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Companies in financial difficulties may enter into court-supervised restructuring
proceedings in Finland. However, the purpose of the Restructuring of Enterprises
Act is to rehabilitate distressed companies’ viable business. Still many companies
entered into restructuring programme will be declared bankrupt before the restructuring programme ends. The aim of this study was to find out why some companies survive and some file for bankruptcy. The research aimed to find more information to assess the viability of companies.
The study was carried out as quantitative research. The theoretical framework was
based on previous academic research and the Finnish legislation. The data includes 140 small and medium sized limited companies, which had started courtsupervised restructuring during year 2010. The amount of successful reorganizations was 48 and unsuccessful 92. The relationship between financial and nonfinancial information and successful reorganization was studied by logistic regression analysis.
The results of the study indicated that profitability plays an important role among
financial and non-financial information. According to the findings, past profitability
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1. JOHDANTO
Suomessa otettiin käyttöön laki yrityksen saneerauksesta (YrSanL 47/1993) vuonna 1993. Lain avulla haluttiin luoda todellinen vaihtoehto konkurssille ja tällä tavoin
tarjota toinen mahdollisuus taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille jatkaa
yritystoimintaansa. Olennaista liiketoiminnan tervehdyttämisessä lakisääteisen
yrityssaneerauksen avulla on aina kuitenkin yrityksen elinkelpoisuus. Saneerausohjelmaan pääsevä yritys voi siis olla taloudellisissa vaikeuksissa, mutta se ei voi
olla kuitenkaan elinkelvoton. (Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23
§:n muuttamisesta, HE 152/2006; Koskelo 1994, 7-8.)
Elinkelpoisten yritysten valinta kaikkien hakemusten joukosta on osoittautunut
tuomioistuimille haasteelliseksi. Saneerauksen aloittaneista yrityksistä liki puolet
epäonnistuu saneeraushankkeessaan. (HE 152/2006; Koulu 2007.) Tämän pro
gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miksi jotkut yritykset
onnistuvat hyödyntämään saamansa toisen mahdollisuuden, toisten puolestaan
ajautuessa saneerausohjelmaan pääsystä huolimatta lopulta konkurssiin.

1.1 Tutkimuksen taustaa ja tarkoitus
Tämän tutkielman aloitusaikaan julkisuudessa oli paljon kiinnostavia uutisia eri
yhtiöiden yrityssaneeraustoimista. Lehdistössä seurattiin muun muassa yhdysvaltalaisen Toys’R’Us lelukauppaketjun tai suomalaisten vaateliike Seppälä Oy:n tilannetta. Toys’R’Us hakeutui yrityssaneerauksestaan huolimatta ensin Yhdysvalloissa konkurssiin ja lopulta myös Suomessa vielä toiminnassa olevat leluliikkeet
lopettivat toimintansa. Tuomioistuimen hyväksymä saneeraushakemus ei sekään
vielä ole tae varsinaisen saneerausohjelman aloittamista. Näin kävi myös Seppälälle, joka päätyi konkurssiin jo ennen varsinaisen saneerausohjelmansa alkamista. (Hakkarainen 2017; Lassila 2017; Laine 2019.) Myös saneerausohjelman hyväksymisen jälkeen osa yrityksistä osoittautuu saneeraustoimenpiteistä huolimatta
elinkelvottomiksi. Näin ollen menestyneen yrityssaneerauksen vastakohtana voi2

daankin pitää konkurssiin joutumista. (Koulu 2007.) Suomen insolvenssijärjestelmä on yksi maailman toimivimmista (World Bank 2019). Siksi onkin ristiriitaista,
että niin sanotun jälkikonkurssin kokee lähes puolet velallisyrityksistä saneerausohjelman toteutusaikana (Koulu 2007).
Konkurssi ja yrityssaneeraus koskettavat vuosittain lukuisia yrityksiä ja sitä kautta
näiden yritysten sidosryhmiä. Esimerkiksi vuonna 2019 Suomessa pantiin vireille
2597 konkurssia ja 366 yrityssaneerausta. Henkilökunnan määrä näissä konkurssiin hakeutuneissa yrityksissä oli yhteensä 12 526 henkilöä ja yrityssaneeraukseen
haetuissa yrityksissä 3119 henkilöä (Suomen virallinen tilasto 2019a;b). Yrityssaneerausten määrä on vaihdellut voimakkaasti lain voimaantulon jälkeen. Kuvioon yksi on koottu tilastokeskuksen julkaisuista tiedot vireille pannuista yrityssaneerauksista vuosittain yrityssaneerauslain voimaantulosta lähtien.
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Kuvio 1. Yrityssaneeraukseen haetut yritykset Suomessa vuosina 1993-2019
(Suomen virallinen tilasto 2009; Tilastokeskus 2020)

Suomessa vuosina 1993-2019 vireille pantujen yrityssaneerausten määrä on vaihdellut 194-572 tapauksen välillä. Lain voimaantuloa seuranneen reilun neljännesvuosisadan aikana yhteensä 10354 yritystä on hakeutunut saneeraukseen, keski3

määrin 383 yritystä vuosittain. Hakemusten määrä on ollut alimmillaan alle kahdensadan, kun puolestaan huippuvuosina 1993 ja 2013 hakemuksia tehtiin kumpanakin yli 570 kappaletta. Erityisesti 1990-luvun alun lamavuodet ja vuonna 2008
alkanut talouden taantuma ovat vaikuttaneet saneeraushakemusten määrään. Kuvio osoittaa, että laskusuhdanteiden aikana yritykset hakeutuvat selvästi useammin yrityssaneeraukseen ja talouskriisien jälkiseuraukset myös kestävät useita
vuosia. Saneerauksen tarve suomalaisissa yrityksissä näyttää kuvion perusteella
olevan vuosittain vaihtelevaa, mutta kuitenkin pysyvää. (Suomen virallinen tilasto
2009; Tilastokeskus 2020.)
Insolvenssia eli maksukyvyttömyyttä käsittelevää tutkimusta on tehty runsaasti jo
vuosikymmenten ajan. Kiinnostus on kohdistunut laajasti yritysten konkurssiriskin
ennustamiseen ja erilaisten maksukyvyttömyyteen liittyvien tekijöiden merkityksen
testaamiseen. Aikaisempi yrityssaneerausta käsittelevä tutkimus on tuonut esiin
erityisesti menettelyn alkuvaiheeseen liittyviä ongelmia. Yrityssaneerauslakia on
prosessin kalleuden lisäksi kritisoitu erityisesti siitä, että sen avulla myös elinkelvottomat yritykset saattavat päästä saneeraukseen. (Sundgren 1998; Routledge &
Gadenne 2000; Fisher & Martel 2004.) Suomessa Konkurssilaki (KonkL 2004/120)
säätää likvidaatiomenettelystä ja Laki yrityksen saneerauksesta (YrSanL 1993/47)
puolestaan saneerausmenettelystä. Näiden insolvenssimenettelyjen toimiessa
hyvin elinkelvottomat yritykset päätyvät konkurssiin ja elinkelvolliset pääsevät saneeraukseen (Koulu 2007, 13-14). Ongelmalliseksi järjestelmä muuttuu, jos elinkelpoinen yritys päätyy konkurssiin tai elinkelvottoman yrityksen sallitaan jatkaa
saneeraukseen. Tällainen toiminta on tehotonta ja aiheuttaa suuria taloudellisia
vahinkoja kaikille sidosryhmille. (Laitinen 2011a.)
Edellä kuvattua yrityssaneerauksen alkuvaiheen ongelmaa on aikaisemmassa
tutkimuksessa kuvailtu tyypin I ja tyypin II virheeksi. Tyypin I virhe syntyy tilanteessa, jossa elinkelvottoman yrityksen suunnitelma hyväksytään ja yritys pääsee saneeraukseen. Tyypin II virheessä puolestaan hylätään elinkelpoisen yrityksen yrityssaneeraushakemus. (Fisher & Martel 2004; Smith & Graves 2005; Laitinen
2011a.) Kummassakin tapauksessa virhe on vakava ja aiheuttaa suurta vahinkoa.
Tavallisemmin ilmenevä tyypin I virhe aiheuttaa kaksinkertaiset likvidointikustan4

nukset, ensin yrityksen saneerauksesta ja tämän jälkeen vielä konkurssista aiheutuneet kulut. Kustannusten suuruus riippuu saneerausmenettelyn ajallisesta kestosta ja konkurssiprosessin kalleudesta. (Fisher & Martel 2004.)
Yrityksen onnistumisen mahdollisuutta ennustavia tutkimuksia on aiemmin tehty
jonkin verran sekä vapaaehtoisesta että lakisääteisestä saneerauksesta. Saneerauksen kannattavuudesta ja sen ennustamisesta tarvitaan kuitenkin edelleen lisää tutkimusta, jotta valintaan liittyviä virheitä voitaisiin vähentää. Tältä kannalta
saneerauksen onnistumista ovat aiemmin tutkineet esimerkiksi Routledge & Gadenne (2000), Smith & Graves (2005) tai Fisher & Martel (2004). Myös suomalaisen yrityssaneerauksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen liittyen on tehty joitakin tutkimuksia (Collett, Pandit & Saarikko 2014; Sundgren 1998; Laitinen 2011a;
2011b). Kuitenkin pelkästään julkisesti saataviin taloustietoihin perustuvia tutkimuksia yrityssaneerauksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta ei Suomessa
tiettävästi ole aiemmin tehty. Lisätutkimusta tarvitaan selvästi lisää, jotta jälkikonkurssiin päätyvien yritysten määrää voitaisiin pienentää. Ongelma lakisääteisessä
saneerausmenettelyssä erottaa elinkelpoiset yritykset elinkelvottomista on se tutkimusaukko, johon myös tämä tutkielma pyrkii antamaan lisää ymmärrystä.
Kuviossa kaksi esitetään lakisääteisen yrityssaneerauksen eteneminen alkaen
yrityksen ajautumisesta maksuvaikeuksiin. Tämän tutkimuksen viitekehys on saneerausohjelman vahvistamisvaiheessa sekä sen jälkeisissä tapahtumissa.
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Kuvio 2. Yhteenveto lakisääteisen yrityssaneerauksen etenemisestä
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Yritys tai sen velkojat tekevät ensimmäisessä vaiheessa päätöksen siitä, hakeutuuko yritys yrityssaneerausmenettelyyn. Jos päätös saneerausmenettelyyn hakeutumisesta tehdään, edetään menettelyssä vaiheeseen, jossa käräjäoikeus tulee päättämään ohjelmaan pääsemisestä. Mikäli saneerausohjelma hyväksytään,
aloittaa yritys ohjelmansa noudattamisen päätyen lopulta joko kannattavaksi tai
vaihtoehtoisesti konkurssiin tai toimintansa lopettamiseen muulla tavoin. (HE
152/2006.) Aiemman tutkimuksen perusteella kriittinen vaihe saneerauksen onnistumiselle on erityisesti saneerausohjelman vahvistamis- tai hylkäämisvaihe. Tuolloin mahdollisuus tyypin I virheeseen on suuri. Tämän tutkimuksen tarkoituksena
on tuottaa lisätietoa nimenomaan tätä vaihetta varten.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Konkurssin välttämisellä on paljon taloudellisia vaikutuksia. Elinkelpoisen tai saneerauksen avulla elinkelpoiseksi saatavan yrityksen välttäessä konkurssin vältytään samalla aiheettomalta yrityksen taloudellisten varojen hukkaamiselta. Elinkelpoisten yritysten auttaminen lakisääteisellä saneerauksella on myös kansantaloudelle tärkeä asia. Esimerkiksi saneerauksen avulla säilyvillä työpaikoilla on suuri
merkitys yhteiskunnalle. (Hallituksen esitys Eduskunnalle yrityksen saneerausta
koskevaksi lainsäädännöksi HE 182/1992.) Näin ollen lakisääteisen saneerauksen
onnistumisella on taloudellisten vaikutusten lisäksi myös inhimillistä merkitystä.
Saneerauksen onnistumisen tuomien etujen kääntöpuolena on kuitenkin aiemmin
mainitun I virheen mahdollisuus. Eli sallimalla elinkelvottoman yrityksen pääsy saneeraukseen aiheutetaankin haittaa hyödyn sijaan.
Laillisessa saneerausmenettelyssä tuomioistuin päättää annettujen selvitysten
perusteella saneerausohjelmaan pääsystä. Saneerausohjelman tultua hyväksytyksi vastuu toimenpiteistä kohti kannattavaa yritystoimintaa ja maksukykyisyyttä jää
kuitenkin aina yritykselle itselleen. Toisin sanoen liiketaloudellisten edellytysten
puuttuessa ei pelkällä tuomioistuimen päätöksellä saada yritystoimintaa kannattavaksi. (HE 182/1992.) Kuten aikaisemmin todettiin, osa maksuohjelmaan päässeistä yrityksistä ei onnistu velkojen järjestelyistä huolimatta saamaan kannattavuuttaan takaisin, vaan päätyy konkurssiin. Näissä tilanteissa insolvenssimenette6

