total assets ratio and long-term debt to total assets ratio. Profitability was 

measured with return on assets (ROA) and return on equity (ROE). In addition, two 

control variables (firm size and sales growth) were included in the regression models. 

The results of this study showed that there is a negative and statistically significant 

relationship between the total debt and profitability of Finnish listed companies. The 

impact of short-term debt on profitability is stronger than the impact of long-term debt 

on profitability. According to the results of regression analyses for different size clas-

ses, it can be stated that the negative effect of leverage is stronger on large and 

small companies than on medium-sized companies. The negative effect of short-term 

debt on profitability decreases when the size class increases. In the case of the neg-

ative impact of long-term debt on profitability the situation is opposite. 
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1 JOHDANTO 

Optimaalisen pääomarakenteen määrittäminen on yksi suurimmista yritysrahoitukseen 

liittyvistä haasteista. Hyvä pääomarakenne on yritykselle tärkeä voimavara, mutta 

heikko pääomarakenne voi johtaa vakaviin liiketoiminnallisiin ongelmiin.  Pääomara-

kenteella tarkoitetaan yksinkertaistettuna oman ja vieraan pääoman välistä suhdetta, 

ja sen optimoinnilla pyritään samanaikaisesti maksimoimaan yrityksen arvo ja minimoi-

maan pääomasta aiheutuvat kustannukset (Korteweg 2010). 

Optimaalisesta pääomarakenteesta on rahoituksen historian aikana kiistelty laajasti, ja 

sille on pyritty muodostamaan erilaisia teorioita. Pääomarakennepäätökset ovat kui-

tenkin vahvasti riippuvaisia esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan luonteesta ja pääoma-

markkinoiden toiminnasta, joten yhtä kaiken kattavaa, universaalia teoriaa optimaali-

selle pääomarakenteelle ei ole nykykäsityksen mukaan edes mahdollista määrittää.  

Pääomarakenteeseen liittyvän tutkimuksen varhaisina suunnannäyttäjinä toimivat Mo-

digliani ja Miller (1958), jotka loivat ensimmäisen yleisesti hyväksytyn pääomaraken-

neteorian. Heidän mukaansa yrityksen pääomarakenteella ei ole vaikutusta sen ar-

voon täydellisillä pääomamarkkinoilla. Myöhemmin on kehitetty pääomarakenneteori-

oita, jotka ottavat huomioon markkinoiden epätäydellisyydet kuten verot, konkurssi- ja 

transaktiokustannukset sekä agenttikustannukset. 

Myös pääomarakenteen ja kannattavuuden välisestä yhteydestä on kiistelty alan kir-

jallisuudessa. Empiirissä tutkimuksissa pääomarakenteen ja kannattavuuden suh-

teesta on saatu osin ristiriitaisia tuloksia. (Fama & French 2002) Aiheesta ei ole juuri-

kaan tehty tutkimuksia Suomessa, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiset empiirisen 

tutkimuksen tulokset ovat Suomen markkinoilla. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttavatko pääomarakenne ja velan maturi-

teetti kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä, ja millainen mahdollinen vaiku-

tus on. Lisäksi tavoitteena on selvittää, onko yrityksen kokoluokalla vaikutusta pää-

omarakenteen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen.  
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Tutkimuskysymykset on muotoiltu seuraavasti: 

”Miten pääomarakenne vaikuttaa suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen?” 

”Miten velan maturiteetti vaikuttaa suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen?” 

”Miten suomalaisten pörssiyhtiöiden kokoluokka vaikuttaa pääomarakenteen ja kan-

nattavuuden väliseen yhteyteen?” 

Tutkimuskysymyksistä on luotu aikaisemman tutkimuksen pohjalta hypoteeseja, joi-

hin tutkimuksessa pyritään vastaamaan. Tutkimushypoteesit on esitelty tarkemmin 

luvussa 3. 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu suomalaisiin pörssiyhtiöihin, koska listatuista yrityksistä on saata-

villa laajemmat ja luotettavammat tilinpäätöstiedot kuin listaamattomista yrityksistä. 

Tämän lisäksi aikaisempi tutkimuskirjallisuus tukee yritysten rajaamista pörssiyhtiöihin. 

(mm. Abor 2005; Ebaid 2009; Gill, Biger & Mathur 2011; Rajan & Zingales 1995) 

Käytetystä aineistosta on lisäksi jätetty pois pankki- ja rahoitusalan yhtiöt, koska niiden 

noudattama lainsäädäntö eroaa muista yrityksistä muun muassa vakavaraisuusvaati-

musten vuoksi (Finanssivalvonta 2016). Eroavasta lainsäädännöstä ja rahoitusraken-

teesta johtuen näiden yritysten sisällyttäminen regressioanalyysiin olisi väärentänyt tu-

loksia merkittävästi. 

Teoriaosuuden osalta käsitellään tutkimuksen laajuusrajoitteiden vuoksi vain tärkeim-

piä pääomarakenteeseen liittyviä teorioita, joiden avulla on parhaiten kyetty selittä-

mään aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Näin voidaan keskit-

tyä käsittelemään valitut teoriat mahdollisimman syvällisesti ja kattavasti laajuusrajoit-

teiden puitteissa. 

1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tutkimuksen empiirinen osa on luonteeltaan kvantitatiivinen, ja siinä hyödynnetään 

paneelidatalle soveltuvia lineaarisen regressioanalyysin malleja. Regressioanalyysin 
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avulla tutkitaan pääomarakennetta ja kannattavuutta kuvaavien muuttujien välisiä yh-

teyksiä. 

Tutkimuksessa hyödynnettävä paneeliaineisto koostuu suomalaisten pörssiyhtiöiden 

tilinpäätöstietojen pohjalta vuosilta 2012-2016 lasketuista tunnusluvuista. Pääomara-

kennetta kuvaavina muuttujina käytetään tässä tutkimuksessa tunnuslukuja, joissa vie-

raan pääoman määrä suhteutetaan taseen loppusummaan. Kannattavuutta kuvaavina 

muuttujina käytetään pääomaan suhteutettuja kannattavuuden tunnuslukuja. Lisäksi 

regressioanalyyseissa käytetään kontrollimuuttujina yrityksen kokoa ja kasvua.  

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa esitellään tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet sekä 

tärkeimmät pääomarakenneteoriat. Kolmannessa luvussa kerrotaan käytetystä tutki-

musaineistosta ja tutkimusmenetelmistä sekä esitellään tutkimuksessa käytetyt muut-

tujat. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirinen osuus, jossa tutkitaan 

pääomarakenteen, velan maturiteetin ja kannattavuuden suhdetta sekä analysoidaan 

saatuja tutkimustuloksia. Viimeisessä luvussa esitetään tutkielman yhteenveto ja joh-

topäätökset. 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Seuraavassa käsitellään tämän tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Se pohjautuu 

vahvasti aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen ja aihetta käsittelevään kirjalli-

suuteen. Luvun alussa käsitellään yleisesti pääomarakennetta ja sen optimointia. Tä-

män jälkeen esitellään tärkeimmät pääomarakenneteoriat. Luvun lopussa käsitellään 

velan maturiteettia sekä kannattavuutta ja esitellään aiheesta tehtyä aikaisempaa tut-

kimusta. 

2.1 Pääomarakenne ja sen optimointi 

Pääomarakenteen merkitys yritykselle on suuri, koska se liittyy olennaisesti yrityksen 

riskinsietokykyyn ja pääoman tuottavuuteen. Yrityksellä on oltava riittävästi omaa pää-

omaa, jotta se voi varmistaa liiketoimintansa jatkuvuuden myös tappiollisina vuosina. 



 

  

 

4 
 
 

(Niskanen & Niskanen 2016, 59) Toisaalta yrityksen on kannattavaa käyttää rahoituk-

sessaan myös vierasta pääomaa, koska sen kohtuullinen käyttö alentaa yrityksen pää-

oman kustannuksia (Titman & Wessels 1988). 

Pääomarakenteen optimoinnissa on kyse oman ja vieraan pääoman määrien tasapai-

nottamisesta huomioiden pääoman muotoihin liittyvät hyödyt ja haitat. (Korteweg 

2010). Omalle pääomalle ei tappiollisina vuosina tarvitse maksaa osinkoja, mutta liik-

keeseenlaskukustannukset ja tuottovaatimus ovat yleensä suuremmat kuin vieraalla 

pääomalla. Vieraasta pääomasta saatavia hyötyjä ovat muun muassa omaan pää-

omaan verrattuna alhaisemmat liikkeeseenlaskukustannukset ja veroetu, jotka tulisi 

suhteuttaa liian suuresta vieraan pääoman määrästä aiheutuviin haittoihin kuten rahoi-

tuksen hinnan kohoamiseen ja kasvavaan konkurssiriskiin. (Myers 1984) 

Rahoituspäätöksiä tehdessään yritysjohdon on valittava, rahoittaako se investointinsa 

omalla vai vieraalla pääomalla. Yritykseen sijoitetusta pääomasta yritys maksaa kor-

vauksen joko korkona lainanantajille tai osinkoina sijoittajille. Valintatilannetta oman ja 

vieraan pääoman välillä voidaan yksinkertaistettuna lähestyä pääoman painotettujen 

keskimääräiskustannusten (Weighted Average Cost of Capital, WACC) kautta. Ne voi-

daan esittää matemaattisesti seuraavalla kaavalla (Brealey, Myers & Allen 2011, 461): 

WACC = 
E

V
* RE + 

D

V
 * RD * (1-Tc) (1) 

jossa E kuvaa oman pääoman markkina-arvoa, RE oman pääoman tuottovaatimusta, 

D vieraan pääoman markkina-arvoa, RD vieraan pääoman kustannusta, V (=E+D) yri-

tyksen koko pääoman markkina-arvoa, E/V oman pääoman osuutta koko pääomasta, 

D/V vieraan pääoman osuutta koko pääomasta ja Tc yritysverokantaa. 

Kaavasta voidaan huomata, että velan korkojen verovähennyskelpoisuuden vuoksi 

yrityksen ottama velka laskee pääoman keskimääräiskustannuksia. Velan verohyöty 

onkin yksi yleisimpiä pääomarakenneteorioiden tausta-ajatuksia. On kuitenkin huo-

mattava, että yritys ei voi ottaa liikaa velkaa, koska velan myötä kasvava liiketoimin-

taan liittyvä riski nostaa sijoittajien oman pääoman tuottovaatimusta, ja ennen pitkää 
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velasta saatava verohyöty kumoutuu oman pääoman tuottovaatimuksen kohotessa. 

(Korteweg 2010) 

Tärkeä velkarahoituksen etu on myös velan vipuvaikutus. Tämä tarkoittaa tilannetta, 

jossa yritys pyrkii parantamaan oman pääoman tuottoa lisäämällä vieraan pääoman 

suhteellista osuutta yrityksen rahoitusrakenteesta. Vipuvaikutus on taloudellisesti kan-

nattava silloin, kun pääoman tuotto yrityksessä sen avulla ylittää velan koron. Jos pää-

oman tuotto on pienempi kuin velan korko, velkavivun vaikutus on negatiivinen ja oman 

pääoman tuotto on alhaisempi kuin ennen velanottoa. (Brealey et al. 2011, 461) 

2.2 Pääomarakenneteoriat 

Optimaalista pääomarakennetta, sen muodostumista ja sitä määrittäviä tekijöitä on tut-

kittu paljon, mutta yhtä oikeaa selitysmallia optimaaliselle pääomarakenteelle ei ole 

löydetty (Myers 2001). Seuraavaksi esitellään tärkeimmät pääomarakenneteoriat ja 

niiden taustalla olevat perusajatukset. 

2.2.1 Modiglianin ja Millerin pääomarakennepropositiot 

Modigliani ja Miller, kaksi Nobel-palkittua ekonomistia, toimivat pääomarakenteeseen 

liittyvän tutkimuksen suunnannäyttäjinä. He esittelivät artikkelissaan 1958 kaksi kuu-

luisaa pääomarakenteeseen liittyvää propositiota, joista ensimmäisen mukaan yrityk-

sen pääomarakenteella ei ole vaikutusta yrityksen arvoon pääomamarkkinoilla, jotka 

toimivat tehokkaasti ilman epätäydellisyyksiä kuten veroja, konkurssikustannuksia tai 

informaation epäsymmetriaa. (Modigliani & Miller 1958) Ensimmäisestä pääomaraken-

nepropositiosta käytetään myös nimitystä Modigliani-Millerin irrelevanttiusteoreema. 

(Harris & Raviv 1991) 

Modiglianin ja Millerin (1958) toisen pääomarakenneproposition mukaan velkaantumi-

nen lisää yrityksen rahoitusriskiä, ja korvaukseksi kasvaneesta riskistä yrityksen on 

maksettava omistajilleen riskipreemio, joka vastaa omistajien kasvanutta tuottovaati-

musta. Halvemmasta vieraasta pääomasta saatava etu kumoutuu näin oman pää-

oman kohoavan tuottovaatimuksen vuoksi, jolloin yrityksen kannalta ei ole merkitystä, 

rahoittaako se toimintansa omalla vai vieraalla pääomalla. 
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Todellisuudessa pääomamarkkinoilla on kuitenkin aina olemassa epätäydellisyyksiä. 

Modigliani ja Miller (1963) julkaisivatkin myöhemmin alkuperäiseen artikkeliinsa kor-

jauksen, joka otti huomioon velan veroedun, jonka myötä vieraan pääoman lisääminen 

yrityksen taseessa pienentää pääoman kustannuksia. Näin ollen yrityksen arvo kasvaa 

velanoton myötä, ja periaatteessa optimaalinen pääomarakenne olisi heidän väit-

teensä mukaan tiettyjen ehtojen täyttyessä koostunut pelkästään vieraasta pääomasta 

(Brealey et al. 2011, 472).  

Vahvojen oletustensa vuoksi Modiglianin ja Millerin alkuperäisiä pääomarakennepro-

positioita voidaan pitää lähinnä pääomarakenteeseen liittyvän teoreettisen keskuste-

lun ja tutkimuksen varhaisina innoittajina. (Myers 2001) 1970-luvulle tultaessa Mo-

diglianin ja Millerin näkemykset alkoivat herättää entistä enemmän kritiikkiä vahvojen 

taustaolettamustensa vuoksi. (Ihamuotila 1994, 35) Sittemmin onkin luotu pääomara-

kenneteorioita, jotka huomioivat markkinoiden epätäydellisyydet kuten suorat ja epä-

suorat konkurssikustannukset, transaktiokustannukset, agenttikustannukset ja epä-

symmetrisen informaation esiintymisen. (Myers 2001) 

Myöhemmin kehitetyt pääomarakenneteoriat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryh-

mään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat teoriat, jotka pyrkivät löytämään jokaiselle 

yritykselle yksilöllisen, optimaalisen pääomarakenteen. (Shyam-Sunder & Myers 

1999) Esimerkkejä tällaisista teorioista ovat tradeoff-teoriat ja agenttiteoria, jotka esi-

tellään tässä tutkimuksessa.  

Toisen ryhmän muodostavat teoriat, joiden tarkoituksena ei ole optimaalisen pääoma-

rakenteen löytäminen vaan niiden perustana on yritysjohdon ja eri sidosryhmien väli-

sen informaation epätäydellisyys eli asymmetrinen informaatio. Näistä teorioista esi-

tellään tässä tutkimuksessa pecking order -teoria.  

2.2.2 Tradeoff-teoria 

Tradeoff-teorian mukaan optimaalinen pääomarakenne voidaan saavuttaa optimoi-

malla velasta koituvat hyödyt ja haitat. Kraus ja Litzenberger (1973) esittelivät ensim-

mäisen tradeoff-teorian, jossa he ottivat huomioon velan verohyödyn lisäksi velan 
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määrän lisäämisen johdosta kasvavat konkurssikustannukset. Heidän mukaansa yri-

tyksen optimaalisen pääomarakenteen saavuttaminen kulminoituu yritysjohdon valin-

taan (englanniksi tradeoff) vieraan pääoman määrän ja kasvavan konkurssiriskin vä-

lillä.  

Staattisen tradeoff-teorian mukaan yrityksen optimaalinen pääomarakenne saavute-

taan staattisessa pisteessä, jossa velan verohyödyn ja konkurssikustannusten nyky-

arvo ovat yhtä suuret. Pääoman keskimääräiskustannus laskee velanoton myötä tä-

hän pisteeseen asti. Jos lainan osuutta nostetaan tämän pisteen jälkeen, lainaamisen 

kustannukset ovat suuremmat kuin siitä saatava hyöty. Yrityksen kannattaa lisätä lai-

nanottoaan niin kauan, kun lainan lisäämisestä saatavat hyödyt ovat suuremmat kuin 

velanoton aiheuttama kustannusten lisäys. (Shyam-Sunder & Myers 1999) 

Miller (1977) esitti kritiikkiä konkurssikustannuksia korostavaa teoriaa kohtaan. Hänen 

mukaansa nämä kustannukset ovat kyllä olemassa, mutta ne ovat marginaalisia ver-

rattuna velasta saatavaan verohyötyyn. Hän myös nosti esiin, että aikaisemmin huo-

mioon otettujen suorien konkurssikustannusten lisäksi huomioon tulisi staattisessa tra-

deoff-teoriassa ottaa myös epäsuorat konkurssikustannukset.  

Suoria konkurssikustannuksia ovat suoraan konkurssista johtuvat kustannukset kuten 

esimerkiksi lakimiehille, tilintarkastajille ja muille ammattilaisille konkurssin johdosta 

maksettavat palkkiot ja maksut sekä yrityksen johdon konkurssiin liittyvien asioiden 

hoitamiseen käyttämä aika. (Myers 2001) Epäsuorat konkurssikustannukset ovat kus-

tannuksia, jotka syntyvät yrityksen ollessa vielä toiminnassa kärsien taloudellisista vai-

keuksista. Epäsuoriin konkurssikustannuksiin lukeutuvat esimerkiksi kasvaneen kon-

kurssiriskin takia menetettävät myyntituotot sekä vaikeudet hankkia vierasta pääomaa 

kannattavin ehdoin, kun konkurssin todennäköisyys on suuri. (Miglo 2016, 29) 

Kehittyneemmissä tradeoff-malleissa onkin otettu huomioon monipuolisemmin erilai-

set velanotosta aiheutuvat kustannukset, kuten suorat ja epäsuorat konkurssikustan-

nukset, transaktiokustannukset sekä yritysjohdon ja yrityksen sidosryhmien välisistä 
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intressiristiriidoista aiheutuvat agenttikustannukset. (Myers 2001) Kun huomioon ote-

taan konkurssikustannukset ja agenttikustannukset, voidaan tradeoff-teorian tasapai-

notilanne kuvata kuvion 1 tavoin. (Niskanen & Niskanen 2016, 290) 

 

Kuvio 1. Tradeoff-malli, jossa huomioitu yritysverot, konkurssi- ja agenttikustannuk-

set. (Niskanen & Niskanen 2016, 290) 

Siitä voidaan huomata, että yrityksen optimaalinen velkaantumisaste olisi täydellisillä 

markkinoilla korkeampi kuin silloin, kun konkurssikustannukset on huomioitu. Optimaa-

linen velkaantumisaste laskee vielä tätäkin enemmän, kun mukaan malliin sisällyte-

tään myös velan agenttikustannukset. (Niskanen & Niskanen 2016, 290) 

Staattinen tradeoff-teoria ei ota lainkaan huomioon aikaulottuvuutta. Dynaaminen tra-

deoff-teoria voidaan nähdä ratkaisuna tälle puutteelle. Sen mukaan optimaaliselle vel-

kaantumisasteelle ei ole olemassa tiettyä staattista tasoa, vaan optimaalinen pääoma-

rakenne vaihtelee ajan mittaan tiettyjen raja-arvojen sisällä. (Danis, Rettl, & Whited 

2014) 

Dynaamisessa tradeoff-teoriassa suuressa roolissa ovat transaktiokustannukset eli ne 

kustannukset, jotka aiheutuvat pääomarakenteen muuttamisesta. Myers (1984) kritisoi 

staattisia tradeoff-teorioita, koska ne eivät antaneet juurikaan painoarvoa transak-

tiokustannuksille. Hänen mukaansa transaktiokustannuksilla on kuitenkin suuri rooli 

yrityksen pääomarakennepäätöksissä, koska ilman näitä kustannuksia kaikki yritykset 

ottaisivat velkaa pääomarakenneoptiminsa mukaan.  
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Tämä ei kuitenkaan toteudu reaalimaailmassa, vaan yritykset voivat olla kaukanakin 

omasta pääomarakenneoptimistaan (Shyam-Sunder & Myers 1999). Koska pääoma-

rakenteen muuttamisesta koituu aina kustannuksia, on pääomarakennetta kannatta-

vaa muuttaa vain, jos muuttamisesta aiheutuvat hyödyt ovat kuin suuremmat kuin siitä 

aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset määräävätkin kriittiset raja-arvot, joiden 

välillä yrityksen pääomarakenne voi vaihdella. (Myers 1984)  

Tradeoff-malliin toteutumista on tutkittu empiirisesti useissa tutkimuksissa. Muun mu-

assa Hovakimian, Opler ja Titman (2001) tutkivat yritysten pääomarakenteita vuosina 

1979-1997. Heidän tutkimustuloksensa tukivat tradeoff-teoriaa, sillä niiden mukaan yri-

tykset näyttivät hakeutuvan aktiivisesti kohti pääomarakennetavoitettaan. Lyhyellä ai-

kavälillä tutkimuksesta saadut tulokset olivat kuitenkin pecking order -teorian mukaisia. 

Faman ja Frenchin (2002) tekemän tutkimuksen mukaan yritysten velkaantumisasteet 

liikkuvat hitaasti kohti tavoitetasoa, joten myös heidän tutkimustuloksensa tukivat tra-

deoff-teoriaa. 

Leary ja Roberts (2005) puolestaan tutkivat yritysten pääomarakennepäätöksiä vuo-

sina 1984-2001. Heidän tutkimustulostensa mukaan yritykset tasapainottavat pääoma-

rakennettaan jatkuvasti pysyäkseen optimaalisten raja-arvojen sisällä. Tutkimustulos-

ten mukaan transaktiokustannuksilla on myös suuri rooli pääomarakennevalinnoissa. 

Näin ollen tutkimuksen tulokset antoivat tukea tradeoff-teorialle.  

Tutkimuksissa on kuitenkin löydetty myös tradeoff-teorian vastaisia tuloksia. Esimer-

kiksi Shyam-Sunderin ja Myersin (1999) pääomarakennevalintoja käsitelleessä tutki-

muksessa tradeoff-mallin selitysaste jäi heikoksi. Myers (1993) esitti, että useissa em-

piirisissä tutkimuksissa havaittu negatiivinen korrelaatio kannattavuuden ja velkaantu-

neisuuden välillä on suurin tradeoff-mallin vastainen argumentti. Negatiivisen yhteyden 

kannattavuuden ja velkaantuneisuuden välille ovat tutkimuksissaan löytäneet esimer-

kiksi Rajan ja Zingales (1995) sekä Tian ja Zeitun (2007). 
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2.2.3 Agenttiteoria 

Agenttiteoria pohjautuu tradeoff-teorian tavoin olettamuksiin, joiden mukaan yritys voi 

saavuttaa optimaalisen pääomarakenteen punnitsemalla keskenään pääoman muo-

doista aiheutuvia hyötyjä ja haittoja (Leland 1996). Agenttiteoriassa tärkeässä roolissa 

ovat johdon ja yrityksen sidosryhmien väliset intressiristiriidat, jotka aiheuttavat agent-

tikustannuksia. Näitä kustannuksia aiheutuu sekä vieraaseen että omaan pääomaan 

liittyen. Kun velan osuutta koko pääomasta lisätään, kasvavat velasta aiheutuvat 

agenttikustannukset, mutta oman pääoman agenttikustannukset pienenevät. Oman 

pääoman suhteellisen määrän kasvattamisella vaikutus on päinvastainen. (Jensen 

1986) Optimaalinen pääomarakenne on sellainen, jossa aiheutuvat agenttikustannuk-

set ovat mahdollisimman pienet.  

Agenttiteorian esittelivät ensimmäisinä Jensen ja Meckling (1976), jotka toivat esiin 

agentin ja päämiehen välisten tavoiteristiriitojen aiheuttamat kustannukset. He määrit-

telivät agenttisuhteen sopimuksena, jossa yksi tai useampi henkilö (päämies) sitouttaa 

toisen henkilön (agentin) suorittamaan jonkin palveluksen puolestaan niin, että agen-

tille annetaan päätösvaltaa. Liiketoiminnassa agenttisuhteella tarkoitetaan tyypillisesti 

osakkeenomistajien ja yritysjohdon suhdetta. Varsinkin suuryrityksissä omistus ja joh-

taminen on nykypäivänä eriytetty toisistaan, mikä aiheuttaa ongelmia, koska omista-

jien ja yritysjohdon tavoitteet eivät aina kohtaa. (Miglo 2016, 69-70) 

Jensen (1986) esitti, että suuri vapaan kassavirran määrä yrityksessä lisää agenttiris-

tiriitoja yli-investointiongelman vuoksi. Omistajien kannalta edullisinta olisi jakaa yli-

määräiset varat osinkoina pois yrityksestä, mutta yritysjohdon kannattaa investoida 

pääoma sellaisiinkin kohteisiin, jotka eivät ole kannattavia, koska yritysjohdon kannus-

tinjärjestelmät palkitsevat johtoa enemmän investointien kassavirroista kuin osin-

goista. 

Agenttiongelmia esiintyy myös omistajien ja velkojien välisissä suhteissa. Lelandin 

(1996) mukaan osakkeenomistajien intresseissä on sijoittaa vieras pääoma mahdolli-

simman korkeariskiseen kohteeseen, mikä heikentää velkojien asemaa. Konkurssin 

uhatessa omistajille taas olisi edullisinta jakaa yrityksen varat osinkoina itselleen niin, 
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että velkojien asema heikkenee. Tämä johtaa agenttikustannusten lisääntymiseen, 

koska velkojat vaativat lainaamalleen pääomalle suurempaa korkoa. (Frank & Goyal 

2003) 

Kuten Chava ja Roberts (2008) nostavat artikkelissaan esille, yksi tapa vähentää omis-

tajien ja velkojien välisten intressiristiriitojen aiheuttamia kustannuksia on käyttää lai-

naehdoissa kovenantteja. Ne ovat erityisehtoja, joiden avulla rajoitetaan velallisen toi-

mintaa. Niissä voidaan esimerkiksi rajoittaa yrityksen osingonjakoa tai omaisuuden 

myyntiä. Toisaalta voidaan esimerkiksi asettaa yrityksen taloudellisille tunnusluvuille 

kuten velkaantumisasteelle raja-arvoja, joiden alittamisesta aiheutuu tietty sanktio. 

Näin voidaan pyrkiä varmistamaan, että velallinen toimii velkojan intressin mukaisesti 

ja huolehtii maksukyvystään. (Chava & Roberts 2008; Miglo 2016, 97) 

Agenttiteoriaa on tutkittu myös empiirisesti. Jung, Kim ja Stulz (1996) tutkivat pecking 

order -teorian, agenttiteorian ja ajoitusteorian kykyä selittää yritysten pääomarakenne-

päätöksiä. Heidän tutkimuksensa antoi vahvaa tukea agenttiteorialle. Wald (1999) sen 

sijaan tutki veropolitiikan, agenttisuhteiden ja oikeudellisten instituutioiden vaikutusta 

yritysten pääomarakennepäätöksiin kansainvälisellä aineistolla, joka koostui ranska-

laisista, saksalaisista, japanilaisista, britannialaisista ja yhdysvaltalaisista yrityksistä. 

Hänen mukaansa tutkimuksessa löydettyjä eroja eri maiden pääomarakenteeseen vai-

kuttavissa tekijöissä voitiin osaltaan selittää agenttiongelmien ja -kustannusten avulla.  