lyn kahdentumisen myötä nousevat myös taloudelliset vahingot, muun muassa
menettelyn kustannuksien kaksinkertaistuessa (Koulu 2007, 30). Jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttäisiin, tarvitaan lisää tutkimustietoa, jonka avulla voidaan
ymmärtää onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämä tieto
auttaa selvittäjää, velkojia ja tuomioistuimia yritysten elinkelpoisuuden arvioinnissa.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, minkälainen yritys hyötyy saneerausohjelmaan pääsystä ja kuinka tätä voidaan arvioida etukäteen. Edellä selitetyistä tavoitteista johdettuna tutkimuskysymys on:
Miksi osa saneerausohjelmaan hyväksytyistä yrityksistä selviää ja osa ei?
Asiaa tutkitaan tarkentamalla kysymystä seuraavilla jatkokysymyksillä:
Miten yritysten taloudelliset tunnusluvut vaikuttavat saneerauksessa onnistumiseen?
Minkälaisia vaikutuksia ei-taloudellisilla muuttujilla on saneerauksen onnistumiseen?
Näiden kysymysten avulla pyritään tuomaan lisätietoa taloudellisten tunnuslukujen
merkityksestä saneerausohjelmaan pääsemistä pohdittaessa. Lisäksi pyritään lisäämään tietoa tutkimukseen valittujen ei-taloudellisten muuttujien yhteydestä saneerauksen onnistumiselle.

1.3 Tutkimusmalli ja aineiston rajaukset

Aiemman tutkimustyön tuloksena on syntynyt taloudellista dataa hyödyntäviä,
konkurssia hyvinkin tarkasti ennustavia malleja. Yrityssaneerauksessa kyseessä
on kuitenkin jo taloudellisessa ahdingossa oleva, usein lähes konkurssikypsä yritys. Tällöin konkurssia ennustavien mallien käyttäminen sen ennustamiseen, sel7

viytyykö yritys ongelmistaan vai ajautuuko se lopulta kuitenkin konkurssiin, saattaa
olla ongelmallista (Smith & Graves 2005; Poston, Harmon & Gramlich 1994).
Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi perustuu erityisesti Routledgen & Gadennen (2000) kehittämään saneerauksessa onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten tekijöitä tutkivaan malliin. Malli testaa onko erilaisilla taloudellisilla tunnusluvuilla yhteyttä saneerauksen onnistumiseen. Käytettävät tunnusluvut mittaavat
yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta, toiminnan laajuutta
sekä pääoman sitoutuneisuutta. Muuttujat malliin valitaan niin, että jokaista taloudellista menestystekijää vastaa yksi tunnusluku. Näin vältytään liian suurelta muuttujien väliseltä korrelaatiolta. Nämä kyseisessä mallissa olevat tunnusluvut ovat
Routledgen & Gadennen (2000) mukaan aiempiin tutkimuksiin pohjautuvia ja teoreettisesti oleellisimpia saneerauksen onnistumisen tai epäonnistumisen arvioinnissa. Tästä syystä niitä käytetään pohjana myös tämän tutkielman empiirisessä
tutkimuksessa. Ei-taloudellisina muuttujina käytetään lisäksi toimialaa sekä käräjäoikeutta, jossa saneerausohjelma on hyväksytty. Tutkimuksessa käytettävät tunnusluvut kootaan julkisesti saatavilla olevasta Suomen Asiakastieto Oy:n omistamasta Voitto+ tietokannasta.
Tutkimuksessa keskitytään saneerausohjelman aloittamisen jälkeiseen aikaan,
joten maksukyvyttömyyden aiheuttaneet tekijät jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
Niin ikään jätetään käsittelemättä vapaaehtoinen yrityssaneeraus ja tutkitaan ainoastaan lakisääteistä yrityssaneerausta. Tutkimuksessa tarvittavat tiedot kerätään ainoastaan julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Testattava aineisto sisältää
ainoastaan suomalaisia kokoluokaltaan pieniä ja keskikokoisia osakeyhtiöitä.
Tutkimuksen aineisto koottiin kaikkien niiden suomalaisten pienten ja keskisuurten
osakeyhtiöiden joukosta, joiden saneerausohjelma vahvistettiin virallisessa lehdessä vuonna 2010. Yhteensä tutkimukseen valittiin 140 yritystä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan tutkimuksessa yhtiöitä, joiden palveluksessa on
alle 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai
taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa (Tilastokeskus 2018). Empiirisissä
insolvenssitutkimuksissa on aiemmin keskitytty pääasiassa suuriin, julkisesti omis8

tettuihin yhtiöihin. Tutkimus pk-yritysten kokoluokassa on kuitenkin yhtä lailla tärkeää, koska saneerattavat yrityksen ovat pääosin hyvin pieniä. (Sundgren 1998;
Laitinen 2011b.) Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisten tunnuslukujen avulla onko
saneerauksessa onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välillä eroja ja mistä
mahdolliset erot johtuvat. Saneerausohjelma katsotaan onnistuneeksi, mikäli yritys
on toiminnassa vielä 2017 vuoden lopulla ja epäonnistuneeksi yrityksen lopettaessa toimintansa tai päätyessä konkurssiin tätä ennen.

1.4 Työn rakenne
Tutkielman johdantoa seuraa luvussa kaksi kirjallisuuskatsaus aiempaan insolvenssia käsittelevään tutkimukseen. Katsauksessa esitellään maksukyvyttömyyden ennustamista selvittäneitä tutkimuksia ja lisäksi perehdytetään lukija myös
yrityssaneerausmenettelyn rakenteisiin ja käsitteisiin. Luvussa esitellään aikaisempien tutkimusten valossa asioita, jotka vaikuttavat saneerauksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Lopuksi käydään läpi minkälaisia malleja ja tunnuslukuja aikaisemmissa tutkimuksissa on kehitetty ja käytetty. Luvussa kolme kuvataan tutkimusaineiston keruuprosessia, perustellaan käytettyä analyysimenetelmää ja kerrotaan tutkimuksen etenemisestä. Luku neljä sisältää aineiston kuvailun
ja tutkimusaineiston testauksen eri analyysimenetelmillä. Viimeiseksi luvussa viisi
esitetään johtopäätökset, pohdintaa sekä tutkimuksen rajoitukset.
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2. YRITYSSANEERAUS JA SANEERAUKSEN ONNISTUMISEN ENNUSTAMINEN
Yrityssaneeraus linkittyy vahvasti konkurssiin. Syitä tähän on useita, mutta molemmat ovat esimerkiksi maksukyvyttömyysmenettelyjä ulosoton ja velkajärjestelyn lisäksi. Konkurssin ja yrityssaneerauksen tarkoitukset kuitenkin eroavat toisistaan selvästi. Konkurssi tarkoittaa yrityksen varojen likvidointia niin, että velkojille
jää mahdollisimman suuri jako-osuus. Likvidaatio puolestaan tarkoittaa maksukyvyttömän yrityksen toiminnan lopettamista ja sen varojen jakamista. Yrityssaneerauksessa sen sijaan tarkoituksena on rehabilitaatio eli taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen. Tervehdyttämällä yritystoiminta takaisin kannattavaksi yritys voi
jatkaa toimintaansa ja velkojat voivat saada suoritusta saatavilleen velallisen tulevaisuudessa saamista tulosta. (Könkkölä & Linna 2013.) Kuten aiemmin todettiin,
myös yrityssaneeraus päättyy usein konkurssiin. Aikaisemmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että niin konkurssiriskiä kuin saneerauksessa onnistumista on mahdollista ennustaa erilaisten mallien ja tunnuslukujen avulla.

2.1 Konkurssin ennustaminen
Konkurssiin johtaneita syitä on pyritty selvittämään eri tavoin lukuisissa tutkimuksissa. Konkurssia on pyritty ennustamaan niin taloudellisten kuin ei-taloudellisten
muuttujien perusteella. Erään tunnetuimmista taloudellisia muuttujia hyväksi käyttävistä konkurssin ennustamismalleista loi jo 1960-luvulla Edward Altman. Hän
tutki miten tiettyjen tunnuslukujen avulla pystyttäisiin arvioimaan yritysten todennäköisyyttä joutua konkurssiin ja kehitti viidestä tunnusluvusta näitä eri tavoin painottamalla niin sanotun z-luvun. Kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksukykyä
mittaavat yksittäiset tunnusluvut oli jo aikaisemmassa tutkimuksessa todettu tärkeimmiksi konkurssin ennustajiksi, mutta niiden tärkeysjärjestyksestä ei oltu kuitenkaan päästy yksimielisyyteen. Altmanin z-luvun tunnusluvut valittiin useiden
mahdollisten muuttujien joukosta siten, että ne toimisivat hyvin nimenomaan yhdessä konkurssia ennustettaessa. Luvut kuvaavat yrityksen maksuvalmiutta, kannattavuutta, vakavaraisuutta, velkaantuneisuutta ja toimintaa. (Altman 1968, 594596.)
10