Anderson, Mansi ja Reeb (2003) tutkivat perheyrityksiä agenttiteorian näkökulmasta. 

Heidän tutkimuksensa osoitti, että perheyritykset saavat velkaa suotuisammin ehdoin 

kuin muut yritykset, koska perheomistus lisää lainanantajien luottamusta ja näin ollen 

vähentää agenttikustannuksia. Näin ollen tutkimustulokset tukivat agenttiteoriaa. Toi-

saalta esimerkiksi Graham ja Harvey (2001) löysivät tutkimuksessaan vain vähän tu-

kea sille, että ali-investointiongelma ja vapaan kassavirran liialliseen määrään liittyvät 

ongelmat vaikuttaisivat yrityksen pääomarakenteeseen. 
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2.2.4 Pecking order -teoria 

Yritys voi hankkia rahoitusta käytännössä kolmesta eri lähteestä: se voi käyttää omaa 

tulorahoitustaan, ottaa velkaa tai laskea liikkeelle uutta omaa pääomaa. (Frank & Go-

yal 2003) Pecking order -teoria perustuu olettamukselle, jonka mukaan yritys käyttää 

eri rahoitusmuotoja tietyn hierarkian mukaisesti. Myersin (1984) sekä Myersin ja Majlu-

fin (1984) artikkeleissaan esittelemän teorian mukaan yritykset suosivat rahoituspää-

töksissään ennen kaikkea sisäistä tulorahoitusta. Jos tulorahoitus ei riitä investointien 

rahoittamiseen, yritys käyttää rahoituksessaan käteisvaroja ja myytävissä olevia arvo-

papereita. Seuraavana hierarkiassa on uutta pääomaa riskittömämpi velkarahoitus. 

Oman pääoman liikkeeseenlasku on ”nokkimisjärjestyksessä” (englanniksi pecking or-

der) viimeisenä. 

Pecking order -teoria perustuu epäsymmetrisen informaation olemassaoloon. Epä-

symmetrinen informaatio tarkoittaa sitä, että yrityksen sisäpiirillä on tarkemmat tiedot 

yrityksen tulevaisuudennäkymistä ja riskeistä kuin yrityksen ulkopuolisilla sijoittajilla. 

(Brealey et al. 2011, 488) Myersin ja Majlufin (1984) esittelemässä teoriassa markkinat 

oletetaan täydellisiksi epäsymmetristä informaatiota lukuun ottamatta. Teoriassa ole-

tetaan, että yritysjohto toimii vanhojen osakkeenomistajien edun maksimoivalla tavalla.  

Teorian mukaan informaation epäsymmetrisyys yritysjohdon ja potentiaalisten sijoitta-

jien välillä voi johtaa siihen, että nykyarvoltaan positiivisia investointeja hylätään, koska 

yritys välttelee joissain tilanteissa uuden oman pääoman liikkeeseenlaskua.  

Epäsymmetrisen informaation vuoksi sijoittajien on vaikeaa arvioida, mitkä yritykset 

markkinoilla ovat ali- tai ylihinnoiteltuja. Näin ollen Myersin ja Majlufin (1984) esittele-

män mallin mukaan yrityksen osakekurssi laskee osake-emissioilmoituksen myötä. 

Osakeannilla on vaarana päätyä niin aliarvostetuksi, että uudet, alihintaan osakkeita 

ostaneet omistajat saavat kaiken edun rahoitettavasta investointiprojektista vanhojen 

omistajien jäädessä ilman hyötyä. Näin ollen yritys suosii muita rahoituslähteitä, ja tur-

vautuu osakeantiin vasta viimeisenä vaihtoehtonaan. 

Tulorahoitus onkin monien tutkimusten mukaan rahoituslähteenä yritysten näkökul-

masta kaikkein mieluisin (Niskanen & Niskanen 2016, 266). Tämä johtuu osaltaan siitä, 
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että tulorahoituksen hankkimisesta ei koidu yritykselle ylimääräisiä kustannuksia eikä 

tulorahoitus muuta nykyisten osakkeenomistajien asemaa, toisin kuin osakeanti.  Toi-

saalta tulorahoituksesta voi koitua myös ongelmia, joista yleisimpänä on pidetty haital-

lista näkemystä tulorahoituksesta ”ilmaisena” rahoitusmuotona. Tämä ajattelutapa voi 

johtaa siihen, että yritysjohto ajautuu tekemään tulorahoituksella kannattamattomia in-

vestointeja. Tulorahoitus on myös tietyllä tavalla epävarma rahoitusmuoto, sillä tap-

piollisina vuosina sitä ei voida käyttää lainkaan. (Brealey et al. 2011, 370-371) 

Pecking order -teorian toteutumista on tutkittu empiirisesti useissa tutkimuksissa. Esi-

merkiksi Baskin (1989) tutki pecking order -teorian toteutumista 378 yhdysvaltalaista 

pörssiyhtiötä käsittävässä tutkimuksessa, jonka aineisto kerättiin vuosilta 1960-1972. 

Tulokset tukivat pecking order -teorian mukaista käyttäytymistä. Myös Shyam-Sunde-

rin ja Myersin (1999) tutkimustulokset tukivat pecking order -teoriaa, sillä pecking order 

-teorian mukaisen mallin selitysaste oli heidän tutkimuksessaan selvästi korkeampi 

kuin perinteisen tradeoff-mallin. Lisäksi Krishnanin ja Moyerin (1996) teollistuneissa 

maissa suorittama tutkimus antoi tukea teorialle. 

Empiirisissä tutkimuksissa on saatu kuitenkin myös erilaisia tuloksia. Frank ja Goyal 

(2003) tekivät tutkimuksen, jossa he tutkivat amerikkalaisia pörssiyhtiöitä pecking or-

der -teorian näkökulmasta. Aineisto tutkimukseen kerättiin vuosilta 1971-1998. Tulok-

set eivät antaneet juurikaan tukea pecking order -teorialle, koska niiden avulla ei voitu 

todistaa, että yritykset noudattaisivat tiettyä rahoitusmuotojen hierarkiaa. Myös Fama 

ja French (2002) tutkivat pecking order -teorian toteutumista suhteessa tradeoff-teori-

aan vuosina 1965-1999 yli 3000 yrityksen osalta. Tutkimustulosten perusteella ei voitu 

selkeästi osoittaa kummankaan teorian olevan merkittävämpi yritysten käyttäytymisen 

selittäjä.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pecking order- ja tradeoff-teoriat eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Tämä on myös nykyisin yleisesti kirjallisuudessa hyväksytty ajatus. Nä-

kemys pohjautuu siihen, että teorioissa on eroavaisuuksien lisäksi paljon velkaantu-

neisuutta selittäviä yhteisiä piirteitä. Näin ollen ei voida selkeästi erottaa, kumpaa teo-

riaa yritykset noudattavat. (Brealey et al. 2011, 492) 
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2.3 Velan maturiteetti 

Velan maturiteetti eli laina-aika on myös tärkeä velkarahoitukseen liittyvä seikka, joka 

on yhteydessä velan kustannus- ja riskielementteihin. Pitkäaikaisen velan korko on 

tyypillisesti suurempi kuin lyhytaikaisen velan, koska rahoitusriski kasvaa maturiteetin 

kasvaessa, ja sijoittajat vaativat lainaamalleen pääomalle niin sanottua maturiteetti-

preemiota. (Niskanen & Niskanen 2016, 32) Yritykset rahoittavat pitkäaikaisia inves-

tointiprojektejaan pääasiassa pitkäaikaisen vieraan pääoman avulla, mutta myös ly-

hytaikaista vierasta pääomaa tarvitaan lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin ja usein ennalta 

arvaamattomiin tilanteisiin.  

Myersin (1977) mukaan kasvavat yritykset käyttävät enemmän lyhytaikaista velkaa 

kuin suuret ja vähemmän kasvupotentiaalia omaavat yritykset. Suuret ja vakaat yrityk-

set käyttävät enemmän pitkäaikaista velkaa. Tämä johtuu hänen mukaansa velan ai-

heuttamista osakkeenomistajien ja velkojien välisistä agenttikustannuksista, joita voi-

daan vähentää ottamalla lyhytaikaisempaa velkaa. Barclayn ja Smithin (1995) tutki-

mustulokset tukevat näkemystä siitä, että kasvavat ja suuret yritykset käyttävät rahoi-

tuksessaan enemmän lyhytaikaista velkaa. 

Stohs ja Mauer (1996) nostavat artikkelissaan esiin rahoituksen kirjallisuudessa esiin-

tyvän yleisen ohjeen, jonka mukaan velan maturiteettirakenne tulisi sovittaa yhteen 

yrityksen varojen maturiteetin kanssa. Myös heidän empiirisen tutkimuksensa tulokset 

tukivat tätä näkemystä. Tämä johtuu siitä, että tilanteessa, jossa velat erääntyvät no-

peammin kuin varat, yrityksen kassassa ei välttämättä ole tarpeeksi rahaa maksuvel-

voitteista suoriutumiseen. Toisaalta velan maturiteetin ollessa varojen maturiteettia pi-

dempi, varojen positiiviset kassavirrat ehtivät ehtyä ennen kuin maksuvelvollisuudet 

saadaan suoritettua. Näin ollen velan ja varojen maturiteettien yhteensovittaminen vä-

hentää odotettavissa olevia taloudellisen ahdingon aiheuttamia kustannuksia ja epä-

suoria konkurssikustannuksia. Myersin (1977) mukaan maturiteettien yhteensovittami-

sella voidaan myös pienentää agenttikustannuksia osakkeenomistajien ja velkojien vä-

lillä.  
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Leland ja Toft (1996) esittelivät artikkelissaan näkemyksen, jonka mukaan yritys voi 

saavuttaa optimaalisen pääomarakenteen, mutta se vaatii sekä velan määrän että sen 

maturiteetin määrittämistä niin, että löydetään tasapaino velan verohyödyn, konkurssi-

kustannusten sekä agenttikustannusten välille. Heidän mukaansa pidempiaikaista vel-

kaa käyttämällä on parempi mahdollisuus hyödyntää verohyötyä, koska konkurssin to-

dennäköisyys pienenee. Toisaalta pidempiaikainen velka aiheuttaa myös agenttikus-

tannuksia, koska osakkeenomistajien kannalta edullisinta olisi kasvattaa velan määrää 

suhteessa taseeseen niin paljon kuin mahdollista, jolloin yrityksen rahoitusriski kas-

vaisi. Näitä agenttikustannuksia voidaan puolestaan pienentää ottamalla lyhytaikai-

sempaa velkaa. Näin ollen agenttikustannusten määrää voidaan optimoida velan ma-

turiteetin avulla. (Leland & Toft 1996) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen velkaan liittyvät omat 

hyötynsä ja haittansa. Yrityksen on tehtävä päätös velan maturiteetin suhteen punnit-

semalla näitä hyötyjä ja haittoja keskenään. Useimmat yritykset tarvitsevat sekä lyhy-

emmän että pidemmän maturiteetin velkaa rahoituksessaan, mutta rahoitusmuotojen 

tarve vaihtelee myös liiketoiminnan luonteen mukaan. (Niskanen & Niskanen 2016, 

374-375) Suuri rooli maturiteettiin liittyvissä valinnoissa on myös yrityksen liiketoimin-

taympäristöllä (Leland & Toft 1996). Velan maturiteettivalinta on siis jokaiselle yrityk-

selle yksilöllinen, eikä sille voida määrittää yhtä kaiken kattavaa teoriaa. 

2.4 Kannattavuus 

Kannattavuudelle on olemassa monia määritelmiä, mutta yleensä se määritellään yri-

tyksen kykynä tuottaa taloudellista tulosta. Kannattavuutta on pidetty yhtenä tärkeim-

mistä yritysten toimintaedellytyksistä, sillä pitkään jatkuva heikko kannattavuus syö yri-

tyksen pääomaa ja johtaa lopulta toiminnan lopettamiseen. Yrityksen kannattavuutta 

voidaan mitata sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Absoluuttista kannattavuutta 

voidaan mitata yksinkertaisesti vähentämällä liiketoiminnan tuotoista niiden saavutta-

miseen uhratut menot. (Yritystutkimus 2015, 63)  
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Tunnetuin absoluuttista kannattavuutta kuvaava käsite on liiketoiminnan voitto tai tap-

pio. Absoluuttisen kannattavuuden mittarien heikkoutena on se, että ne eivät ota huo-

mioon liiketoiminnan laajuutta. Suhteellisen kannattavuuden mittareissa voitto suhteu-

tetaan liikevaihtoon tai yritykseen sijoitettuun pääomaan. Näin ollen nämä mittarit ot-

tavat huomioon myös yritystoiminnan mittakaavan. Tästä syystä suhteellisen kannat-

tavuuden mittareita pidetään yleisesti luotettavampina kuin absoluuttisen kannattavuu-

den mittareita. Teoreettisesti parhaina suhteutettavina erinä voidaan pitää yrityksen 

taseen pääomaeriä. (Niskanen & Niskanen 2016, 57)  

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat kooltaan hyvin erilaisia, joten absoluuttisten kannatta-

vuuslukujen käyttö tässä tutkimuksessa ei olisi mielekästä. Näin ollen kannattavuuden 

mittareina käytetään tässä tutkimuksessa pääomaan suhteutettuja tunnuslukuja, joi-

den laskukaavat ja valintaperusteet esitetään tarkemmin luvussa 3. 