Altmanin tutkimusta on käytetty laajasti pohjana uusille tutkimuksille. Sen soveltuvuutta on myös arvioitu kriittisesti, esimerkiksi Hillegeist, Cram ja Lundstedt (2004)
arvioivat Altmanin (1968) z-luvun ja James A. Ohlsonin vuonna 1980 kehittämän
O-luvun tehokkuutta konkurssin todennäköisyyden ennustamisessa. Tutkijat kyseenalaistivat kirjanpidosta saatavalle tiedolle perustuvan ennustamismallin tehokkuuden. Kirjanpidosta saatava tieto kertoo menneestä ajasta ja perustuu lisäksi jatkuvuuden periaatteelle. Niinpä sen avulla on vaikea ennustaa tulevaisuudessa tapahtuvaa konkurssia. Tutkijat kehittivät Black–Scholes–Merton -mallista johdetun markkinaehtoiseen tietoon perustuvan BSM-Prob -ennustusmallin. Tutkimustulokset osoittivat BSM-mallin tuottavan merkittävästi enemmän tietoa kuin
kirjanpitopohjaiset mallit. Altman (1968, 604) toteaa itsekin, että z-malli ennustaa
tulevan konkurssin tarkasti enintään kahta vuotta aikaisemmin. Vuotta ennen konkurssia mallin avulla voidaan ennustaa 95 prosentin tarkkuudella konkurssi ja toisen vuoden kohdallakin vielä 72 prosentin tarkkuudella. Mallin ennustamisen tarkkuus kuitenkin putoaa voimakkaasti jo kolmannen vuoden kohdalla ollen tällöin
vain 48 prosenttia. (Altman 1968.)
Azizin & Darin (2006) mukaan konkurssia ennustavissa tutkimuksissa on perinteisesti käytetty eniten taloudellisia tunnuslukuja epäonnistumista selittävinä tekijöinä. Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia malleista käytti pelkästään taloudellisia
tunnuslukuja, 7 prosenttia käytti kassavirtaan liittyvää tietoa ja 33 prosenttia sekoitti taloudellisia ja muita muuttujia malleihinsa. Taloudellisia tunnuslukuja olivat esimerkiksi maksukykyisyyden, kannattavuuden, yrityksen koon tai vakavaraisuuden
mittarit. Muita kuin taloudellisia muuttujia olivat esimerkiksi makrotalous, sijainti tai
toimiala. (Aziz & Darin 2006.) Keasey & Watson (1987) puolestaan kirjoittivat tutkimuksessaan, että varsinkin pienten yritysten osalta pelkkien taloudellisten tunnuslukujen käyttäminen voi olla hankalaa. Tutkijoiden mukaan esteeksi saattaa
tulla esimerkiksi niiden sisäisen valvonnan puutteellisuus, suppeat tilinpäätöstiedot
tai tilinpäätöstietojen saannin hitaus. Tutkijat testasivat konkurssin ennustettavuutta pienten yritysten osalta pelkillä taloudellisilla tunnusluvuilla, pelkillä eitaloudellisilla tiedoilla että näiden yhdistelmällä. Tarkoituksena oli tutkia onko eitaloudellisten tietojen avulla mahdollista lisätä konkurssin ennustettavuutta verrattuna pelkästään taloudellisista luvuista saatuihin tietoihin. Ei-taloudellisina tietoina
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käytettiin esimerkiksi johtajien määrää yrityksessä ja tilintarkastuksen ajantasaisuutta. Tutkimuksessa selvisi, että pelkästään ei-taloudellisen tiedon käyttäminen
ei parantanut ennustettavuutta. Kuitenkin yhdistämällä ei-taloudellista tietoa perinteisiin taloudellisiin tunnuslukuihin oli mahdollista parantaa jonkin verran konkurssin ennustettavuutta. (Keasey & Watson 1987.)
Cheng-Yingin (2004) tutkimuksessa testattiin ei-taloudellisten muuttujien vaikutusta taiwanilaisten pörssiyhtiöiden konkurssin ennustamiseen. Tutkijoiden kehittämässä ennustusmallissa verrattiin yhden, kahden ja kolmen vuoden välein ennen
konkurssia erilaisten taloudellisten tunnuslukujen sekä ei-taloudellisten muuttujien
yhteisvaikutusta sekä lisäksi pelkästään taloudellisten tunnuslukujen vaikutusta
onnistumisprosenttiin. Kolme ei-taloudellista muuttujaa kehitettiin julkisesti saatavista tiedoista. Muuttujat olivat yrityksen omistajarakenne, tilintarkastajan muutos
ja osakkeen hinnan kehityssuunta. Lopputuloksena osoitettiin konkurssin ennustettavuuden parantuvan ei-taloudellisten muuttujien avulla ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna, mutta ei kuitenkaan merkittävästi toisena vuona. (Cheng-Ying
2004.)
Elshahat, Elshahat ja Rao (2015) tutkivat ei-taloudellisia tunnuslukuja corporate
governancen näkökulmasta. Tutkijoiden tarkoituksena oli selvittää parantaako kyseisen ei-taloudellisen tiedon käyttö Altmanin (1968) kehittämän konkurssin ennustamismallia. Alkuperäinen Altmanin (1968, 594) z-luku sisälsi viisi tunnuslukua:


nettokäyttöpääoma / koko pääoma



kertyneet voittovarat / koko pääoma



tulos ennen korkoja ja veroja / koko pääoma



oman pääoman markkina-arvo / kokonaisvelan kirjanpitoarvo



myynti / koko pääoma

Elshahat & al. (2015) toistivat Altmanin tutkimuksen lisäten z-mallin tunnuslukuihin
corporate governance indeksin. Tuloksissa ei kuitenkaan havaittu merkittävää vaikutusta indeksin lisäämisellä. (Elshahat & al. 2015.)
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Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan siis todeta myös muiden kuin taloudellisten tekijöiden vaikuttavan ennustusmallien toimivuuteen. Tutkimustieto on
kuitenkin ristiriitaista, koska osassa tutkimuksia ei-taloudellisilla tekijöillä ei todettu
olevan merkittävää vaikutusta konkurssin ennustettavuuteen.

2.2 Yrityssaneeraus
Yrityssaneeraus on oikeuden ohjauksessa tapahtuva menettely, joka tähtää taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten rehabilitointiin. Lakisääteinen yrityssaneeraus suojelee yrityksiä tervehdyttämistoimenpiteiden aikana velkojien mahdollisilta
vaatimuksilta. Tällä tavoin voidaan estää elinkelpoisen yrityksen konkurssi.
(Djankov, Hart, Mcliesh & Shleifer 2008; Koulu 2007.) Yrityssaneerauslainsäädäntöä toteutetaan laajalti ympäri maailmaa ja esimerkiksi Euroopassa lakisääteinen
saneerausjärjestely on voimassa liki 30 maassa (Laitinen 2011a; Djankov & al.
2008, Euroopan Unioni 2011, 126). Yrityssaneerauslain avulla yritykset saavat
mahdollisuuden vapautua niistä veloista, joita saneerausohjelmassa ei määrätä
maksettavaksi. Saneerausmenettelyn tarkoituksena on kuitenkin olla myös velkojien kannalta konkurssia kannattavampi vaihtoehto. (Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi, HE 26/2003.) Suomessa saneerauslainsäädännön voidaan kuitenkin katsoa suosivan velallista, kun taas pääosin
muualla Euroopassa velkojat ovat etusijalla tai suhtautuminen on neutraalia (Euroopan Unioni 2011, 129).

2.2.1 Yrityssaneerauslaki
Suhteessa konkurssilainsäädäntöön yrityssaneerauslaki on varsin uutta lainsäädäntöä. Alkuperäinen konkurssisääntö tuli voimaan jo vuonna 1868 ja laki yrityksen saneerauksesta vasta vuonna 1993. (HE 26/2003.) Vuosien 1990 - 1993 syvä
lama vaikutti nopeuttavasti yrityssaneerauslain säätämiseen Suomessa. Konkurssien määrä kasvoi ja lama lisäsi vakavaraistenkin yritysten maksuvaikeuksia. Elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi päädyttiin tähän Euroopan mitta13

kaavassa aikanaan hyvinkin nykyaikaiseen insolvenssilainsäädännön uudistamiseen. (Koulu 2007, 8-9.)
Sundgren (1998, 179) jakoi suomalaisen lakisääteisen yrityssaneerausmenettelyn
kolmeen perusvaiheeseen. Menettely alkaa saneeraushakemuksen tekemisellä ja
tällöin tarkistetaan myös kelpoisuuteen vaikuttavat asiat. Toisessa vaiheessa saneeraussuunnitelma valmistellaan ja kolmannessa vaiheessa suunnitelma vahvistetaan. Kuviossa kolme esitetään saneerausmenettely pääpiirteissään, mutta jaettuna viiteen eri vaiheeseen.

Hakemus
tuomioistuimelle

Saneerausmenettely
alkaa tai
hakemus
hylätään

Saneerausohjelmaehdotus

Ohjelmaehdotus
käsitellään
tuomioistuimessa

Saneerausohjelman
vahvistaminen tai
hylkääminen

Kuvio 3. Lakisääteisen saneerausmenettelyn vaiheet
Hakemuksen voi tehdä joko velallinen itse tai yksi tai useampi velkoja yhdessä tai
todennäköinen velkoja. Hakemuksen saatuaan tuomioistuin päättää joko aloittaa
saneerausmenettelyn tai hylätä hakemuksen. Tässä vaiheessa tuomioistuin määrää selvittäjän ja velallisille annetaan tiedoksi päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta. Selvittäjän tehtävänä on muun muassa laatia selvitys velallisen varoista, veloista, taloudellisesta asemasta ja tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavista
seikoista. Tuomioistuimen asettamaan määräpäivään mennessä annetaan saneerausohjelmaehdotus ja tämän jälkeen kyseinen ehdotus käsitellään käräjäoikeudessa. Käsittelyprosessin viimeisessä vaiheessa saneerausohjelma joko vahvistetaan tai vaihtoehtoisesti se raukeaa tai lakkaa ilman saneerausohjelman vahvistamista. (YrSanL 47/1993.)
Velallisen vastuulla olevaa saneerausohjelman toteuttamista seurataan säännöllisesti. Selonteon ohjelman toteutumisesta antaa ohjelmaa varten määrätty valvoja
tai velallinen itse. Saneerausohjelma voi myös raueta, esimerkiksi velallisen laiminlyödessä olennaisella tavalla ohjelman mukaisen velvollisuutensa. (HE
182/1992.) Ohjelman ehtojen noudattaminen ei myöskään estä hakemasta velal14

lisyritystä konkurssiin. Saneerausmenettelyn päätyttyä konkurssiin asettamista
arvioidaan vain konkurssilain yleisten edellytysten perusteella. Edellytyksenä on
kuitenkin yrityksen maksukyvyttömyyden arvioiminen pysyväksi, toisin kuin saneerausmenettelyn alkaessa. (Koulu 2007, 293; KKO 2001:18.)
Suomessa lakisääteisen saneerausmenettelyn aloittamisesta ja saneerausohjelman vahvistamisesta ei päätetä kaikissa käräjäoikeuksissa. Toimivallan keskittämisellä tiettyihin tuomioistuimiin pyritään kehittämään erityistä asiantuntemusta
vaativien yrityssaneerausasioiden osaamista. Yrityssaneerausmenettelyyn hakeutuvan yrityksen asia käsitellään siinä tuomioistuimessa, jossa yrityksen hallintoa
tosiasiallisesti hoidetaan. (Koskelo 1994, 70, 72.)
Käräjäoikeuden tuomiopiirejä oli 31.12.2018 saakka yhteensä 14 kappaletta:


Ahvenanmaa



Espoo (Espoo, Tuusula ja Vantaa)



Etelä-Karjala (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)



Helsinki (Helsinki ja Itä-Uusimaa)



Keski-Suomi



Lappi (Kemi-Tornio ja Lappi)



Oulu (Oulu ja Ylivieska-Raahe)



Pirkanmaa



Pohjanmaa (Etelä- ja Keskipohjanmaa ja Pohjanmaa)



Pohjois-Savo (Kainuu, Etelä- ja Pohjois-Savo)



Pohjois-Karjala



Päijät-Häme (Hyvinkää, Kanta- ja Päijät-Häme)



Satakunta



Varsinais-Suomi (Länsi-Uusimaa ja Varsinais-Suomi)
(Oikeuslaitos 2010)

1.1.2019 yrityssaneerausasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrää vähennettiin yhdeksään tuomiopiiriin. Yrityssaneerausasioita ei enää käsitellä Etelä15

Karjalan, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan tai Satakunnan käräjäoikeuksissa. Espoon käräjäoikeudesta yrityssaneerausasioiden käsittely siirtyi uuteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin. (Oikeuslaitos 2018)
Maissa joissa insolvenssilaindäädäntö antaa yrityksille mahdollisuuden hakeutua
yrityssaneeraukseen, tulisi laki suunnitella siten, että se varmistaa vain suorituskykyisten yritysten yrityssaneeraukseen pääsyn (Routledge & Gadenne 2000, 234).
Sundgren (1998) toteaa tutkimuksessaan tuomioistuinten tarkistavan Suomessa
yritysten kelvollisuutta saneeraukseen pääsyä varten melko tiukasti. Kolme avainkriteeriä kelpaamattomuudelle ovat (1) yrityksen maksukyvyttömyyttä ei todennäköisesti voida välttää saneerausohjelman avulla (2) velallinen ei todennäköisesti
pysty maksamaan saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen syntyneitä velkoja (3)
on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelyn kustannusten kattamiseen. Tuomioistuimet päättävät oman harkintansa mukaan yrityksen
kelvollisuudesta saneeraukseen. Ilmeistä kuitenkin on, että kriteerien täyttymisen
arviointi on vaikeaa. (Sundgren 1998, 179-180.)

2.2.2 Taloudellinen näkökulma yrityssaneeraukseen

Yrityssaneerauslainsäädäntö on käytössä lukuisissa maissa. Lainsäätäjät tuntuvatkin pitävät saneerauslainsäädäntöä insolvenssimenettelyn tehokkuutta kuvaavana tekijänä (Sundgren 1998). Djankov et al. (2008) tutkivat maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuutta 88 eri maassa. Tutkimus tehtiin vertaamalla eri maiden
menetelmiä täysin saman taloudellisista vaikeuksista kärsivän yritystapauksen
kohdalla. Tutkimustulokset osoittivat, että keskimäärin maailmassa kaikki insolvenssimenettelyt ovat todella aikaa vieviä, kalliita ja tehottomia. Erityisesti saneeraus on vaikeaa, vain vähän yli kolmasosassa maista saavutettiin elinkelpoiselle
yritykselle kannattavin vaihtoehto eli yrityksen toiminnan jatkuvuus. Kuitenkin rikkaissa maissa osoitettiin sekä likvidoinnin että saneerauksen tehokkuuden olevan
merkittävästi parempi kuin keski- ja matalatuloisissa maissa. Tehokkuuteen vaikuttavat tekijät, eli prosesseihin käytetty aika sekä kustannukset, olivat kehittymättömissä maissa suuremmat kuin kehittyneissä maissa. Lisäksi kehittymättömissä
maissa insolvenssimenettelyn tehottomuutta lisäsi laajalti tapahtuva elinkelpoisten
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yritysten vähittäinen pilkkominen. Köyhimmissä maissa saneerausprosessiin käytetty aika oli keskimäärin hieman alle neljä vuotta ja käsittelyn transaktiokustannukset yrityksen omaisuuden arvosta olivat 18 prosenttia. Vastaavat luvut rikkaimmissa maissa olivat 1,45 vuotta ja seitsemän prosenttia. Suomessa sen sijaan saneerausprosessiin kului aikaa alle vuosi ja kustannukset jäivät neljään prosenttiin. (Djankov et al. 2008.) Suomalaisen oikeusjärjestelmän voi edellä esitettyjen tutkimustulosten mukaisesti katsoa saneerausmenettelyn osalta toimivan hyvin
sekä nopeudessa että kustannuksissa verrattuna keskimääräisiin lukuihin muualla
maailmassa.
Yrityssaneeraus ei kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto konkurssille. Saneerausmenettelyä on muun muassa kritisoitu kustannuksiltaan kalliiksi (Sundgren 1998,
177). Kaikissa tapauksissa yrityssaneeraus ei edes voi olla reaalinen vaihtoehto
konkurssille, koska saneerausohjelmaan pääsy edellyttää aina yrityksen toiminnan
olevan elinkelpoista (Koskelo 1994, 8). Jos taloudellisia edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ole, ei myöskään ole syytä pyrkiä konkurssin estämiseen (HE
26/2003). Suomessa yrityssaneerauslain yhtenä esteperusteena on säädetty, että
saneerausohjelmaa ei voida hyväksyä, mikäli yhtiön varat eivät riitä kattamaan
saneerausmenettelystä

aiheutuvia

kustannuksia

saneerauksesta

(YrSanL

47/1993). Tärkeimmät saneerausmenettelystä syntyvät kustannuserät ovat selvittäjälle maksettava palkkio ja kulukorvaus (Koskelo 1994, 103, 226). Vaatimukset
kustannuksista selviämiseksi ovat tarpeen. Tilanne, jossa yrityssaneeraukseen
pääsystä ei syntyisi yritykselle kustannuksia, rohkaisisi elinkelvottomia yrityksiä
pyrkimään saneerausohjelmaan konkurssin sijasta. Tämä puolestaan johtaisi todennäköisesti pitkiin ja kalliisiin saneerausprosesseihin lisäten sidosryhmien kustannuksia. (Laitinen 2011a, 168.)
Vaikka saneeraus on yrityksille kallista, saattaa se silti olla taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin konkurssi. Warner & White (1983) tutkivat Yhdysvalloissa
vuonna 1979 voimaan tulleiden saneerausta koskevien säädösten vaikutusta konkurssikustannuksiin. He selvittivät sekä ennen konkurssia että sen jälkeen syntyneiden kustannusten yhteismäärän ja vertasivat määriä aikaisemman lain ja uuden
säännöskokoelman välillä. Tutkimuksessa yrityssaneerausta koskevan lakimuu17

toksen todettiin pienentävän kustannuksia. Erityisesti tutkijat painottivat konkurssin
aiheuttamien kustannusten olevan aiemmin ajateltua suurempia. Bris, Welch ja
Zhu (2006) vertailivat Yhdysvaltojen konkurssilakia (chapter 7) maan saneerauslakiin (chapter 11) erityisesti kustannusten suhteen. Kattavan tutkimusaineiston perusteella tutkijat esittivät, että konkurssi ei ole yrityssaneerausta nopeampi tai halvempi. Konkurssin ja yrityssaneerauksen läpikäymisestä suoritettavissa maksuissa ei juuri ollut eroja, mutta muun muassa yrityksen varojen katsottiin kuitenkin
säilyvän paremmin saneerattavissa yrityksissä. (Bris et al. 2006.)
Velkojien kannalta yrityssaneeraus on yleensä parempi vaihtoehto. Saneerattavan
yrityksen varat ovat usein heikosti likvidoitavissa tai niitä ei juuri ole. (HE
182/1992) Sundgren (1998) osoitti velkojien hyötyvän velallisyrityksen yrityssaneerauksesta enemmän kuin konkurssista. Saneerauskustannukset suhteessa velkoihin olivat enintään noin 2,5 prosenttia pienemmät kuin konkurssikustannukset eli
ero saneeraus- ja konkurssimenettelyjen suorien kustannusten välillä oli melko
pieni. Velkojien saneerauksesta saama lisähyöty oli kuitenkin kokonaisuudessaan
keskimäärin 10 prosenttia. Sundgren (1998) esitti tämän johtuvan muista tekijöistä
kuin suorista kustannuksista, kuten esimerkiksi yrityksen varojen aliarvostuksesta.