2.5 Pääomarakenteen ja kannattavuuden yhteys 

Pääomarakenteen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ei voida sivuuttaa, sillä pää-

omarakennepäätös vaikuttaa vahvasti yrityksen kykyyn pärjätä kilpailussa toisia yrityk-

siä vastaan. (Abor 2005) Pecking order -teorian mukaan kannattavat yritykset eivät 

tarvitse ulkoista rahoitusta yhtä paljon kuin kannattamattomat, vaan ne rahoittavat in-

vestointinsa pääasiassa sisäisellä tulorahoituksella. Tradeoff-teorian mukaan taas ta-

sapainoilu velan verohyödyn, konkurssikustannusten ja agenttikustannusten välillä 

ajavat kannattavimmat yritykset ottamaan lisää velkaa. Näin ollen kannattavammilla 

yrityksillä on tradeoff-teorian mukaan enemmän velkaa. (Fama & French 2002) 

Pääomarakenteen ja kannattavuuden välistä yhteyttä on tutkittu empiirisesti monissa 

tutkimuksissa. Muun muassa Rajan ja Zingales (1995) tutkivat G7-maissa eli suurim-

missa teollisuusmaissa regressioanalyysin avulla tekijöitä, jotka vaikuttavat pääoma-

rakenteeseen, ja käyttivät yhtenä selittävänä tekijänä kannattavuutta. Aineisto kerättiin 

vuosilta 1987-1991. Tutkimuksessa velkaantumista mitattiin kokonaisvelkaantumisas-

teella ja kannattavuutta kokonaispääoman tuottoasteella. Tutkimus osoitti negatiivisen 
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riippuvuuden velkaantumisen ja kannattavuuden välille. Näin ollen kyseisen tutkimuk-

sen tulosten mukaan kannattavammilla yrityksillä on enemmän velkaa kuin kannatta-

mattomilla.  

Myös pääomarakenteen vaikutusta kannattavuuteen käsitteleviä tutkimuksia on tehty 

useita. Muun muassa Abor (2005) tutki regressioanalyysin avulla pääomarakenteen 

vaikutusta kannattavuuteen Ghanan pörssissä listatuissa yrityksissä. Kannattavuutta 

mitattiin oman pääoman tuottoasteella. Tutkimustulokset osoittivat pecking order -teo-

riaa tukien pitkäaikaisen velkaantuneisuuden sekä kokonaisvelkaantuneisuuden vai-

kuttavan negatiivisesti kannattavuuteen. Sen sijaan lyhytaikaisen velkaantuneisuuden 

ja kannattavuuden välillä oli positiivinen yhteys. Tutkimuksen tuloksiin vaikutti osaltaan 

se, että Ghanan pörssiyhtiöiden velasta 85 % oli tutkitulla aikavälillä lyhytaikaista. 

Aborin tutkimuksesta tehtiin jatkotutkimus Yhdysvaltain markkinoilla. Gill, Biger ja Mat-

hur (2011) tutkivat pääomarakenteen ja kannattavuuden suhdetta yhdysvaltalaisten 

pörssiyhtiöiden osalta kahdella eri toimialalla. Heidän tutkimuksensa osoitti, että pää-

omarakenteella oli positiivinen yhteys kannattavuuteen sekä kokonaisvelkaisuusas-

teen että lyhytaikaisen velkaantuneisuuden kohdalla palveluiden toimialalla. Palvelui-

den toimialalla pitkäaikaisen velan vaikutus kannattavuuteen oli negatiivinen. Teolli-

suuden toimialalla kaikilla kolmella pääomarakennetta kuvaavalla muuttujalla oli posi-

tiivinen vaikutus kannattavuuteen. 

Tian ja Zeitun (2007) puolestaan tutkivat regressioanalyysin avulla pääomarakenteen 

vaikutusta jordanialaisten listattujen yritysten kannattavuuteen. Aineisto kerättiin vuo-

silta 1989-2003. Tutkimuksessa kirjanpidollisen kannattavuuden mittareina käytettiin 

kokonaispääoman tuottoastetta, oman pääoman tuottoastetta ja muuttujaa, joka oli 

laskettu lisäämällä liikevoittoon poistot ja jakamalla tämä summa koko pääomalla. Li-

säksi markkinoilla menestymistä mittaavina muuttujina käytettiin Tobinin Q:ta, P/E-lu-

kua ja kahta muuta muuttujaa.  

Pääomarakennetta puolestaan kuvattiin lyhyt- ja pitkäaikaisella velkaantumisasteella, 

kokonaisvelkaantumisasteella ja oman pääoman suhteella vieraaseen pääomaan. Tu-
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loksista havaittiin, että yrityksen pääomarakennetta kuvaavilla muuttujilla oli negatiivi-

nen yhteys sekä kirjanpidolliseen kannattavuuteen että markkinoilla menestymiseen. 

Lyhytaikaisella velalla huomattiin kuitenkin olevan positiivinen yhteys markkinoilla me-

nestymistä mittaavaan Tobinin Q -tunnuslukuun. (Tian & Zeitun 2007) 

Ebaid (2009) sen sijaan tutki regressioanalyysin avulla pääomarakenteen vaikutusta 

yrityksen kannattavuuteen Egyptin pörssissä listatuissa yrityksissä. Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin vuosilta 1997-2005. Kannattavuuden mittareina käytettiin oman pää-

oman ja kokonaispääoman tuottoasteita sekä bruttokatetta. Pääomarakennetta kuvaa-

vina muuttujina käytettiin lyhytaikaista velkaantumisastetta, pitkäaikaista velkaantu-

misastetta ja kokonaisvelkaantumisastetta.  

Tutkimustulosten mukaan lyhytaikainen velkaantumisaste ja kokonaisvelkaantumis-

aste korreloivat negatiivisesti kokonaispääoman tuottoasteen kanssa. Sen sijaan pit-

käaikainen vieras pääoma ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi kokonaispääoman 

tuottoon. Pääomarakenteella ei myöskään havaittu olevan merkitsevää vaikutusta 

kannattavuuteen, kun kannattavuutta mitattiin oman pääoman tuottoasteen tai brutto-

katteen avulla. (Ebaid 2009) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että empiirisissä pääomarakenteen ja kannattavuuden 

suhdetta käsittelevissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tutkimuksissa on 

havaittu pääomarakenteen ja kannattavuuden välisen suhteen olevan käytetystä ai-

neistosta ja muuttujista riippuen joko positiivinen tai negatiivinen. Myös tekijöiden väli-

sen riippuvuuden tilastollinen merkitsevyys on vaihdellut eri tutkimusten välillä. 

3 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytettävä tutkimusaineisto ja tutkimus-

menetelmät. Ensiksi käsitellään paneeliaineiston ominaisuuksia yleensä, ja tämän jäl-

keen kerrotaan tutkimuksen aineistosta ja sen käsittelystä. Lisäksi esitellään lyhyesti 

yleinen regressioanalyysi ja tässä tutkimuksessa hyödynnettävät, paneeliaineiston 

analysointiin kehitetyt regressiomallit. Lopuksi käydään läpi tutkimuksessa käytettävät 

muuttujat. 
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3.1 Paneeliaineisto 

Paneeliaineistolla tarkoitetaan erityisesti ekonometriassa ja tilastotieteessä käytettyä 

aineistotyyppiä, jolla on sekä poikkileikkausaineistolle että aikasarja-aineistolle ominai-

sia piirteitä. (Hill et al. 2012, 538) Paneeliaineisto sisältää dataa samoista yksiköistä 

useilta eri ajanjaksoilta (tässä tutkimuksessa 90 yrityksestä vuosittain viiden vuoden 

aikaperiodilta). Paneeliaineiston etuna poikkileikkaus- ja aikasarja-aineistoihin verrat-

tuna on se, että paneeliaineiston avulla voidaan regressioanalyysissa huomioida yk-

sikkökohtaiset erot eli heterogeenisuus. Paneeliaineiston avulla voidaan myös lisätä 

regressioanalyysin vapausasteita ja parantaa näin analyysin tehokkuutta sekä vähen-

tää tuloksiin liittyvää epävarmuutta. (Wooldridge 2013, 11) 

3.2 Tutkimusaineisto ja sen käsittely 

Tutkimuksessa käytettävän paneeliaineiston kokoamiseen tarvitut tiedot on kerätty 

Thomson One -tietokannasta. Tietokannasta on kerätty tutkimusta varten suomalais-

ten pörssiyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuosilta 2012-2016, ja niiden pohjalta on laskettu 

pääomarakennetta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Tunnuslukuja käytetään 

tutkimuksessa pääomarakenteen ja kannattavuuden mittareina.  

Tunnusluvut on laskettu itse, koska tietokannassa on valitulla ajanjaksolla puutteita 

useiden yritysten kohdalla etenkin kannattavuuden tunnuslukujen osalta. Lisäksi 

Thomson One -tietokannan tunnuslukujen laskennassa käyttämät oletusarvot muun 

muassa yritysverokannan osalta poikkeavat suomalaisista. Näin ollen laskemalla tun-

nusluvut itse varmistettiin se, että kaikki tunnusluvut on laskettu samoilla kaavoilla ja 

antavat näin ollen mahdollisimman oikean ja vertailukelpoisen kuvan tutkittavista teki-

jöistä.  

Aineiston ulkopuolelle on rajattu pankki- ja finanssialan yritykset, koska niiden lainsää-

däntö ja rahoitustavat poikkeavat merkittävästi muista yrityksistä. Lisäksi aineistoista 

on poistettu yrityksiä, joiden osalta kaikkia tunnuslukujen laskemiseen tarvittavia tilin-

päätöstietoja ei ollut saatavilla.  
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Aineistosta poistettiin myös yritykset, joiden oman pääoman arvo on ollut negatiivinen 

valitun ajanjakson aikana, koska näiden yritysten kohdalla kannattavuuden tunnuslu-

vut eivät olisi olleet vertailukelpoisia. Tämän valinnan myötä aineistosta karsiutuivat 

myös suurimmat outlier-havainnot kannattavuuden tunnuslukujen kohdalla. Lisäksi tut-

kimukseen on sisällytetty vain ne yritykset, jotka ovat olleet koko tarkasteltavan ajan-

jakson ajan listautuneena. Lopullisten rajausten jälkeen yritysten kokonaismäärä on 

90. Havaintojen määrä eri muuttujien kohdalla on sama, joten kyseessä on tasapainoi-

nen paneeliaineisto. 

3.3 Lineaarinen regressioanalyysi 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään lineaarista regressioanalyysia, joka on yksi käy-

tetyimmistä tutkimusmenetelmistä ekonometrisissa tutkimuksissa. Tässä tutkimuk-

sessa ei koeta tarpeelliseksi kerrata lineaarisen regression perusmallia tai sen tausta-

oletuksia, vaan lukijan oletetaan hallitsevan ne entuudestaan. 

Paneeliaineistolle ominaisista erityispiirteistä johtuen on kehitetty regressiomalleja, 

jotka soveltuvat perusmallia paremmin paneeliaineiston analysointiin. Paneeliregres-

siomallien avulla voidaan huomioida paremmin paneeliaineiston poikkileikkaus- ja ai-

kasarjaominaisuudet ja mallintaa näiden ominaisuuksien yhteisvaikutuksia. Tässä tut-

kimuksessa paneeliregressiomalleista esitellään yhdistetty (pooled) OLS, kiinteiden 

vaikutusten malli ja satunnaisten vaikutusten malli.  

3.3.1 Yhdistetty (pooled) OLS 

Yhdistetyssä mallissa eri yksiköistä saatu data yhdistetään olettaen, että yksikkökoh-

taisia eroja ei esiinny. Näin ollen kahden selittävän muuttujan tapauksessa malli voi-

daan esittää seuraavalla yhtälöllä (Hill et al. 2012, 540): 

  yit = β1 + β2x2it + β3x3it + eit , (1) 

jossa y on selitettävä muuttuja, β1 on vakitermi, β2 ja β3 ovat regressiokertoimia, x on 

selittävä muuttuja ja e on residuaali eli jäännöstermi. Huomattavaa on, että kaavassa 

esiintyy kaksi alaindeksiä, joista i kuvaa yksikköä ja t aikaperiodia. Huomionarvoista 

on myös se, että kertoimilla β1, β2 ja β3 ei ole kumpaakaan alaindeksiä, eli niiden ole-

tetaan pysyvän vakioina sekä yksikköjen välillä että yli ajan. Näin ollen mallissa ei oteta 
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lainkaan huomioon mahdollisia yksikkökohtaisia eroja. Tästä syystä paneelidatan es-

timoinnissa kannattaa käyttää jotakin muuta mallia, jos yksikkökohtaisia eroja esiintyy. 