2.3 Epäonnistumisen syitä ja onnistumisen edellytyksiä
Miksi toiset yritykset selviävät heikosta taloudellisesta tilanteestaan eteenpäin ja
toiset eivät? Syitä tähän on selvitetty useissa eri tutkimuksissa ympäri maailmaa.
Tutkijoita on kiinnostanut muun muassa valitun strategian ja yrityksen johdon merkitys, vaikuttaako yrityksen koko tai toimiala saneerauksessa onnistumiseen tai
mitä taloudelliset tunnusluvut kertovat mahdollisesta menestymisestä saneerauksessa. Seuraavaksi esitellään aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettuja yrityssaneerauksen onnistumista tai epäonnistumista selittäviä tekijöitä. Yhteenveto tämän tutkielman kannalta olennaisimmista tutkimustuloksista esitetään luvun lopussa taulukossa yksi.
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LoPucki & Doherty (2002) tutkivat mitkä erityispiirteet tekevät yrityksen saneeraamisesta vaikeaa ja esittivät artikkelissaan aiheesta kaksi erilaista teoriaa. Ensimmäisen tutkijoiden esittelemän teorian mukaan saneerattavilla yrityksillä on lukuisia erilaisia ongelmia, jotka voivat vaikeuttaa niiden saneerausohjelman onnistumista. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa suuret taloudelliset vaikeudet, taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen, taitamaton johto tai tuotantolaitosten
huono sijainti. Yrityksen toimiala saattaa olla taantumassa tai peräti romahtamassa tai alalla voi olla paljon kilpailua. Myös luotonantajat ja toimittajat saattavat olla
haluttomia toimimaan yrityksen kanssa ja asiakkaiden tai osakkeenomistajienkin
kanssa voi olla ongelmia. Toinen LoPuckin & Dohertyn (2002) esittelemä teoria
sen sijaan pitää edellä mainittuja ongelmia merkityksettöminä onnistumisen tai
epäonnistumisen arvioinnin kannalta. Tämän teorian mukaan saneerausprosessin
toimiessa hyvin prosessiin osalliset tahot huomaavat ongelmat ja selvittävät ne.
Kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa, joten ne eivät vaikuta saneerausprosessin
onnistumiseen. Yritys voi esimerkiksi tarvittaessa sulkea tuotantolaitoksensa, pienentää velkoja velkajärjestelyjen avulla, vaihtaa johdon tai sopia erimielisyyksistä
toimittajien, velkojien ja osakkeenomistajien kanssa. Myös tuomioistuin voi pakottaa osapuolet kohtuuttomien vaateiden osalta uudelleenneuvotteluihin. Toisaalta
kuitenkin elinkelvottoman yrityksen, joka ei selviä edes normaaleista toimintakustannuksistaan, annetaan päätyä konkurssiin jo ennen saneerausohjelman alkamista. (LoPucki & Doherty 2002.)
Näin tehokkaasti toimiva saneerausprosessi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.
Kansainvälisesti katsottuna esimerkiksi maan kehitystaso ja taloudellinen tilanne
ovat saneerauksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Keski- ja matalatuloisissa
maissa maksukyvyttömän, mutta elinkelpoisen yrityksen pelastaminen liiketoiminnaltaan jälleen kannattavaksi on huomattavasti epätodennäköisempää kuin rikkaammissa maissa. (Djankov et al. 2008.) Siitä huolimatta, että Suomi pärjää hyvin kansainvälisesti katsottuna prosessin läpiviemisessä, päättyy noin puolet aloitetuista yrityssaneerausohjelmista epäonnistumiseen (World Bank 2019; Djankov
et al. 2008; Koulu 2007).
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2.3.1. Yritysjohdon ja strategian merkitys
Erilaisten strategioiden toimivuutta yritysten taloudellisen tervehdyttämisen kannalta on tarkasteltu runsaasti aikaisemmissa tutkimuksissa. Mayr, Mitter ja Aichmayr
(2017) tutkivat konkurssista selvinneiden itävaltalaisten yritysten erityispiirteitä ja
resursseja. Tutkimustulokset osoittivat, että keskeinen tekijä kriisistä selviytymisessä ja kestävässä toiminnan uudelleenorganisoinnissa oli yrityksen uudelleenasemointi. Uudelleenasemoinnilla tarkoitettiin myyntiin liittyviä yksilöllisiä toimintoja
yhdistettynä jonkinlaisiin innovaatioihin ja muutoksiin sekä tietoverkkoon integroitumista. Panicker & Manimala (2015) testasivat sekä yritysten heikkoon tilanteeseen johtaneita syitä että strategioita, joiden avulla yritykset onnistuivat selviytymään vaikeuksistaan. Tutkijat totesivat jokseenkin itsestään selväksi tutkimustuloksista nousseen tiedon siitä, että mitä vähemmän yrityksellä on vaikeuksia, sitä
paremmat elpymismahdollisuudet sillä on. Tulos tukee Smith & Gravesin (2005)
tutkimustulosta, jonka mukaan yrityksen taloudellinen ahdinko linkittyy voimakkaasti saneerauksen menestymiseen. Toisin sanoen mitä enemmän yrityksellä on
taloudellisia ongelmia, sen todennäköisemmin saneeraus epäonnistuu. Tulokset
osoittivat niin ikään, että yritystoiminnan elvyttämisessä onnistuneet yritykset ottivat käyttöön selvästi useampia strategioita kuin epäonnistuneet yritykset. Panicker
& Manimala (2015) osoittivat lisäksi useamman strategian kärjellä toimimisen tehokkaammaksi kuin yhdellä kärjellä eteneminen. Laitisen (2011b) tutkimuksessa
puolestaan muun muassa johdon valvontajärjestelmien muutoksilla ja saneerauksessa menestymisellä oli vahva yhteys, mutta esimerkiksi organisaation muutos
vaikutti vain välillisesti.
Yrityksen johdon merkitys saneerauksen onnistumiselle on suuri, sillä saneerausohjelman toteuttaminen ja muut tervehdyttämiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet ovat lopulta aina yrityksen päättäjien vastuulla. Sundgrenin (1998, 179) mukaan saneerauksesta saatava lopputulos on yrityksen johdolle ja omistajille parempi vaihtoehto kuin konkurssi. Tästä syystä uhkaavan konkurssin välttäminen
saattaa olla kannuste hakeutua saneeraukseen, vaikka yritys olisi elinkelvoton.
Tätä näkemystä tukee myös Routledgen & Gadennen (2000) tutkimuksessaan
saama tulos, jonka mukaan yrityksen kannattavuudella ei ollut merkitsevää yhteyt20

tä johdon päätökseen hakeutua yrityssaneeraukseen. Collett et al. (2014) kokosivat suomalaisia pk-yrityksiä koskevassa tutkimuksessaan lukuisiin aikaisempiin
tutkimuksiin perustuen sekä yrityssaneerauksen onnistumiseen, että epäonnistumiseen liittyviä muuttujia. Epäonnistumiseen liittyvät tekijät he jakoivat lisäksi sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Tutkijat osoittivat, että erityisesti heikolla johdolla oli
merkittävä yhteys epäonnistumiseen ja johdon muutoksella puolestaan onnistumiseen. Routledge & Gadenne (2000) kuvasivat tutkimuksessaan yrityksen osakkeenomistajien sitoutuneisuutta oman pääoman positiivisuudella tai negatiivisuudella. Tutkijat löysivät yhteyttä negatiivisen oman pääoman ja saneerauksen onnistumisen välillä. Selityksenä tähän tutkijat ehdottivat lakisääteiseen saneeraukseen liittyviä velkojen uudelleenjärjestelyjä, jotka saattavat puolestaan muuttaa
yrityksen pääomarakennetta saneerauksen alettua.
Muita onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa kustannusten pienentäminen ja menojen supistaminen. Saneerauksessa onnistuminen parani merkittävästi myös, jos saneeraustarve oli aiheutunut jostakin yksittäisestä asiasta,
kuten esimerkiksi aikaisemmasta väärästä päätöksestä. (Collett et al. 2014.) Myös
Evans, Chitnomrath ja Christopher (2013) löysivät korrelaatiota saneerauksessa
onnistumisen ja kustannusten pienentämisen välillä. Lisäksi varojen keskittäminen
ydintoimintaan lisäsi onnistumisen todennäköisyyttä. Sen sijaan varojen likvidoinnilla, ainakaan pienissä yrityksissä, ei löydetty yhteyttä saneerauksen onnistumiselle (Laitinen 2011b, 86). Saneerausohjelman alussa tapahtuvalla yrityksen kasvulla ei myöskään ollut suurta merkitystä onnistumiselle. Ajan kuluessa kasvua
kuitenkin täytyisi syntyä tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi erityisesti suuremmilla yhtiöillä. Pienillä yhtiöillä tällaista kasvuhalukkuutta tai motivaatiota yrityksensä
kasvattamiseen ei kuitenkaan usein ole. (Laitinen 2011b, 84.)

2.3.2 Yrityksen koon merkitys
Yritysten suurempi koko on aiemmissa tutkimuksissa todettu vahvaksi eduksi selviytymiselle (Geroski, Mata & Portugal 2010, 511). Myös onnistuneen saneerauksen ja yrityksen suuremman koon välillä on löydetty yhteys aiemmissa yritysten
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saneerausta tarkastelleissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Smith & Graves (2005) löysivät yrityksen suuren koon ja ahdingosta selviytymisen välillä merkittävää yhteyttä
ja käyttivät kokoa yhtenä muuttujana laatimassaan ennustusmallissa.
Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty selityksenä yrityksen suuremman koon positiiviseen vaikutukseen resurssien määrää. Mayr et al. (2017, 108) kirjoittivat tutkimuksessaan yrityksen kohtaaman taloudellisen kriisin johtavan parhaimmillaan
toiminnan uudistamiseen ja lopulta entistä parempaan yritystoimintaan. Pkyrityksillä ei kuitenkaan yleensä käytännössä ole tällaiseen uudistamiseen riittäviä
resursseja. Pienissä yrityksissä rahoitusmahdollisuudet ovat suuriin yhtiöihin verrattuna kapeammat eikä yritysjohdon osaamisen tasokaan ole aina parasta mahdollista. Sen sijaan suuremmilla yrityksillä olevat isommat resurssit tarjoavat
enemmän vaihtoehtoja käytettäväksi saneeraustoimenpiteisiin. (Mayr et al. 2017,
108; Geroski et al. 2010; Smith & Graves 2005.) Muita koosta johtuvia syitä saneerauksen epäonnistumiseen voi olla esimerkiksi organisaation rakenne. Laitisen
(2011b) tutkimuksessa todetaan, että pienissä yhtiöissä organisaatiorakenne on
yksinkertaisempi kuin suurissa, jolloin myös yrityksen avainhenkilöt saattavat olla
korvaamattomia eikä johtoa voi vaihtaa tarvittaessa. Koko vaikuttaa myös markkinatilanteeseen, koska pienet yritykset tyypillisesti toimivat melko paikallisesti. Tästä johtuen myös markkinat rajoittavat tarvittavia muutoksia. (Laitinen 2011b, 88.)
Koon merkitys saneerauksessa onnistumiseen ei kuitenkaan ole täysin ristiriidatonta. Esimerkiksi Routledge & Gadenne (2000) tai LoPucki & Doherty (2002) eivät tutkimuksissaan löytäneet merkittävää yhteyttä yrityksen koon ja saneerauksessa onnistumisen välillä. Myöskään Mayr et al. (2017) eivät löytäneet yhteyttä
koon ja kestävän yrityssaneerauksen välillä. Mayr et al. tutkimuksessa poikkeava
tulos saattaa johtua kuitenkin aineiston laadusta. Tutkimus keskittyi hyvin pieniin
yrityksiin, jonka vuoksi koon merkitys ei ollut olennainen. Evans et al. (2013) puolestaan tutkivat thaimaalaisia yrityksiä ja niiden saneerausstrategioita. Poikkeuksena kaikkiin edellä mainittuihin tutkimuksiin tutkijat totesivat koon pienentämisen
olevan yhteydessä saneerauksessa onnistumiseen.
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Osa aiemmista tutkimustuloksista on siis edellä kerrotun mukaisesti osoittanut yrityksen koolla olevan vaikutusta saneerauksessa menestymisen. Odotus koon
merkityksestä saneerauksessa onnistumiseen tiivistetään seuraavaan hypoteesiin:
Hypoteesi 1: Yrityksen suurempi koko vaikuttaa positiivisesti saneerauksessa onnistumiseen.

2.3.3 Toimialan merkitys
Routledge & Gadenne (2000) käyttivät kehittämässään ennustusmallissa yhtenä
muuttujana myös toimialaa. He perustelivat valintaa aiemmilla tutkimustuloksilla,
jotka osoittivat toimialan yhteyden muun muassa jälkikonkurssien määrään. Routledgen & Gadennen tutkimuksestaan saamat tulokset osoittivat, että vähittäiskaupan alalla oli suurempi todennäköisyys epäonnistua kuin muilla aloilla. Toimialalla
toisin sanoen oli merkitystä. Myös Mayr et al. (2017) tutkimuksessa havaittiin merkitsevä yhteys toimialan ja kestävän saneerauksen välillä. Tutkimus osoitti, että
mitä vähemmän toimialalla on kilpailua, sen helpompi yrityksen on selviytyä saneerauksestaan. Toisaalta LoPuckin & Dohertyn (2002) tutkimustulokset eivät tue
Routledgen & Gadennen (2000) saamia tuloksia, koska heidän tutkimuksessaan
toimialan osalta ei löydetty merkitsevyyttä saneerauksessa onnistumisessa.
Laitinen (2011b) testasi vuonna 2009 kerätyn aineiston pohjalta suomalaisten
pienten yritysten saneerauksen tehokkuutta. Kontrollimuuttujana otettiin mukaan
myös teollisuus- ja palvelutoimialat. Tutkimuksessa löydettiin palvelualalla ja saneerauksen tehokkuudella olevan positiivinen yhteys. Toisaalta tutkimuksessa todettiin, että palvelualalla, toisin kuin teollisuudessa toimivilla yrityksillä, ei tavallisesti ole saneerausta hankaloittavaa varallisuutta kuten koneita, tuotantolaitoksia
tai muita suuria investointeja. (Laitinen 2011b, 88.)
Suomessa yrityssaneeraukseen haetuissa yrityksissä on toimialan osalta selkeitä
eroja. Kuvioon neljä on koottu tilastokeskuksen tietojen perusteella yritysten jakautuminen toimialoittain vuosina 2007-2019.
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230

Maa-,, metsä ja kalatalous (4%)

45

Teollisuus, kaivostoiminta sekä
energia- ja vesihuolto (16%)

944

1321

Rakennustoiminta (20%)
Kauppa (18%)
440
1194

Kuljetus ja varastointi (11%)
Majoitus-- ja ravitsemistoiminta
(7%)

675

Muut palvelut (22%)
1059

Tuntematon (1%)

Kuvio 4. Yrityssaneerausten
neerausten määrä toimialoittain Suomessa 2007
2007-2019 (Tilastokeskus 2020)

Yrityssaneeraushakemukset jakautuivat vuonna 201
2019 eri toimialoille samankaltaisa
sesti kuin aiempien vuosienkin aikana. Eniten yrityssaneerauksia aloitettiin muut
palvelut -toimialalla sekä rakennustoiminnass
rakennustoiminnassa. Rakennustoiminnan alan
ala osuus oli
vuonna 2019 kolme prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa suurempi. Syynä vaihteluun voi olla esimerkiksi talouden suhdannevaihtelu. Tilastokeskuksen raporteista
selviää, että vuoden 2008 jälkeinen taantuma vaikutti erityisesti rakennustoiminrakennustoimi
taan niin, että esimerkiksi vuonna 2010 saneeraukseen hakeutui 128 rakennu
rakennusalan yritystä vastaavan luvun ollessa vuoden 2008 katsauksessa vain 68 yritystä.
(Tilastokeskus 2020.)
Yrityksen toimialalla voi siis edellä kerrotun mukaisesti odottaa olevan merkitystä
saneerauksen onnistumise
onnistumiselle. Tämä odotus toimialan merkityksestä tiivistetään
seuraavaan hypoteesiin:
Hypoteesi 2: Eri toimialojen välillä on eroa saneerauksen onnistumisessa.
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2.3.4 Tuomioistuimen rooli
Fisher & Martel (2004) selvittivät tutkimuksessaan virheiden määrää lakisääteisissä saneerauksissa. Aineisto koostui saneerausta vuosina 1977-1988 yrittäneistä
kanadalaisista yrityksistä. Tutkimustuloksista selvisi, että tyypin I virhe, eli elinkelvottoman yrityksen saneeraussuunnitelman hyväksyminen, oli neljä kertaa todennäköisempää kuin tyypin II virheen, eli elinkelpoisen yrityksen saneerausohjelman
hylkäämisen toteutuminen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan selvitetty varsinaisia virheisiin johtavia syitä.
Yrityssaneerauksen hyväksyneen tuomioistuimen vaikutusta yrityssaneerauksessa
onnistumiseen on tutkittu Yhdysvaltalaisen Delawaren tuomioistuimen osalta.
Tuomioistuimen toiminta 1990-luvulla aiheutti suurta kiistelyä toimiko oikeus väärin
käsitellessään ja hyväksyessään yritysten saneeraushakemuksia (Miller 2002,
1987-1988). Delawaren tapauksessa sen osuus suurten, julkisten yhtiöiden yrityssaneerausten käsittelyssä kasvoi 90-luvulla tasaisesti saavuttaen lopulta jopa 87
prosentin osuuden kaikista Yhdysvalloissa tehdyistä hakemuksista. Mielenkiintoiseksi asian teki se, että suuri hyväksymisprosentti ei kuitenkaan johtanut suureen
onnistumisprosenttiin. Päinvastoin Delawaren tuomioistuimen hyväksymän saneeraushakemuksen jälkeen konkurssiin hakeutuneita yrityksiä oli 30 prosenttia, kun
se muissa oikeusistuimissa (lukuun ottamatta New Yorkia) oli vain viisi prosenttia.
(LoPucki & Doherty 2002.) Ilmiölle tarjottiin useita erilaisia selityksiä; kyseiset konkurssiin joutuneet yritykset olivat ehkä juuri niitä pahimmista ongelmista kärsiviä
yrityksiä tai mahdollisesti Delawaren ja New Yorkin kaltaiset alueet olivat houkuttelevia juuri suurille, julkisomisteisille yhtiöille. Tuomioistuimen toiminnassa ei kuitenkaan nähty virhettä. (Miller 2002; LoPucki & Doherty 2002). Oikeuden toimintaan kriittisemmin suhtautuvissa tutkimuksissa (LoPucki & Doherty 2002; LoPucki
& Kalin 2001) puolestaan Delawaren tuomioistuimen pääteltiin tarkoituksella kilpailleen asiakkaista muiden Yhdysvaltojen tuomioistuinten kanssa tekemällä saneeraukseen pääsyn yrityksille helpommaksi. Tähän päästiin muun muassa hyväksymällä hakemus, mikäli kaikki osapuolet olivat sitä puoltaneet (niin sanottu
laissez faire -asenne). Muina mahdollisina keinoina mainittiin muun muassa saneerausprosessin huolimattomuus tai nopeus. Nopeus oli tässä yhteydessä haital25

lista, koska sen pääteltiin johtuneen asianajajien hakemusprosessiin käyttämästä
liian vähäisestä ajasta ja huomiosta hakemuksen yksityiskohdille. (LoPucki & Doherty 2002; LoPucki & Kalin 2001.)
Myös Suomessa on löydetty eroja paikkakuntien välillä. Sundgren (1998) tutki parantaako yrityssaneerauslaki konkurssilainsäädännön tehokkuutta. Hän otti yhtenä
muuttujana huomioon alueellisen vaihtelun. Tutkimuksessa paljastui merkittävää
vaihtelua alueiden välillä siten, että joillakin tuomioistuimilla oli taipumus saneerata
enemmän yrityksiä kuin toisilla. Suomessa tuomioistuimilla on oikeus ensin hyväksyä tai hylätä yrityksen hakemus ja sen jälkeen lisäksi päättää varsinaisen saneerausohjelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sundgrenin mukaan (1998) tämä
harkintaoikeus voi olla syynä löydettyihin eroihin osan käräjäoikeuksista toimiessa
tiukemmin kuin toiset.
Olennainen ongelma saneerauskäsittelyssä liittyy aiemmin todetun mukaisesti juuri elinkelpoisten yritysten tarkoituksenmukaiseen valikoitumiseen. Tätä yritysten
elinkelpoisuuden arviointia vaikeuttaa muun muassa saneeraushakemusten laadun heikkous ja saneerauksen hyväksymiseen liittyvien tahojen liiketoiminnallisen
osaamisen puutteellisuus (Hämäläinen 2004). Yrityksen saneerauksesta annetun
lain tarkastelussa pyydettiin lausuntoja eri viranomaisilta, yhteisöiltä ja järjestöiltä.
Useassa käräjäoikeuksien määrää ja osaamista koskevissa lausunnoissa esitettiin, että saneerauspäätöksiä tekevien käräjäoikeuksien määrää tulisi vähentää ja
keskittää. Lisäksi lausunnoissa esitettiin, että yrityssaneerauksen asiantuntevuus
voitaisiin turvata esimerkiksi saneeraukseen erikoistuneilla tuomareilla ja lisäämällä koulutusta. Myös saneeraushakemusten tulisi olla kattavampia, jotta tuomioistuimilla olisi enemmän tietoa päätöstensä tueksi. (HE 152/2006; Hämäläinen
2004.)
Tuomioistuimen vahvistama saneerausohjelma on hyvin tärkeässä roolissa saneerauksen onnistumisen kannalta. Laitisen (2011a, 87) tutkimuksessa osoitettiin yrityksen suoriutuvan saneerauksestaan sitä paremmin, mitä tarkemmin se noudatti
ohjelmaansa.
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Kuten edellä on todettu, tuomioistuimilla on tärkeä rooli erityisesti tyypin I virheen
syntymisessä. Niiden on annettujen tietojen perusteella tehtävä päätös saneerausohjelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tuomioistuimen velvollisuutena
on varmistaa, että saneerausohjelmaan hyväksytty yritys on elinkelpoinen. On kuitenkin muistettava, että päätökset perustuvat aina siihen tietoon, jonka tuomioistuin eri osapuolilta saa (Miller 2002).
Edellä esiteltyjen tutkimusten mukaan voidaan siis yrityssaneerausta käsittelevällä
tuomioistuimella odottaa olevan merkitystä saneerauksen onnistumiselle. Tämä
odotus tuomioistuimen merkityksestä kiteytetään seuraavanlaiseen hypoteesiin:
Hypoteesi 3: Eri tuomioistuinten välillä on eroa saneerauksen onnistumisessa.

2.3.5 Taloudelliset tunnusluvut selittävinä muuttujina
Kuten edellä on esitetty, yrityssaneerauksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on
lukuisia. Seuraavaksi tarkastellaan taloudellisia muuttujia selittävinä tekijöinä saneerauksen onnistumiselle. Lisäksi esitellään aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä
tutkimusaineistoon tai muuttujien valintaan liittyviä ongelmia. Luvun lopussa esitellään taulukossa yksi tämän tutkimuksen kannalta olennaisempia tutkimuksia. Tutkimuksista esitellään niissä käytetty aineisto, tutkimuksen kesto, tutkimusmenetelmä, käytetyt muuttujat sekä saadut tulokset.