(Hill et al. 2012, 540) 

3.3.2 Kiinteiden vaikutusten malli 

Yksi keino paneeliaineiston yksikkökohtaisten erojen huomioimiseen on luopua reg-

ressioanalyysin perusolettamuksesta, jonka mukaan estimoitavat kertoimet ovat kaik-

kien yksiköiden kohdalla samat. Tätä ajatusta hyödynnetään kiinteiden vaikutusten pa-

neeliregressiomallissa, jonka avulla voidaan tutkia ajan mittaan vaihtelevien muuttujien 

vaikutuksia. Kiinteiden vaikutusten mallin ideaa selitettäessä voidaan lähteä liikkeelle 

yhtälöstä  

yit = β1it + β2itx2it + β3itx3it + eit , (2) 

jossa estimoitavien parametrien β1, β2 ja β3 alaindeksit i ja t viittaavat siihen, että kaikki 

parametrit vaihtelevat sekä eri yksiköiden välillä että yli ajan. Koska mallin estimoita-

vien parametrien määrä ylittää havaintojen määrän, parametreja ei voida määrittää 

konsistentisti. (Hill et al. 2012, 543-544) 

Yllä kuvattua yhtälöä voidaankin yksinkertaistaa olettamalla, että vakiotermi β1 vaihte-

lee yksiköiden välillä, mutta selittävien muuttujien kertoimet (β2 ja β3) säilyvät vakiona 

yksiköiden välillä ja yli ajan. Näin ollen kiinteiden vaikutusten mallin yhtälö voidaan 

kirjoittaa muotoon 

yit = β1i + β2x2it + β3x3it + eit, (3) 

jossa vakiotermi β1i kuvastaa kaikkia yksiköiden välisiä eroja (Matyas & Sevestre 

2014). On huomioitava, että kiinteiden vaikutusten malli hyödyntää vain yksiköiden si-

säisten havaintojen välisen vaihtelun, eikä ota huomioon selittävien muuttujien vaihte-

lua yksiköiden välillä. Kiinteiden vaikutusten malliin ei voida myöskään sisällyttää sel-

laisia selitettäviä muuttujia, jotka säilyvät vakiona yli ajan. (Hill et al. 2012, 543-544, 

560) 



 

  

 

22 
 
 

Kiinteiden vaikutusten regressiomalli voidaan estimoida eri tavoin. Yksi tapa on niin 

sanottu pienimmän neliösumman dummy-muuttujamalli. Siinä jokaiselle yksikölle luo-

daan oma regressiomalliin sisällytettävä dummy-muuttuja kuvaamaan yksiköiden väli-

siä eroja. (Wooldridge 2013, 470-471) Aineiston ollessa suuri voidaan mallin estimoin-

nissa käyttää kiinteiden vaikutusten estimaattoria. Kiinteiden vaikutusten estimaattorin 

käyttäminen mallin estimoinnissa tuottaa saman tuloksen kuin dummy-muuttuijen käyt-

täminen. (Hill et al. 2012, 547) 

Kiinteiden vaikutusten mallin sopivuutta voidaan testata kiinteiden vaikutusten F-tes-

tillä, jonka nollahypoteesina on, että kaikkien yksiköiden vakiotermit ovat yhtä suuret, 

eli β11 = β12 … = β1N. Näin ollen testin nollahypoteesin jäädessä voimaan valitulla riski-

tasolla, kiinteitä vaikutuksia ei ole ja kiinteiden vaikutusten malli ei ole sopiva. Jos taas 

nollahypoteesi hylätään valitulla riskitasolla, kiinteitä vaikutuksia on ja mallia voidaan 

käyttää. (Matyas & Sevestre 2014, 28-29) 

3.3.3 Satunnaisten vaikutusten malli 

Myös satunnaisten vaikutusten mallissa oletetaan, että kaikki yksiköiden väliset eroa-

vaisuudet voidaan sisällyttää vakiotermeihin. Satunnaisten vaikutusten mallissa yksi-

köiden väliset erot oletetaan satunnaisiksi. Satunnaiset yksiköiden väliset eroavai-

suudet voidaan sisällyttää malliin olettamalla, että satunnaiset vakiotermit β1i koostu-

vat kahdesta osasta seuraavan yhtälön mukaan (Hill et al. 2012, 551-552): 

  β1i = β̅1 + ui  (4) 

Yhtälössä β̅1 kuvaa populaation keskiarvoa ja ui kuvaa satunnaista, yksikkökohtaista 

vaihtelua populaation keskiarvosta. Kun tämä yhtälö sisällytetään aiemmin esiteltyyn 

kiinteiden vaikutusten mallin regressioyhtälöön (kaava 3) ja järjestetään termit uudel-

leen, saadaan yhtälö 

  yit = β̅1 + β2x2it + β3x3it + (eit + ui) (5) 

     

jossa ui on satunnainen virhetermi, johon sisältyvät erot yksiköiden (esimerkiksi yritys-

ten) välillä ja eit on lineaarisen regression yleinen virhetermi (Hill et al. 2012, 551-552). 
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Virhetermi esitetään usein myös muodossa vit = eit + uit, jolloin puhutaan yhdistetystä 

virhetermistä.  

Satunnaisten vaikutusten malli ottaa siis huomioon sekä selittävien muuttujien vaihte-

lun ajan mittaan kunkin yksikön kohdalla että selittävien muuttujien vaihtelun yksiköi-

den välillä, joten sitä voidaan pitää tiettyjen ehtojen täyttyessä luotettavampana kuin 

kiinteiden vaikutusten mallia. Satunnaisten vaikutusten mallin käyttämisestä on kuiten-

kin hyötyä vain, jos tutkittavassa aineistossa esiintyy satunnaisia, yksikköjen välisiä 

eroja eli heterogeenisuutta. (Hill et al. 2012, 557) 

Heterogeenisuuden esiintymistä voidaan testata Breusch-Pagan Lagrange Multiplier -

testillä, jonka nollahypoteesina on, että satunnaisen virhetermin varianssi on nolla eli 

𝜎𝑢
2 = 0. Jos nollahypoteesi hylätään, aineistossa esiintyy satunnaisia vaikutuksia ja sa-

tunnaisten vaikutusten mallin käytöstä on hyötyä. Jos nollahypoteesi jää voimaan, sa-

tunnaisten vaikutusten mallin käyttämisestä ei ole hyötyä, ja estimointiin kannattaa 

käyttää jotain muuta menetelmää. (Matyas & Sevestre 2004, 80; Hill et al. 2012, 553-

554)  

Mallin selittävät muuttujat eivät saa myöskään korreloida satunnaisen virhetermin ui 

kanssa. Jos korrelaatiota esiintyy, on kyseessä endogeenisuusongelma, jonka seu-

rauksena satunnaisten vaikutusten menetelmän estimaattori ei ole konsistentti. (Ma-

tyas & Sevestre 2004, 80) Endogeenisuutta voidaan testata Hausman-testillä, jonka 

nollahypoteesina on, että satunnainen virhetermi ei korreloi selittävien muuttujien 

kanssa. (Hill et al. 2012, 553-554) Jos nollahypoteesi hylätään, satunnaisten vaikutus-

ten mallin estimaattori ei ole konsistentti, ja on käytettävä kiinteiden vaikutusten mallia. 

Kahta edellä esiteltyä testiä (Breusch-Pagan -testiä ja Hausman-testiä) käytetään tut-

kimuksen empiirisessä osassa apuna estimointimenetelmän valinnassa. 

3.4 Tutkimuksessa käytettävät muuttujat 

Tutkimuksessa käytettävät muuttujat on valittu pohjautuen aikaisempaan tutkimuk-

seen. Tutkimukseen on valittu mukaan kaksi kannattavuutta kuvaavaa muuttujaa, 

kolme pääomarakennetta kuvaavaa muuttujaa ja kaksi kontrollimuuttujaa. 
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3.4.1 Kannattavuutta kuvaavat muuttujat 

Kannattavuutta mitataan tässä tutkimuksessa pääomaan suhteutetuilla suhteellisen 

kannattavuuden mittareilla, kokonaispääoman tuottoasteella ja oman pääoman tuotto-

asteella. Kokonaispääoman tuottoasteen avulla mitataan sitä, millaista tulosta yritys 

kykenee tuottamaan kaikelle sen toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Yrityksen veron-

maksupolitiikka tai yhtiömuodosta johtuva verotustekniikka eivät vaikuta koko pää-

oman tuottoasteen arvoon. (Yritystutkimus 2017, 63) Kokonaispääoman tuottoa kan-

nattavuuden mittarina ovat käyttäneet tutkimuksissaan muun muassa Ebaid (2009) 

sekä Tian ja Zeitun (2007). 

Kokonaispääoman tuottoaste (Return on Assets, ROA) voidaan laskea seuraavalla 

kaavalla (Yritystutkimus 2017, 63): 

ROA = 
Nettotulos + Rahoituskulut + Verot 

Taseen loppusumma keskimäärin
 (6)  

Kaavassa taseen loppusumman arvona käytetään tilikauden alun ja lopun keskiarvoa. 

Tässä tutkimuksessa kokonaispääoman tuottoprosentti on laskettu jakamalla Thom-

son One -tietokannasta saatu liiketulos (Earnings Before Interests and Taxes, EBIT) 

taseen loppusummalla keskimäärin.  

Toinen tutkimuksessa käytetty kannattavuutta kuvaava muuttuja on oman pääoman 

tuottoaste. Oman pääoman tuottoasteella mitataan sitä, kuinka suurta tulosta yritys 

kykenee tuottamaan omistajien siihen sijoittamalle pääomalle. (Yritystutkimus 2015, 

68) Oman pääoman tuottoa kannattavuuden mittarina ovat aikaisemmissa tutkimuk-

sissa käyttäneet muun muassa Abor (2005), Tian ja Zeitun (2007), Ebaid (2009) sekä 

Gill et al. (2011). 

Oman pääoman tuottoasteen (Return on Equity, ROE) laskukaava on seuraava (Yri-

tystutkimus 2017, 68): 

  ROE = 
Nettotulos

Oma pääoma keskimäärin
  (7) 

Oman pääoman tuottoprosentin laskemisessa on käytetty tässä tutkimuksessa edellä 

esitettyä kaavaa, jossa nettotulos jaetaan oman pääoman keskimääräisellä arvolla. 
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Kaavassa on käytetty keskimääräisen oman pääoman arvona tilikauden alun ja lopun 

keskiarvoa.  

3.4.2 Pääomarakennetta kuvaavat muuttujat 

Pääomarakennetta kuvaavina muuttujina käytetään tunnuslukuja, joissa koko vieraan 

pääoman määrä sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on suhteutettu 

taseen loppusummaan. Samalla tavalla laskettuja pääomarakenteen tunnuslukuja 

ovat käyttäneet tutkimuksessaan esimerkiksi Tian ja Zeitun (2007).  

On kuitenkin huomattava, että tässä tutkimuksessa vieraan pääoman määränä on käy-

tetty pääomarakenteen tunnuslukujen osalta Thomson One -tietokannasta saatuja To-

tal Debt -, Long-Term Debt -ja Short-Term Debt -tilinpäätöseriä, jotka koostuvat pää-

osin vain yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta. Tilinpäätöserät eivät huomioi 

kaikkia lyhytaikaisen vieraan pääoman eriä, kuten ostovelkoja. Ne eivät myöskään 

huomioi pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta esimerkiksi eläkevastuita. Tunnuslukuja 

voidaan kuitenkin pitää luotettavina ja vertailukelpoisina, koska kaikkien yritysten koh-

dalla on käytetty samoja laskentaperiaatteita. 

Lyhytaikaisella vieraalla pääomalla tarkoitetaan vierasta pääomaa, joka erääntyy mak-

suun viimeistään vuoden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Pitkäaikaisella vieraalla pää-

omalla sen sijaan tarkoitetaan sitä osuutta vieraasta pääomasta, joka erääntyy mak-

suun yli vuoden kuluttua tilinpäätöspäivästä. (Yritystutkimus 2017, 63) Kokonaisvel-

kaantumista sekä lyhyt- ja pitkäaikaista velkaantumista kuvaavat tunnusluvut koko-

naisvelkaantumisaste (Total Debt to Total Assets), lyhytaikainen velkaantumisaste 

(Short-term Debt to Total Assets) ja pitkäaikainen velkaantumisaste (Long-term Debt 

to Total Assets) on laskettu seuraavilla kaavoilla:  

TDT = 
Vieras pääoma yhteensä

Taseen loppusumma
 (8) 

STD = 
Lyhytaikainen vieras pääoma

Taseen loppusumma
 (9) 

LTD = 
Pitkäaikainen vieras pääoma

Taseen loppusumma
 (10) 
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Lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa on huomioitu lyhytaikaisen korollisen vieraan 

pääoman lisäksi se osuus pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta, joka erääntyy maksun 

viimeistään vuoden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Pitkäaikaisessa vieraassa pää-

omassa on otettu huomioon pitkäaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäksi pääoma-

leasingvastuut. 

3.4.3 Kontrollimuuttujat 

Tutkimuksen regressioanalyyseissa käytetään kahta kontrollimuuttujaa, jotka kuvaavat 

yrityksen kokoa ja kasvua. Kokoa kuvaava muuttuja on laskettu ottamalla luonnollinen 

logaritmi yrityksen liikevaihdosta. Liikevaihdolle tehdyn logaritmimuunnoksen avulla 

korjattiin jakauman vinous. Kasvua kuvaava muuttuja (liikevaihdon kasvu) on laskettu 

seuraavalla kaavalla: 

  
Liikevaihto tilikaudella N - Liikevaihto tilikaudella N-1

Liikevaihto tilikaudella N-1
 (11) 

Vastaavia kontrollimuuttujia ovat tutkimuksissaan käyttäneet ainakin Abor (2005) ja 

Gill et al. (2011). 

3.5 Tutkimushypoteesit 

Tutkimuksessa pääomarakenteen ja kannattavuuden suhdetta tutkitaan seuraavaksi 

esiteltävien hypoteesien avulla. Tutkimuksessa testattavat hypoteesit on muodostettu 

pohjautuen aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Jokaisen hypoteesin koh-

dalla nollahypoteesina on, että hypoteesissa esitettyä yhteyttä tai vaikutusta ei esiinny.  

Monissa aiemmissa empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että pääomarakenteella on 

tilastollisesti merkitsevä vaikutus yrityksen kannattavuuteen. (Abor 2005; Gill et al. 

2011; Rajan & Zingales 1995; Tian & Zeitun 2007) Aikaisempien empiiristen tutkimus-

ten mukaan yrityksen kannalta ei siis ole merkityksetöntä, rahoittaako se toimintaansa 

pääasiassa vieraalla vai omalla pääomalla. Näin ollen ensimmäinen hypoteesi on muo-

toiltu seuraavasti: 

H1: Pääomarakenne vaikuttaa suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. 
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Toisen ja kolmannen tutkimushypoteesin avulla tutkitaan velan maturiteetin vaikutusta 

yrityksen kannattavuuteen. Aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että 

lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän lisääminen on johtanut yrityksen kannattavuu-

den heikkenemiseen (Ebaid 2009; Tian & Zeitun 2007). Muun muassa Stohs ja Mauer 

(1996) sekä Tian ja Zeitun (2007) ovat perustelleet tätä tulosta sillä, että lyhytaikaisen 

vieraan pääoman hyödyntäminen altistaa yrityksen uudelleenrahoitusriskille. Toinen 

tutkimushypoteesi on muotoiltu seuraavasti: 

H2: Lyhytaikaisella velkaantuneisuudella on negatiivinen yhteys suomalaisten pörssi-

yhtiöiden kannattavuuteen. 

Pitkäaikaisen velkaantuneisuuden ja kannattavuuden yhteydestä on saatu hyvin risti-

riitaisia tutkimustuloksia. Näin ollen voidaan sanoa, että empiiristen tutkimusten avulla 

ei voida kovinkaan helposti muodostaa tutkittavaa hypoteesia kyseisen muuttujan koh-

dalla. Niskasen ja Niskasen (2016, 292) mukaan suomalaisten yritysten on kuitenkin 

huomattu usein käyttäytyvän rahoituspäätöksissään pecking order -teorian mukaisesti, 

ja tämän vuoksi myös pitkäaikaisen velkaantuneisuuden oletetaan vaikuttavan nega-

tiivisesti kannattavuuteen. Kolmas hypoteesi onkin muotoiltu seuraavasti: 

H3: Pitkäaikaisella velkaantuneisuudella on negatiivinen vaikutus suomalaisten pörs-

siyhtiöiden kannattavuuteen.  

Neljännen hypoteesin avulla tutkitaan pörssiyhtiöiden kokoluokan vaikutusta pääoma-

rakenteen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen. Vaikutusta ei aiemmin ole juurikaan 

tutkittu empiirisesti. Kolmas tutkimushypoteesi on muotoiltu seuraavasti: 

H4: Yrityksen kokoluokka vaikuttaa pääomarakenteen ja kannattavuuden väliseen yh-

teyteen. 

4 TUTKIMUSTULOKSET  

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkielman empiirisen osuuden tutkimustulokset. 

Aluksi kuvaillaan aineistoa yleisesti kuvailevien tunnuslukujen avulla. Tämän jälkeen 

esitellään koko aineistolla tehtyjen regressioanalyysien tulokset. Lopuksi esitellään eri 

kokoluokilla tehtyjen regressioanalyysien tulokset ja analysoidaan saatuja tuloksia. 
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4.1 Aineiston kuvailua 

Tutkimuksessa käytettävien muuttujien kuvailevia tunnuslukuja on kerätty taulukkoon 

1. Niiden avulla voidaan kuvailla aineistossa esiintyviä muuttujia yleisellä tasolla.  

Taulukko 1. Muuttujien kuvailevia tunnuslukuja 

Muuttuja Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Maksimi N Huipukkuus Vinous 

ROA 0,0656 0,0618 0,0841 -0,3612 0,5843 450 7,5383 0,8537 

ROE  0,0853 0,0914 0,1659 -0,6165 0,7502 450 3,2402 -0,4278 

TTD 0,2382 0,2332 0,1408 0 0,7818 450 0,0742 0,3201 

STD 0,0821 0,0584 0,0823 0 0,6042 450 7,1318 2,2472 

LTD 0,1588 0,1483 0,11 0 0,5138 450 -0,4433 0,3815 

Koko 6,1892 6,1846 1,8213 2,0096 10,5913 450 -0,8141 0,0214 

Kasvu  -0,0194 -0,0241 0,1693 -0,7724 0,8343 450 4,2195 0,6517 

 

Kokonaispääoman tuoton keskiarvo on 6,56 % % eli aineiston yritykset tuottavat kai-

kelle niiden toimintaan sijoitetulle pääomalle keskimäärin 6,56 %:n tuottoa. Kokonais-

pääoman tuoton arvot vaihtelevat välillä -36,12 %–58,43 % keskihajonnan ollessa 8,41 

%. Oman pääoman tuoton keskiarvo on 8,53 %, eli yritykset tuottavat omalle pää-

omalle keskimäärin hieman suurempaa tuottoa kuin koko pääomalle. Oman pääoman 

tuoton keskihajonta on merkittävästi suurempi kuin kokonaispääoman tuoton. Sen ar-

vot vaihtelevat välillä -61,65 %–75,02 % keskihajonnan ollessa 16,59 %.  

Kokonaisvelkaa kuvaavan tunnusluvun keskiarvo on 23,82 %. Näin ollen voidaan tä-

män aineiston osalta todeta, että yritysten rahoituksesta hieman alle neljäsosa on vie-

raan pääoman ehtoista. Pitkäaikaisen velan keskiarvo on 15,88 % ja lyhytaikaisen 8,21 

%, eli yrityksillä on pitkäaikaista vierasta pääomaa keskimäärin merkittävästi enemmän 

kuin lyhytaikaista.  

Kokoa mittaavan tunnusluvun osalta huomattavaa on suuri vaihteluväli myös logarit-

misella asteikolla mitattuna. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, koska tunnusluvun ja-

kauma on logaritmimuunnoksen jälkeen suhteellisen lähellä normaalijakaumaa. Kas-

vun osalta keskiarvo jää negatiiviseksi, joten aineiston yritykset ovat keskimääräisesti 

hieman pienentyneet liikevaihdon kasvulla mitattuna.  
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Taulukossa 1 on listattu myös muuttujien jakaumien huipukkuutta ja vinoutta kuvaavat 

tunnusluvut. Niistä voidaan päätellä, että jakaumat ovat suhteellisen normaaleja. Vi-

nouden osalta korkeimman arvon saa lyhytaikainen velkaantuneisuus, ja muutaman 

tunnusluvun osalta huipukkuus on melko suurta. Muuttujien jakaumia ei kuitenkaan 

katsottu tarpeelliseksi korjata tässä tutkimuksessa muiden kuin liikevaihdon osalta.  

Jotta voidaan tarkastella yrityksen kokoluokan vaikutusta pääomarakenteen ja kannat-

tavuuden väliseen yhteyteen, yritykset jaetaan kolmeen eri kokoluokkaan (suuret, kes-

kisuuret ja pienet yritykset) niiden markkina-arvon perusteella. Jaottelussa eri koko-

luokkiin käytetään samoja periaatteita kuin Helsingin pörssissä. Suuriin yrityksiin kuu-

luvat ne yritykset, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Keskisuurten yritysten 

markkina-arvo on yli 150 miljoonaa euroa, mutta vähemmän kuin miljardi euroa. Pieniä 

yrityksiä ovat ne yritykset, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. (Nasdaq 

Helsinki 2016) 

Liitteessä 1 on esitetty kuvion muodossa yritysten jakautuminen eri kokoluokkiin. Suu-

ria yrityksiä on aineistossa 24, keskisuuria 33 ja pieniä 33. Yritykset ovat siis jakautu-

neet kokoluokkiin melko tasaisesti, mitä voidaan pitää positiivisena asiana analyysin 

tulosten vertailtavuuden kannalta.  

4.2 Korrelaatioanalyysi 

Muuttujien välisistä korrelaatioista on muodostettu korrelaatiomatriisi, joka on koottu 

taulukkoon 2. Korrelaatiot on mitattu Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella, 

joka mittaa muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta. Korrelaatiokerroin voi saada ar-

voja välillä -1–1. Mitä lähempänä kertoimen arvo on nollaa, sitä heikompi on muuttujien 

välinen riippuvuus. Negatiivinen kertoimen arvo kertoo negatiivisesta riippuvuudesta, 

positiivinen arvo positiivisesta riippuvuudesta. Korrelaatiokertoimen avulla voidaan 

alustavasti tarkastella, onko muuttujien välillä lineaarista yhteyttä ja millainen mahdol-

linen yhteys on. (Metsämuuronen 2011, 370) 
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Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet 

 
ROA ROE Kasvu TTD STD LTD Koko 

ROA 1.00000 
      

ROE 0.74405 
(<0,0001)*** 

1.00000 
     

Kasvu 0.20387 
(<0,0001)*** 

0.13449 
(0,0043)*** 

1.00000 
    

TTD -0.27225 
(<0,0001)*** 

-0.33668 
(<0,0001)*** 

-0.09896 
(0,0359)** 

1.00000 
   

STD -0.21649 
(<0,0001)*** 

-0.25972 
(<0,0001)*** 

-0,10150 
(0,0313)** 

0.59432 
(<0,0001)*** 

1.00000 
  

LTD -0.16189 
(0,0006)*** 

-0.21351 
(<0,0001)*** 

0,03864 
(0,1345) 

0.79472 
(<0,0001)*** 

0,01960 
(0,6783) 

1.00000 
 

Koko 0.01282 
(0,7862) 

0.09278 
(<0,0492)** 

-0.04663 
(0,3237) 

0.06583 
(0,1633) 

-0.12914 
(0,0061)*** 

0.18015 
(<0,0001)*** 

1.00000 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

Pääomarakennetta kuvaavien muuttujien korrelaatiokertoimia tarkastellessa huoma-

taan, että lyhytaikainen ja pitkäaikainen velkaantumisaste korreloivat vahvasti koko-

naisvelkaantumisasteen kanssa (korrelaatiokertoimien arvot 0,59 ja 0,79). Näin ollen 

pääomarakennetta kuvaavien muuttujien sisällyttäminen samaan regressioon saattaisi 

aiheuttaa multikollineaarisuusongelman. Tästä syystä regressioanalyyseissa käyte-

tään vain yhtä pääomarakennetta kuvaavaa muuttujaa kerrallaan. 

Taulukosta 2 voidaan myös huomata, että kaikki velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut 

korreloivat negatiivisesti kannattavuuden tunnuslukujen kanssa. Suurinta negatiivinen 

korrelaatio on kokonaisvelkaantuneisuuden ja kannattavuuden tunnuslukujen välillä. 

Lyhytaikainen velkaantuneisuus korreloi kannattavuuden tunnuslukujen kanssa vah-

vemmin kuin pitkäaikainen velkaantuneisuus. Kaikki pääomarakenteen ja kannatta-

vuuden tunnuslukujen väliset korrelaatiokertoimet ovat merkitseviä 1 %:n riskitasolla. 

4.3 Regressioanalyysin tulokset 

Pääomarakenteen, velan maturiteetin ja kannattavuuden suhdetta tutkittiin regressio-

analyysilla. Ensimmäisessä osassa ajettiin regressiomallit koko aineistolle. Toisessa 

osassa yritykset jaettiin kokoluokittain erillisiin ryhmiin, joille ajettiin omat regressiomal-

lit. Näin voitiin tutkia kokoluokan vaikutusta pääomarakenteen ja kannattavuuden suh-

teeseen. Kaikissa analyyseissa käytettiin 5 %:n riskitasoa. 
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4.3.1 Regressioanalyysi koko aineistolle 

Koko aineistolle tehdyssä regressioanalyysissa tutkittiin pääomarakenteen vaikutusta 

oman pääoman ja kokonaispääoman tuottoon. Regressiomalleissa käytettiin selitettä-

vänä muuttujana yhtä pääomarakennetta kuvaavaa muuttujaa kerrallaan. Lisäksi jo-

kaiseen regressiomalliin sisällytettiin kontrollimuuttujina yrityksen kokoa ja kasvua ku-

vaavat muuttujat. Kunkin regression kohdalla käytetty paneeliregressiomalli valittiin 

aiemmin esitellyn Hausman-testin perusteella.  

Kokonaispääoman tuoton osalta Hausman-testin nollahypoteesi hylättiin kaikkien es-

timoitavien yhtälöiden kohdalla, joten estimoinnissa hyödynnettiin kiinteiden vaikutus-

ten menetelmää. Estimoitavat regressioyhtälöt kokonaispääoman tuottoprosentin koh-

dalla olivat muotoa:  

1. ROAit = β1i + β2Kokoit + β3Kasvuit + β3TTDit + eit 

2. ROAit = β1i + β2Kokoit + β3Kasvuit + β3STDit + eit 

3. ROAit = β1i + β2Kokoit + β3Kasvuit + β3LTDit + eit 

Kokonaispääoman tuoton osalta kiinteiden vaikutusten F-testin nollahypoteesi hylättiin 

jokaisen mallin kohdalla, joten kiinteiden vaikutusten menetelmää voidaan pitää sopi-

vana estimointimenetelmänä. Taulukkoon 3 kerätyistä regressioanalyysin tuloksista 

voidaan huomata, että kaikki pääomarakennetta kuvaavat tunnusluvut saavat negatii-

visen parametriestimaatin eli vaikuttavat negatiivisesti kokonaispääoman tuottoastee-

seen. Suurin negatiivinen vaikutus on lyhytaikaisella velkaantuneisuudella, ja koko-

naisvelkaantuneisuuden vaikutus on lähes yhtä suuri. Molemmat vaikutukset ovat 

myös tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan pitkäaikaisella velkaantuneisuudella ei ole 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kokonaispääoman tuottoasteeseen.  

Kontrollimuuttujista koko vaikuttaa negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi koko-

naispääoman tuottoon lyhyt- ja pitkäaikaisen velan kohdalla. Tätä voidaan pitää yllät-

tävänä tuloksena, koska koon on yleensä havaittu vaikuttavan positiivisesti kannatta-

vuuteen. Kokonaisvelkaantumisasteen kohdalla vaikutus ei kuitenkaan ole tilastolli-

sesti merkitsevä. Kasvun parametriestimaatit eivät ole tilastollisesti merkitseviä yhden-

kään pääomarakenteen muuttujan kohdalla.  
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Taulukko 3. ROA:n parametriestimaatit ja regressioanalyysin tulokset 
 

Selitettävä muuttuja: ROA  

Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. 

P
ar

am
et

ri
es

ti
m

aa
ti

t 

Vakiotermi 0,241127 
 (0,0004)*** 

0,247252  
(0,0002)*** 

0,263418 
(<0,0001)*** 

Koko -0,03209  
(0,0647)* 

-0,03513  
(0,0385)** 

-0,03934  
(0,0176)** 

Kasvu 0,037774  
(0,1374) 

0,035859  
(0,1671) 

0,042405  
(0,0759)* 

Velkaisuuden tunnusluku -0,17673 
 (0,0002)*** 

-0,18223 
 (<0,0001)*** 

-0,04273  
(0,4934) 

R2 (Selitysaste) 0,6448 0,6429 0,663 

Durbin-Watson D-arvo 1,76 1,72 1,72 

Hausman-testin m-arvo 14,63  
(0,0022)*** 

23,50  
(<0,0001)*** 

16,58  
(0,0009)*** 

Kiinteiden vaikutusten F-testi 6,07  
(<0,0001)*** 

6,32  
(<0,0001)*** 

6,18  
(<0,0001)*** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

Kuten taulukosta 3 voidaan huomata, mallien selitysasteet vaihtelevat välillä 0,6448–

0,6630. Pääomarakennetta kuvaavat muuttujat selittävät siis yhdessä koon ja kasvun 

kanssa yhteensä 64,48 %–66,30 % kokonaispääoman vaihtelusta. Autokorrelaation 

esiintymistä testattiin Durbin-Watsonin testillä, jonka arvon tulisi olla mahdollisimman 

lähellä lukua 2. Tätä pienempi lukema kertoo positiivisesta autokorrelaatiosta ja suu-

rempi lukema negatiivisesta autokorrelaatiosta. (Hill, Griffiths, Judge (2001, 271-272) 

Durbin-Watsonin testin D-arvo vaihtelee välillä 1,72–1,76, joten regressiomalleissa on 

havaittavissa lievää positiivista autokorrelaatiota. Autokorrelaatio ei kuitenkaan ole niin 

suurta, että sen korjaamista olisi koettu välttämättömäksi tässä tutkimuksessa. 