Taloudellisen datan käyttäminen yritysten toiminnan onnistumisen ennustamisessa on ollut mielenkiinnon kohteena ja aiheena lukuisissa tutkimuksissa jo 60luvulta lähtien (Poston & al. 1994; Smith & Graves 2005). Taloudellisia tunnuslukuja on käytetty laajasti hyödyksi konkurssien ennustamisessa ja niiden on aiemmissa tutkimuksissa myös todettu toimivan hyvin (Chen & Shimerda 1981).
Laitinen (2011b) testasi pienten suomalaisten yritysten osalta erityyppisten saneerausmenetelmien tehokkuutta sekä taloudellisten että ei-taloudellisten muuttujien
osalta. Maksukyvyn vaikutusta saneerauksessa onnistumiseen testattiin yritysten
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rahoituksellisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvillä toimenpiteillä. Toimenpiteet jaettiin
kahteen ryhmään; velkojen uudelleenjärjestelyyn ja varojen likvidointiin. Tutkimuksessa löydettiin velkojen uudelleenjärjestelyn ja taloudellisen tehokkuuden välillä
selvä positiivinen yhteys. Tämä on helposti ymmärrettävissä, koska velkasaneerauksen avulla yritykset saavat suoraan lisää taloudellisia resursseja yrityssaneerauksen läpiviemiseen. Laitisen (2011b) mukaan pitkällä aikavälillä erityisesti pienille
yrityksille on äärimmäisen tärkeää voida käyttää velkojen maksamisesta säästyneitä varoja myös muihin saneeraustoimenpiteisiin. Sen sijaan varojen likvidoinnin
ja saneerauksen tehokkuuden välillä ei tutkimuksessa osoitettu olevan merkittävää
yhteyttä. Tutkijan mukaan pienen yrityksen rajoitettujen varojen likvidointi saattoi
auttaa saneerauksen alussa, mutta pidemmällä tähtäimellä kuitenkin vaarantaa
sen kilpailukyvyn. Myös Routledgen & Gadennen (2000) tutkimuksessa osoitettiin
saneerauksessa onnistuneilla yrityksillä olevan enemmän maksuvalmiutta. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että onnistuneet yritykset olivat velkaisempia kuin
epäonnistuneet yritykset ja niillä oli useammin negatiivinen oma pääoma kuin
epäonnistuneilla yrityksillä. Tutkijoiden mukaan näiden tulosten osalta on syytä
olettaa niiden liittyvän saneeraukseen liittyviin pääomarakenteen ja velkojen uudelleenjärjestelyihin. Sundgrenin (1998) tutkimustulokset puolestaan osoittivat aivan
päinvastaista. Tutkimuksessa käytettiin maksukyvyn mittarina quick ratiota ja vakavaraisuuden mittarina kokonaisvelan suhdetta kokonaisvaroihin. Näiden merkitys oletettiin aikaisempien tutkimusten perusteella suureksi saneerauksessa onnistumiselle, mutta tutkimustulokset osoittivat kuitenkin, etteivät ne olleet merkityksellisiä.
Routledge & Gadenne (2000) löysivät tutkimuksessaan tilastollista merkitsevyyttä
erityisesti kannattavuuden ja onnistuneen saneerauksen välillä. Tutkijat havaitsivat, että vaikka yrityksen saneeraukseen hakeutumispäätökseen kannattavuudella
ei ollut merkitsevää vaikutusta, oli kannattavuus sen sijaan juuri saneerauksessa
onnistumiselle hyvin merkitsevää. Yrityksen aikaisempi kannattavuus ennakoi siis
saneerauksen onnistumista. Myös Laitisen (2011a, 84) mukaan saneerauksen
onnistumiseen tutkimuskohteena olleiden pienten yritysten osalta oleellisinta on
riittävä kannattavuus. Tutkija toteaakin, että vain kannattavuutta parantamalla
saadaan yritys taloudellisesti elinkelpoiseksi pitkällä aikavälillä.
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Poston et al. (1994) tutkivat taloudellisten tunnuslukujen käyttökelpoisuutta yrityksen saneerauksen onnistumisen ennustamisessa. Tutkijat testasivat taloudellisiin
tunnuslukuihin perustuvien mallien toimivuutta jo valmiiksi hyvin heikossa tilanteessa olevissa yrityksissä. Aineistoa testattiin Altmanin (1968) z-mallilla ja lisäksi
käytettiin Pinches et al. ja McKelvey & Zavoinan malleja. Yritykset jaettiin tulosten
mukaan kolmeen ryhmään: (1) konkurssiin joutuneet (2) edelleen taloudellisissa
ongelmissa olevat (3) saneerauksessa onnistuneisiin. Tutkimus poikkesi aikaisemmista konkurssitutkimuksista siinä suhteessa, että valintavaiheessa ei vielä
tiedetty mihin ryhmään kukin yritys päätyy. Saadut tulokset olivat ristiriitaisia aikaisempien konkurssitutkimusten kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että konkurssia
ennustavien mallien mukainen taloudellisten tunnuslukujen käyttäminen ei ollut
saneerauksen onnistumisen ennustamisessa tehokasta. Z-mallin avulla saadut
tulokset kasvattivat II-tyypin virhettä huomattavasti. Malli toisin sanoen luokitteli
herkemmin saneerauksessa onnistuvan yrityksen epäonnistuvaksi. Muut käytetyt
mallit sitä vastoin luokittelivat herkemmin epäonnistuvan yrityksen onnistuvaksi eli
kasvattivat tyypin I virhemahdollisuutta. (Poston et al. 1994.)
Taloudellisten tunnuslukujen käyttämisessä ongelmaksi on koettu kuhunkin tilanteeseen sopivan tunnusluvun valinta lukuisten mahdollisten tunnuslukujen joukosta. Chen & Shimerda (1981) luokittelivat eri konkurssitutkimuksissa käytettyjä taloudellisia tunnuslukuja merkittävästi pienempään määrään taloudellista menestystä kuvaaviin faktoreihin. Tutkimuksessa osoitettiin, että samaan faktoriin sijoitetut tunnusluvut korreloivat voimakkaasti keskenään. Tämä saattaa johtaa multikollineaarisuuteen eikä samaan faktoriin kuuluvien tunnuslukujen käyttö ole tästä
syystä suositeltavaa. (Chen & Shimerda 1981.)
Routledge & Gadenne (2000) seurasivat Chen & Shimerdan esittämää lähestymistapaa. He tutkivat voidaanko vapaaehtoiseen saneeraukseen päätyvät australialaisyritykset erottaa niistä, jotka päätyvät likvidaatioon. Samalla he testasivat koalitioteorian toimivuutta saneerauspäätöksissä. Toisena tavoitteena heillä oli tutkia
saneerauksessa onnistuneita ja epäonnistuneita yrityksiä. Tutkijoiden ensimmäisen mallin tarkoituksena oli erottaa ne yritykset jotka aloittavat saneeraukseen
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niistä jotka päätyvät likvidaatioon. Tämän mallin rinnalle kehitettiin toinen malli vertailemaan voidaanko ensimmäisen mallin tekijöillä jakaa saneerattuja yrityksiä onnistujiin ja epäonnistujiin. Tutkimuksen mallin tarkoituksena oli arvioida historiallisen kirjanpitotiedon selittävää voimaa yrityksen saneerauksen onnistumisen tai
epäonnistumisen tutkimisessa. Routledge & Gadenne valitsivat tutkimuksessaan
yhden tunnusluvun kustakin valitsemastaan taloudellista menestystä kuvaavasta
kategoriasta edustamaan yleisesti kyseistä kuvaajaa. Tällä tavoin tutkijat pystyivät
välttämään samankaltaisten tunnuslukujen keskinäiseen liian voimakkaaseen korrelointiin liittyvät analysointiongelmat. Saneerauksessa menestyminen määritettiin
tutkimalla tuottavuutta saneerauksen jälkeen. Yritys katsottiin menestyneeksi, jos
sen koko pääoman tuottoaste oli positiivinen kahtena saneeraukseen hakeutumisen jälkeisenä vuonna. (Routledge & Gadenne 2000.)
Tunnuslukujen valinta ennustamisen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää.
Esimerkiksi yrityksen koolla voi olla vaikutusta mallin toimivuuteen. Altman & Sabato (2007) etsivät tutkimuksessaan tekijöitä, joilla voitiin arvioida nimenomaan
pienten- ja keskisuurten yritysten luottoriskejä. Lopputuloksena todettiin, että käytettäessä erityisesti PK-yrityksille suunniteltua mallia, ennustettavuuden tarkkuus
oli melkein 30 prosenttia korkeampi kuin yleisessä yritysmallissa.
Partington, Russel, Stevenson ja Torbey (2001) tutkivat saneerauksen onnistumista osakkeenomistajan näkökulmasta. He kehittivät kaksi mallia ennustamaan menettääkö osakkeenomistaja investointinsa vai saako omistaja mahdollisesti jotakin
arvoa sijoitukselleen. He käyttivät toisessa malleista pelkästään yrityskohtaisia ja
toisessa sekä yrityskohtaisia että markkina-laajuisia muuttujia. Johtopäätöksenä
tutkijat suosittelivat kuitenkin pelkkien yrityskohtaisten tunnuslukujen käyttöä, koska näiden kahden mallin välillä ei ollut merkittävää eroa. Hyödyllisimmät tunnusluvut osoittivat yrityksen kannattavuutta, markkina-arvoa sekä maksukykyisyyttä.
(Partington & al. 2001.)
Smith & Graves (2005) kehittivät mallin, jolla voidaan erottaa potentiaaliset saneerauksessa menestyjät taloudellisessa ahdingossa olevien yritysten joukosta. Mallin
avulla pystyttiinkin luokittelemaan oikein yhteensä 88 prosenttia yrityksistä. Tutki30

joiden mukaan tällainen malli kiinnostaa useita ryhmiä. Esimerkiksi lainan- tai luotonantajat ja tilintarkastajat hyötyisivät taloudellisiin lukuihin perustuvasta mallista.
Tarkoituksena oli lisäksi tutkia onko malli toimiva käyttämällä muuttujina yritysten
vuosiraporteista saatava tietoa. Tilinpäätöstietojen puutteellisuuden johdosta mallin muuttujia jouduttiin karsimaan. Tutkijoiden mukaan epäselväksi jäikin, kuinka
paljon merkitystä on sidosryhmien tuella, alkuperäisillä syillä tilanteen heikkenemiselle tai kilpailuasemalla. (Smith & Graves 2005.)
Laitinen (2008) tutki taloudellisen ja ei-taloudellisen tiedon merkitystä suomalaisten pk-yritysten saneerauksen onnistumisessa. Tarkoituksena oli kehittää taloudelliseen ja ei-taloudelliseen tietoon perustuva tietojärjestelmä, jolla voitaisiin arvioida
pk-yritysten epäonnistumisen todennäköisyyttä yrityssaneerauksessa. Aineisto
käsitti käytännössä kaikki suomalaiset yritykset, joiden saneerausohjelma oli vahvistettu vuonna 2000. Tutkimuksen otoskoko jäi suhteellisen pieneksi. Yritysten
tilannetta seurattiin vuoteen 2006. Tähän saakka toiminnassa olleiden yritysten
saneeraus arvioitiin onnistuneeksi ja vastaavasti lopettaneet tai konkurssiin joutuneiden yritysten osalta saneeraus katsottiin epäonnistuneeksi. Tutkijoiden kehittämä järjestelmä perustui kolmen erilaisen analysointityökalun käyttöön. Näitä olivat profiilianalyysi, faktorianalyysi sekä logistinen regressioanalyysi. Erilaisia muuttujia mallissa oli yhteensä 59 kappaletta. Kehitetyn järjestelmän katsottiin olevan
hyödyllinen useille tahoille kuten johtajille, sijoittajille, saneerauslakimiehille ja
tuomareille. (Laitinen 2008.)
Aineiston hankinta asettaa haasteita tutkimukselle. Esimerkiksi yrityksille lähetettävillä kyselyillä saadaan ensisijaisista lähteistä aineistoa muun muassa yrityksen
ei-taloudellisista asioista. Ongelmana saattaa tällöin olla aineiston jääminen melko
pieneksi, kuten esimerkiksi Laitisen (2011b) tutkimuksessa. Routledge & Gadenne
(2000) puolestaan käyttivät tutkimuksessaan yhtiöiden julkisista tilinpäätöksistä
saatavia tietoja. Tutkijat olivat kiinnostuneita erityisesti helposti saatavilla olevan
datan ennustavasta arvosta. Mayr & al. (2017) puolestaan hankkivat tutkimusaineistoa myös internetsivuja hyödyntäen.
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Aikaisemmissa yritysten elvyttämisen onnistumista seuraavissa tutkimuksissa käytettävä seuranta-ajanjakso on ollut vaihtelevaa. Esimerkiksi Poston & al. (1994)
käyttivät kahdeksan vuoden periodia, Smith & Graves (2005, 309) puolestaan pitivät neljän vuoden periodia riittävänä. Laitisen (2011b) tutkimuksessa yritykset olivat noudattaneet saneerausohjelmaa neljästä jopa yhdeksään vuoteen. Laitinen
toteaakin, että tässä ajassa saneeraustoimenpiteiden tuloksien pitäisi jo olla havaittavissa. Laitisen (2011a, 194) toisessa tutkimuksessa seurantaperiodi oli vain
16 kuukautta. Koska saneerausohjelmien keskimääräinen suoritusaika on noin
viisi vuotta, piti tutkija itse tätä liian lyhyenä aikana lopullisen onnistumisen tai
epäonnistumisen arvioimiseen.
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AINEISTO
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Kehittää malli, jonka avulla arvioidaan
saneerauksessa onnistumisen mahdollisuutta

4 vuotta

Fisher, T. C. G.&Martel, J. 2004

Empirical Estimates of Filtering
Failure in Court‐Supervised
Reorganization

Kanadalaisia saneerauksen aloittaneita
yrityksiä n=303
2 vuotta

Thaimaalaisia 1999-2002
Määrittää onnistuneeseen saneeraukseen liittyviä
yrityssaneeraukseen hy- 3-6 vuotta
strategioita
väksyttyjä yrityksiä n=101

Evans & al 2013
Successful turnaround strategy:
Thailand evidence.