Seuraavaksi muodostettiin estimoitavat regressioyhtälöt oman pääoman tuottoas-

teelle. Myös oman pääoman tuottoasteen kohdalla käytettiin Hausman-testin tulosten 

mukaan jokaisessa mallissa estimointimenetelmänä kiinteiden vaikutusten menetel-

mää, joten estimoitavat yhtälöt olivat selitettävää muuttujaa lukuun ottamatta identtiset 

kokonaispääoman tuottoprosentin vastaaviin verrattuna. 
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Kiinteiden vaikutusten F-testin nollahypoteesi hylättiin jokaisen mallin kohdalla, joten 

kiinteiden vaikutusten menetelmä on testin mukaan sopiva estimointimenetelmä. Reg-

ressiomallien tulokset on koottu taulukkoon 4. Niistä voidaan huomata, että velkaisuus-

asteen kasvattaminen heikentää myös yrityksen oman pääoman tuottoa. Suurimman 

negatiivisen parametriestimaatin arvon saa kokonaisvelkaantuneisuus. Lyhytaikaisen 

vieraan pääoman määrän kasvattaminen heikentää oman pääoman tuottoastetta 

enemmän kuin pitkäaikaisen vieraan pääoman määrän kasvattaminen. On myös huo-

mattava, että kaikki parametriestimaattien saamat arvot ovat suurempia kuin kokonais-

pääoman tuottoasteen kohdalla, joten pääomarakenteella näyttää olevan suurempi 

negatiivinen vaikutus kannattavuuteen oman pääoman tuotolla mitattuna. 

Kontrollimuuttujien osalta koko vaikuttaa negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 

oman pääoman tuottoon lyhyt- ja pitkäaikaisten velkaantumisasteiden kohdalla. Koko-

naisvelkaantumisasteen kohdalla parametriestimaatti ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Kasvu sen sijaan ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi oman pääoman tuottoon min-

kään pääomarakenteen tunnusluvun kohdalla. 

Taulukko 4. ROE:n parametriestimaatit ja regressioanalyysin tulokset 
 

Selitettävä muuttuja: ROE  

Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. 

P
ar

am
et

ri
es

ti
m

aa
ti

t 

Vakiotermi 0,338331  
(0,0083)*** 

0,369934 
(0,0045)*** 

0,390346  
(0,0027)*** 

Koko -0,04846  
(0,1038) 

-0,06072 
 (0,0438)** 

-0,06449 
(0,0320)** 

Kasvu -0,00609  
(0,8855) 

-0,00542 
 (0,8998) 

0,00719  
(0,8672) 

Velkaisuuden tunnusluku -0,45098  
(<0,0001)*** 

-0,29961  
(0,0118)** 

-0,25383  
(0,0247)** 

R2(Selitysaste)  0,605 0,5915 0,5901 

Durbin-Watson D-arvo 2 1,92 1,96 

Hausman-testin m-arvo 19,16  
(0,0003)*** 

24,55  
(<0,0001)*** 

29,30  
(<0,0001)*** 

Kiinteiden vaikutusten F-testi 4,74  
(<0,0001)*** 

4,99  
(<0,0001)*** 

4,98  
(<0,0001)*** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 
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Kuten taulukosta 4 voidaan havaita, mallien selitysasteet vaihtelevat välillä 0,5901–

0,605 eli voidaan sanoa, että pääomarakennetta kuvaavat tunnusluvut selittävät yh-

dessä koon ja kasvun kanssa 59,01 %–60,50 % oman pääoman tuoton vaihtelusta. 

Durbin-Watsonin testin D-arvo vaihtelee välillä 1,92–2,00, joten regressiomalleissa ei 

juurikaan esiinny autokorrelaatiota.  

4.3.2 Regressioanalyysit kokoluokittain 

Jotta voitiin tutkia yrityksen kokoluokan vaikutusta pääomarakenteen ja kannattavuu-

den väliseen suhteeseen, aineisto jaettiin kolmeen kokoluokkaan aikaisemmin esitel-

lyn jaottelun mukaisesti ja regressioanalyysit suoritettiin kokoluokittain. Kokoluokittain 

tehdyissä regressioanalyyseissa kannattavuutta kuvaavana muuttujana käytettiin vain 

kokonaispääoman tuottoprosenttia. Kontrollimuuttujat olivat samat kuin koko aineis-

tolle tehdyissä regressioanalyyseissa. Jokaiselle pääomarakenteen tunnusluvulle 

muodostettiin omat regressioyhtälöt. Kussakin regressioanalyysissa käytetty paneeli-

regressiomenetelmä valittiin Hausman-testin perusteella.  

Pienille yrityksille tehdyn regressioanalyysin tulokset on esitetty liitteessä 2. Pienten 

yritysten kohdalla käytettiin kaikkien mallien estimoimiseen kiinteiden vaikutusten me-

netelmää, koska Hausman-testin nollahypoteesi hylättiin kaikkien mallien kohdalla. 

Kiinteiden vaikutusten F-testien tulokset osoittivat, että kiinteiden vaikutusten mene-

telmä on sopiva estimointimenetelmä.  

Regressioanalyysin pääomarakenteen tunnuslukujen parametriestimaatit on esitetty 

taulukossa 5. Tuloksista voidaan havaita, että sekä kokonaisvelkaantuneisuus että ly-

hytaikainen velkaantuneisuus heikentävät yrityksen kannattavuutta kokonaispääoman 

tuotolla mitattuna tilastollisesti merkitsevästi. Sen sijaan on mielenkiintoista, että pitkä-

aikainen velkaantumisaste korreloi heikon positiivisesti kokonaispääoman tuoton 

kanssa. Tämä yhteys ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. 

Kontrollimuuttujien osalta pienten yritysten kohdalla koko vaikuttaa negatiivisesti ja ti-

lastollisesti merkitsevästi kokonaispääoman tuottoon kaikissa malleissa. Kasvu sen si-

jaan vaikuttaa positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi kokonaispääoman tuottoon 

kaikissa malleissa. 
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Taulukko 5. Velkaisuuden muuttujien parametriestimaatit (pienet yritykset) 

  Selitettävä muuttuja: ROA  
Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. 

Velkaisuuden tunnusluku -0,18491 
(0,0291)** 

-0,26504 
(0,0037)*** 

0,036475 
(0,6561) 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

Keskisuurille yrityksille tehdyn regressioanalyysin tulokset on esitetty liitteessä 3. Kes-

kisuurten yritysten kohdalla Hausman-testin nollahypoteesi jäi voimaan kaikkien mal-

lien kohdalla, joten näin ollen satunnaisten vaikutusten mallin estimaattori on konsis-

tentti ja sitä voidaan käyttää. Breusch-Pagan -testin nollahypoteesi hylättiin kaikkien 

mallien kohdalla, joten testin mukaan malleissa esiintyy satunnaisia vaikutuksia ja sa-

tunnaisten vaikutusten mallin käyttämisestä on hyötyä. Näin ollen estimointimenetel-

mänä käytetään satunnaisten vaikutusten menetelmää. Tuloksista voidaan huomata, 

että satunnaisten vaikutusten mallin selitysasteet jäävät selkeästi matalammiksi kuin 

kiinteiden vaikutusten menetelmällä.  

Pääomarakenteen tunnuslukujen parametriestimaatit on esitetty taulukossa 6. Kaik-

kien pääomarakennetta kuvaavien muuttujien parametriestimaatit ovat negatiivisia, jo-

ten muuttujat vaikuttavat negatiivisesti keskisuurten yritysten kokonaispääoman tuot-

toon. Kokonaisvelkaisuuden kasvu ja lyhytaikaisen velkaisuuden kasvu vaikuttavat ko-

konaispääoman tuottoon tilastollisesti merkitsevästi. Pitkäaikaisen velkaisuuden ja ko-

konaispääoman tuottoasteen yhteys ei sen sijaan ole tilastollisesti merkitsevä. Kont-

rollimuuttujien osalta tulokset ovat samansuuntaiset kuin pienillä yrityksillä. 

Taulukko 6. Velkaisuuden muuttujien parametriestimaatit (keskisuuret yritykset) 

 Selitettävä muuttuja: ROA, Keskisuuret yritykset 
Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Sat. Vaik. Sat. Vaik. Sat. Vaik. 

Velkaisuuden tunnusluku -0,14076 
(0,0053)*** 

-0,136 
(0,0352)** 

-0,10904 (0,1231) 
(0,6561) 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 
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Suurten yritysten regressioanalyysin tulokset on esitetty liitteessä 4. Kuten tuloksista 

voidaan huomata, kaikkien kolmen mallin Hausman-testin nollahypoteesi jäi voimaan, 

joten satunnaisten vaikutusten mallin estimaattori on konsistentti. Myös Breusch-Pa-

gan testin nollahypoteesi hylättiin kakkien mallien kohdalla, joten malleissa esiintyy 

satunnaisia vaikutuksia ja satunnaisten vaikutusten menetelmä voidaan nähdä sopi-

vana estimointimenetelmänä. Näin ollen kaikkien mallien estimoimiseen käytetään sa-

tunnaisten vaikutusten menetelmää. Myös suurten yritysten kohdalla mallin selitysaste 

jää selkeästi alhaisemmaksi kuin malleissa, joissa käytettiin kiinteiden vaikutusten me-

netelmää.  

Regressioanalyysin pääomarakennetta kuvaavien muuttujien parametriestimaatit on 

koottu taulukkoon 7. Suurten yritysten kohdalla tuloksista voidaan huomata, että kaik-

kien pääomarakennetta kuvaavien muuttujien parametriestimaatit ovat negatiivisia, eli 

ne vaikuttavat negatiivisesti yrityksen kokonaispääoman tuottoon. Suurinta negatiivi-

nen vaikutus on kokonaisvelkaantuneisuuden kohdalla, ja pitkäaikaisen velkaantunei-

suuden vaikutus on lähes yhtä suuri. Nämä vaikutukset ovat myös tilastollisesti mer-

kitseviä. Sen sijaan lyhytaikainen velkaantumisasteen vaikutus kokonaispääoman 

tuottoon näyttää olevan pieni, eikä tämä vaikutus ole tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 7. Velkaisuuden muuttujien parametriestimaatit (suuret yritykset) 

 Selitettävä muuttuja: ROA 
Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Sat. Vaik. Sat. Vaik. Sat. Vaik. 

Velkaisuuden tunnusluku -0,21504 
(0,0119)** 

-0,08712 
(0,5988) 

-0,20241 
(0,0275)** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

Suurten yritysten kohdalla voidaan kontrollimuuttujien osalta todeta, että koon vaikutus 

on samankaltainen kuin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Kasvu sen sijaan vaikuttaa 

negatiivisesti kokonaispääoman tuottoon, mutta tämä vaikutus ei ole tilastollisesti mer-

kitsevä. 
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4.4 Tutkimustulosten analysointia 

Pääomarakenteen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen tutkittiin regressioanalyysin 

avulla kolmannessa luvussa muodostettujen hypoteesien perusteella. Ensimmäisen 

hypoteesin mukaan pääomarakenteen oletettiin vaikuttavan suomalaisten pörssiyhti-

öiden kannattavuuteen. 

Koko aineistolle tehdyn regressioanalyysin tulosten mukaan pääomarakenteella on 

negatiivinen vaikutus suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen sekä oman pää-

oman tuotolla että kokonaispääoman tuotolla mitattuna, joten ensimmäinen hypoteesi 

jätetään voimaan. Myös kokoluokittain tehdyt regressioanalyysit pääosin tukivat hypo-

teesia. On kuitenkin huomattava, että pitkäaikaisen velkaantumisasteen ja kokonais-

pääoman tuoton välinen yhteys ei ole tilastollisesti merkitsevä. Tutkimustulokset ovat 

odotetusti Modiglianin ja Millerin (1958) esittelemän irrelevanttiusteoreeman vastaisia 

ja tukevat myöhempiä, kehittyneempiä pääomarakenneteorioita. 

Havaittu negatiivinen korrelaatio pääomarakenteen ja kannattavuuden välillä tukee 

pecking order -teoriaa, jonka mukaan kannattavat yritykset käyttävät rahoituksessaan 

pääasiassa tulorahoitusta (Fama & French 2002). Lisäksi tulokset antavat tukea agent-

titeorialle, jonka mukaan liiallinen vieraan pääoman määrä heikentää yrityksen kannat-

tavuutta, sillä vieraasta pääomasta aiheutuvat agenttikustannukset kasvavat vieraan 

pääoman määrän lisääntyessä (Frank & Goyal 2003). Tutkimustulokset myös tukevat 

muun muassa Aborin (2005) sekä Tianin ja Zeitunin (2007) tutkimustuloksia.  

Toisen ja kolmannen hypoteesin avulla tutkittiin velan maturiteetin vaikutusta suoma-

laisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. Toisen hypoteesin mukaan lyhytaikainen vel-

kaantuneisuus vaikuttaa negatiivisesti suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. 

Koko aineistolle tehdyn regressioanalyysin tuloksien mukaan lyhytaikaisella velkaan-

tuneisuudella on tilastollisesti merkitsevä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen sekä 

oman pääoman että kokonaispääoman tuotolla mitattuna, joten toinenkin tutkimushy-

poteesi jää voimaan. Tutkimustulokset ovat hyvin linjassa muun muassa Aborin (2005) 

sekä Tianin ja Zeitunin (2007) tutkimustulosten kanssa. Lyhytaikaisen velkaantunei-
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suuden ja kannattavuuden välistä negatiivista yhteyttä on selitetty muun muassa uu-

delleensijoitusriskin kohoamisella velan maturiteetin lyhentyessä (Stohs & Mauer 

1996). 

Kolmannen hypoteesin mukaan myös pitkäaikainen velkaantumisaste vaikuttaa nega-

tiivisesti suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. Koko aineistolle tehdyn reg-

ressioanalyysin mukaan pitkäaikainen velkaantumisaste vaikuttaa negatiivisesti ja ti-

lastollisesti merkitsevästi kannattavuuteen oman pääoman tuotolla mitattuna, joten hy-

poteesi jää voimaan oman pääoman tuoton kohdalla.  

Pitkäaikaisen velkaantumisasteen kohdalla tutkimustulokset ovat ristiriidassa esimer-

kiksi Aborin (2005) tutkimuksen kanssa, sillä hänen tutkimuksessaan pitkäaikainen vie-

ras pääoma vaikutti positiivisesti oman pääoman tuottoon. Kokonaispääoman tuoton 

kohdalla tässä tutkimuksessa muodostettu hypoteesi kuitenkin hylätään, ja nollahypo-

teesi jää voimaan. Regressioanalyysin tulos osoitti, että pitkäaikaisella velkaantumis-

asteella ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kokonaispääoman tuottoon. Sa-

mankaltaisia tuloksia on saanut tutkimuksessaan esimerkiksi Ebaid (2009).  

Velan maturiteetilla ei siis näytä olevan vaikutusta kannattavuuteen oman pääoman 

tuotolla mitattuna. Sen sijaan kokonaispääoman tuoton kohdalla maturiteetin lyhene-

misen voidaan nähdä heikentävän kannattavuutta. Lelandin ja Toftin (1996) mukaan 

maturiteetin lyhenemisen negatiivista yhteyttä kannattavuuteen voidaan selittää esi-

merkiksi sillä, että maturiteetin kasvaessa velasta saatavaa verohyötyä kyetään hyö-

dyntämään paremmin. Toisaalta myös Suomen pääomamarkkinoihin liittyvät tekijät 

saattavat vaikuttaa riippuvuuteen.  

Neljännen tutkimushypoteesin mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden kokoluokka vai-

kuttaa pääomarakenteen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen. Kokoluokittain tehty-

jen regressioanalyysien perusteella voidaan sanoa, että kokonaisvelkaantuneisuus 

vaikuttaa negatiivisesti kokonaispääoman tuottoon jokaisen kokoluokan kohdalla, jo-

ten hypoteesi jää voimaan. Pitkäaikainen velkaantuneisuus saa kuitenkin pienen posi-

tiivisen kertoimen pienten yritysten kohdalla, mutta parametriestimaatti ei ole tilastolli-

sesti merkitsevä.  
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Kokonaisvelkaantuneisuuden negatiivinen vaikutus kokonaispääoman tuottoon on tu-

losten mukaan vahvin suurilla yrityksillä. Pienillä yrityksillä vaikutus on hieman hei-

kompi kuin suurilla yrityksillä ja keskisuurilla yrityksillä vaikutus on kaikkein heikoin. 

Erot eivät kokonaisvelkaantuneisuuden osalta ole kuitenkaan kovin suuria, joten niiden 

perusteella ei voi tehdä juurikaan johtopäätöksiä kokoluokan vaikutuksesta. 

Tulosten mukaan lyhytaikaisen velkaantuneisuuden negatiivinen vaikutus kokonais-

pääoman tuottoon heikkenee selvästi kokoluokan kasvaessa ja pitkäaikaisen vel-

kaantuneisuuden kohdalla tilanne on päinvastainen. Näin ollen pienempien yritysten 

kannattaa tutkimustulosten mukaan pidentää lainansa maturiteettia, kun taas suu-

rempien yritysten kannattaa ottaa enemmän lyhytaikaista lainaa. On kuitenkin huo-

mattava, että kokoluokittain tehdyissä regressioissa pieni otoskoko heikentää tulos-

ten luotettavuutta. 

Kontrollimuuttujien osalta mielenkiintoinen oli tutkimuksessa tehty havainto, jonka 

mukaan yrityksen koko vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Tämä havainto voi se-

littyä osittain sillä, että aineistosta jouduttiin ennen regressioanalyyseja rajaamaan 

negatiivisen oman pääoman vuoksi pois pieniä yrityksiä, joiden kannattavuus oli 

heikko. Regressioanalyysien selitysasteiden osalta huomattavaa oli se, että satun-

naisten vaikutusten mallilla selitysasteet olivat selkeästi matalampia kuin kiinteiden 

vaikutusten mallilla. Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet muun muassa Tian ja Zei-

tun (2007) omassa tutkimuksessaan. 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pääomarakenne ja velan maturi-

teetti vaikuttavat suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. Lisäksi tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus pörssiyhtiön kokoluokalla on pääomaraken-

teen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen. Tutkimuksen aineistona käytettiin panee-

liaineistoa, jota varten laskettiin suomalaisten pörssiyritysten vuosien 2012–2016 tilin-

päätöstietojen perusteella pääomarakennetta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslu-

kuja. Tutkimuksen teoriaosassa esiteltiin tärkeimmät pääomarakenneteoriat ja niiden 
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taustalla olevat ajatukset. Lisäksi käsiteltiin velan maturiteettia ja aikaisempia aiheesta 

tehtyjä empiirisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia.  

Tutkimuksen empiirisessä osassa pääomarakenteen ja kannattavuuden muuttujien 

välistä yhteyttä tutkittiin paneelidatalle soveltuvien regressiomallien avulla. Kannatta-

vuutta kuvaavina muuttujina tutkimuksessa käytettiin oman pääoman ja kokonaispää-

oman tuottoasteita. Pääomarakennetta kuvaavina muuttujina käytettiin koko vieraan 

pääoman määrän suhdetta taseeseen sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 

määrien suhdetta taseeseen.  

Tutkimuksen tulosten avulla pyrittiin vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka 

on esitelty luvussa 1. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tutkittiin sitä, miten 

pääomarakenne vaikuttaa suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen ja toisen tut-

kimuskysymyksen avulla sitä, miten velan maturiteetti vaikuttaa suomalaisten pörssi-

yhtiöiden kannattavuuteen. Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyrittiin 

vastaamaan koko aineistolle tehtyjen regressioanalyysien perusteella. 

Koko aineistolle tehtyjen regressioanalyysien tulosten mukaan kokonaisvelkaantunei-

suus korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi sekä kokonaispääoman että 

oman pääoman tuoton kanssa. Velkaantuneisuuden kasvattaminen vaikuttaa siis ne-

gatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuu-

teen. Tulokset tukivat esitellyistä pääomarakenneteorioista vahvimmin pecking order -

teoriaa ja agenttiteoriaa. Tradeoff -teorialle ei sen sijaan löydetty tukea tämän tutki-

muksen osalta.  

Maturiteetin vaikutusta pääomarakenteeseen tutkittiin tarkastelemalla lyhyt- ja pitkäai-

kaisen velkaantuneisuuden ja kannattavuuden välistä suhdetta. Regressioanalyysien 

tulosten mukaan sekä pitkäaikainen velkaantuneisuus että lyhytaikainen velkaantunei-

suus heikensivät kannattavuutta. Tulosten mukaan lyhytaikaisella velkaantuneisuu-

della on suurempi negatiivinen vaikutus kannattavuuteen kuin pitkäaikaisella velkaan-

tuneisuudella. Pitkäaikaisen velkaantuneisuuden ja kokonaispääoman tuoton välinen 

yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Maturiteetin vaikutus kannattavuuteen oli suu-

rempi kokonaispääoman tuoton kuin oman pääoman tuoton kohdalla.  
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Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tutkittiin, miten suomalaisten pörssiyhtiöiden 

kokoluokka vaikuttaa pääomarakenteen ja kannattavuuden väliseen yhteyteen. Kysy-

mykseen pyrittiin vastaamaan kokoluokittain tehtyjen regressioanalyysien avulla. Ko-

koluokittain tehdyissä regressioanalyyseissa käytettiin kannattavuutta kuvaavana 

muuttujana vain kokonaispääoman tuottoa. Analyysien tuloksena todettiin, että koko-

naisvelkaantumisasteen negatiivinen vaikutus kokonaispääoman tuottoasteeseen oli 

vahvinta suurten yritysten kohdalla. Pienten yritysten kohdalla tämä vaikutus oli hie-

man heikompi, ja heikoin yhteys oli keskisuurten yritysten kohdalla.  

Lyhytaikaisen velkaantuneisuuden ja kokonaispääoman tuoton negatiivinen yhteys 

heikkeni kokoluokan kasvaessa. Pitkäaikaisen velkaantuneisuuden kohdalla tilanne oli 

päinvastainen. Pitkäaikainen velkaantuneisuus sai pienten yritysten kohdalla positiivi-

sen kertoimen, mutta tämä yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Tutkimuksen tulokset auttavat hahmottamaan pääomarakenteen ja kannattavuuden 

välistä suhdetta pörssiyhtiöiden osalta suomalaisessa liiketoimintaympäristössä. Tu-

loksia voidaan soveltaa pörssiyritysten rahoituspäätösten suunnittelussa ja toteuttami-

sessa. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla tutkimuksen laajentaminen kirjan-

pidollisesta kannattavuudesta myös markkinoilla menestymiseen. Lisäksi voisi olla 

mielenkiintoista tutkia toimialan ja verotuksen vaikutusta kannattavuuteen. Näitä teki-

jöitä ei tässä tutkimuksessa tarkoituksellisesti tutkittu tutkimuksen laajuusrajoitteiden 

vuoksi, vaikka niillä voidaankin olettaa olevan oma vaikutuksensa pörssiyhtiöiden kan-

nattavuuteen. 
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Liitteet 

Liite 1. Yritysten jakautuminen kokoluokkiin 

 

 

Liite 2. Regressioanalyysin tulokset, pienet yritykset 

  Selitettävä muuttuja: ROA, Pienet yritykset  

Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. Kiint. Vaik. 

P
ar

am
et

ri
es

ti
m

aa
ti

t 

Vakiotermi 0,434532 
(<0,0001)*** 

0,438773 
(0,0037)*** 

0,482985 
(<0,0001)*** 

Koko -0,08092 
(0,0028)*** 

-0,08345 
 (0,0015)*** 

-0,09563 
(0,0004)*** 

Kasvu 0,096344 
(0,0086)*** 

0,083548 
 (0,0219)** 

0,099648 
(0,0077)*** 

Velkaisuuden tunnusluku -0,18491 
(0,0291)** 

-0,26504 
(0,0037)*** 

0,036475 
(0,6561) 

R2 0,5829 0,5945 0,5678 

Durbin-Watson D-arvo 1,74 1,70 1,64 

Hausman-testin m-arvo 24,34  
(0,0003)*** 

33,69 
(<0,0001)*** 

29,15  
(<0,0001)*** 

Kiinteiden vaikutusten F-testi 4,24  
(<0,0001)*** 

4,60 
(<0,0001)*** 

4,07  
(<0,0001)*** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

24 kpl, 26 %

33 kpl, 37 %

33 kpl,  37 %

Yritysten jakautuminen kokoluokkiin

Suuret Keskisuuret Pienet
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Liite 3. Regressioanalyysin tulokset, keskisuuret yritykset 

 Selitettävä muuttuja: ROA, Keskisuuret yritykset 
Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Sat. Vaik. Sat. Vaik. Sat. Vaik. 

P
ar

am
et

ri
es

ti
m

aa
ti

t 

Vakiotermi 0,248769 
(<0,0001)*** 

0,247606 
(0,0037)*** 

0,251508 
(<0,0001)*** 

Koko -0,02153 
(0,0135)** 

-0,02478 
 (0,0045)*** 

-0,0244 
(0,0057)*** 

Kasvu 0,07571 
(0,0036)*** 

0,082069 
 (0,0017)*** 

0,077035 
(0,0037)*** 

Velkaisuuden tunnusluku -0,14076 
(0,0053)*** 

-0,136 
(0,0352)** 

-0,10904  
(0,1231) 
 

R2 0,1339 0,1145 0,1037 

Hausman-testin m-arvo 1,84 
(0,6053) 

2,13 
(0,5457) 

1,99 
(0,5754) 

Breusch-Pagan LM-testin m-arvo 49,41 
(<0,0001)*** 

53,65 
(<0,0001)*** 

51,28 
(<0,0001)*** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

Liite 4. Regressioanalyysin tulokset, suuret yritykset 

 Selitettävä muuttuja: ROA, Suuret yritykset 
Velkaisuuden tunnusluku TTD STD LTD 

Käytettävä menetelmä Sat. Vaik. Sat. Vaik. Sat. Vaik. 

P
ar

am
et

ri
es

ti
m

aa
ti

t 

Vakiotermi 0,415695 
(<0,0001)*** 

0,361647 
(0,0008)*** 

0,394747 
(0,0001)*** 

Koko -0,03404 
(0,0031)*** 

-0,03313 
 (0,0091)*** 

-0,03324 
(0,0051)*** 

Kasvu -0,04729 
(0,1600) 

-0,04874 
 (0,1496) 

-0,04315 
(0,1983) 

Velkaisuuden tunnusluku -0,21504 
(0,0119)** 

-0,08712 
(0,5988) 

-0,20241 
(0,0275)** 

R2 0,1346 0,0821 0,1213 

Hausman-testin m-arvo 0,86 
(0,6489) 

4,77 
(0,0923)* 

0,80 
(0,6694) 

Breusch-Pagan LM-testin m-arvo 52,03 
(<0,0001)*** 

54,23 
(<0,0001)*** 

55,71 
(<0,0001)*** 

***Merkitsevä 1 %:n riskitasolla, **Merkitsevä 5 %:n riskitasolla, *Merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Su-

luissa esitetyt luvut ovat asymptoottisia p-arvoja. 

 