Arvioida lakisääteisen saneerauksen tyypin I ja
II virheiden määrää

Tunnistaa tekijät, jotka mahdollistavat onnistuneen
saneerauksen

7 vuotta

Vuonna 2004
konkurssihakemuksen
tehneitä Itävaltalaisia
yrityksiä n=393

Crisis and Sustainable
Reorganization: Evidence from
Bankrupt Austrian SMEs

Mayr et al. 2017

5 vuotta

Selvittää vaikuttaako tuomioistuin saneerauksen
onnistumiseen

Saneeraushakemuk- Selvittää tuottaako saneeraus taloudellista hyötyä
sen hyväk- velkojille sekä verrata saneerauksen kustannuksia
symiseen konkurssikustannuksiin
saakka

Kehittää malli, jolla voi ennustaa menettääkö
osakkeenomistaja investointinsa vai saako omistaja
arvoa sijoitukselleen

Arvioida konkurssi- tai saneeraushakemuksen
jättäneiden yritysten elinkelpoisuutta

Selvittää eri toimenpiteiden vaikutusta yrityksen
saneerauksen onnistumiseen

16 kk

4-9 vuotta

Yhdysvaltalaiset 1991-1996
saneeraukseen hakeutuneet suuret, julkiset yhtiöt

Suomalaisia yrityssaneeraukseen hakeneita
pieniä yrityksiä n=362 /
konkurssiin hakeneita
yrityksiä n=83

Listattuja, ei rahoitusalan
yrityksiä n=59

Suomalaisia yrityksiä
(Asiakastieto Oy 31.12.03)
Elinkelpoiset n=43636 /ei
elinkelp. n=98
Kahtena peräkkäisenä
vuotena neg. Z-luvun
saaneita tuotantoalan
yrityksiä (UK) n=102

Vuosina 2000-2005
yrityssaneeraukseen
hyväksyttyjä pieniä
suomalaisia yrityksiä
n=98

Taloudellisissa
vaikeuksissa olevia
yrityksiä n=195 ja n=204

TUTKIMUSTAVOITE

TALOUDELLISET
MUUTTUJAT

TULOKSET

Toimiala, kulujen / koon Kulujen, yrityksen koon ja ei/ varojen supistaydintoimintoihin liittyvien
minen,tuotantosysteevarojen supistaminen
min muutos ym.

Uudelleenasemointi, toimiala

Delawaren oikeusistuin vaikuttaa negatiivisesti saneerauksessa onnistumiseen

Tuomioistuin, koko,
pääomarakenne,
toimiala
Ikä, koko, toimiala,
sijainti,markkinointi,
uudelleenasemointi

Saneeraus on kustannustehokkaampi ja velkojat
hyötyvät taloudellisesti
saneerauksesta.

Hyödyllisimmät muuttujat
arvon pysymisen ennustamisessa olivat markkina-arvo
sekä EBITD/varat
Koko, toimiala,
tuomioistuin,
insolvenssikustannukset

Koko

Varat/velat, taseen Koko,velkojien mää- Tyypin I virhe on noin neljä
loppusumma/eri
rä,taloustilanne,mak- kertaa niin yleinen kuin tyypin
velat
sujen etupainotus
II virhe.

Vakavaraisuus
tuotto

Käyttökate, Quick
ratio, varat/velat

Markkina-arvo,
Current Ratio,
EBITD/varat

mm. kannattavuus,
Yrityksen kooolla ja ongelmien
Koko, strategia, johto,
maksukyky,
syvyydellä havaittiin yhteys
ongelmien
tila
tehokkuus
onnistumiseen

Saneerausmenettelyyn
hakeutuneista yrityksistä
suurin osa oli elinkelvottomia

Velkojen uudelleenjärjestelyllä, johdon valvontajärjestelmän kehittämisellä ja saneerausohjelman noudattamisella
havaittiin positiivinen vaikutus

Konkurssin ennustamisessa
käytetyt mallit eivät ole
käyttökelpoisia saneerauksen
onnistumisen
ennustamisessa.

Yrityksen koko, toimiErityisesti kannattavuus
ala, osakkeenomista(ROA) oli merkitsevä tekijä
jien sitoutuneisuus

EI-TALOUDELLISET
MUUTTUJAT

Velkojen uudelleenjärjestely,varojen likvidointi,valvontajärjestelmä,ohjelman
noudattaminen, toimiala ym.
13 muuttujaa, mm.
Liikevaihto, Quick
toimiala, ikä, hallitus,
ratio,omavaraisuusjohto, aiempi maksuaste,ROI,kassavirta
käyttäytyminen jne.

1.Kehittää malli, jolla voi erottaa konkurssiin/saneeraukseen hakeutuvan yrityksen 2. Kehittää kirjanpito- CR, ROA,
2 vuotta
tietoihin perustuva malli, jolla voi erottaa saneerauk- varat/velat
sessa onnistuvan/epäonnistuvan yrityksen
Altmanin z-luvun,
Pinches et
Testata taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvien
al.,McKelvey &
8 vuotta mallien toimivuutta heikossa taloudellisessa
Zavoinan mallien
tilanteessa oleviin yrityksiin
tunnusluvut

AIKA

Why are Delaware and New York
bankruptcy reorganizations failing?

LoPucki, L. & Doherty, J. 2002

Sundgren, S. 1998
Does a Reorganization Law
Improve the Efficiency of the
Insolvency Law?

Partington & al 2001.
Predicting return outcomes to
shareholders from companies
entering Chapter 11 bankruptcy

Corporate turnaround and financial
distress

Smith M., Graves C., 2005

Laitinen, E. 2011
Assessing viability of Finnish
reorganization

Effect of reorganization actions
on the financial performance of
small entrepreneurial distressed
firms.

Poston & al 1994
A test of financial ratios as
predictors of turnaround versus
failure among financially
distressed firm.
Laitinen, E. 2011

Routledge J. & Gadenne D. 2000
Australialaiset
Financial distress, reorganization yrityssaneeraukseen
and corporate performance.
päässeet yritykset n=32

TUTKIMUS

Taulukko 1. Yrityssaneeraustutkimuksia

3. TUTKIMUSMENETELMÄT
Edellisissä luvuissa on esitelty aikaisempaa tutkimustietoa yrityssaneerauksen
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tässä tutkimuksen empiirisessä osassa
esitellään ensin tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä tutkimukseen valitut muuttujat. Seuraavissa luvuissa testataan aineistoa ja analysoidaan saatuja tuloksia.

3.1 Tietolähteet ja aineiston valinta
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa alkuperäinen otos sisälsi
140 samaan kokoluokkaan kuuluvaa osakeyhtiötä. Menetelmä valittiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin:
1. Miksi osa saneerausohjelmaan hyväksytyistä yrityksistä selviää ja osa ei?
1a. Miten yritysten taloudelliset tunnusluvut vaikuttavat saneerauksessa onnistumiseen?
1b. Minkälaisia vaikutuksia ei-taloudellisilla muuttujilla on saneerauksen onnistumiseen?
Aineiston analysoinnissa käytettiin SAS Enterprise Guide 6.1 -ohjelmistoa. Tutkimuksessa käytettiin aineiston testaamiseen useita analyysimenetelmiä kuten logistista regressioanalyysiä. Tutkimuksessa pyrittiin yksittäisiä muuttujia koskevien
testien lisäksi usean muuttujan avulla selittämään yhtä dikotomista riippuvaa muuttujaa ja tähän binäärinen logistinen regressioanalyysi oli sopivin vaihtoehto. Samaa analyysimenetelmää käyttivät myös esimerkiksi Routledge & Gadenne (2000)
ja Collett & al. (2014).
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2017. Tutkimusaineisto koostuu kaikista niistä pienistä ja keskisuurista osakeyhtiöistä, joiden yrityssaneeraus on virallisessa lehdessä todettu lakanneeksi saneerausohjelman vahvistamisen vuoksi
vuoden 2010 aikana. Aineisto kerättiin Internetissä vapaasti saatavilla olevasta
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pdf-muotoisesta virallisesta lehdestä. Virallisessa lehdessä julkaistaan erilaisia
lakisääteisiä ilmoituksia, kuten esimerkiksi tässä tutkimuksessa tarvittavaa tietoa
yrityssaneerauksen lakkaamisesta ja saneerausohjelman vahvistamisesta. Aineiston keruu tapahtui käymällä läpi kaikki vuonna 2010 julkaistut lehdet. Lehtiä oli
yhteensä 149 kappaletta. Valittujen yritysten tiedot kirjattiin ensin Excel-pohjaiseen
taulukkoon. Vuoden 2010 virallisista lehdistä kerättiin kaikkien vahvistetun saneerausohjelmapäätöksen saaneiden yrityksien


Nimi



Y-tunnus



Käräjäoikeus, jossa yrityssaneeraushakemus on hyväksytty

Saneerausohjelman vahvistuksen saaneita osakeyhtiöitä oli yhteensä 142 kappaletta. Näistä yksi yritys ylitti pienen- tai keskisuuren yrityksen rajat ja se jätettiin
tästä syystä pois aineistosta. Yhden yrityksen osalta puuttui analyysissä tarvittava
tunnusluku ja myös se rajattiin aineiston ulkopuolelle. Aineiston lopullinen määrä
oli näin ollen 140 yritystä. Määrä sisältää ainoastaan käräjäoikeuden vahvistuksen
saaneet osakeyhtiöt, joten esimerkiksi väliaikaista saneerausmenettelyä ei aineistoon otettu.
Virallisesta lehdestä koottiin lisäksi ne yritykset, joiden saneerausmenettely oli alkanut vuonna 2010 sekä yritykset, joiden saneerausmenettelyhakemus oli hylätty
kyseisenä vuonna. Tämän aineiston tarkoituksena oli antaa lisätietoa kyseisen
vuoden tapahtumista. Vuonna 2010 saneerausmenettelyn aloittaneita osakeyhtiöitä oli yhteensä 250 kappaletta. Hylättyjä osakeyhtiöiden saneerausmenettelyhakemuksia oli puolestaan 124 kappaletta. Saneerausmenettely lakkasi käräjäoikeuden päätöksellä yhteensä 266 osakeyhtiöltä. Näistä 53 prosentin osalta saneerausohjelma vahvistettiin ja 47 prosentin osalta saneerausmenettely lakkasi hylkäämisen tai muun syyn takia.
Virallisessa lehdessä ilmoitettu saneerausmenettelyn lakkaaminen johtui joko saneerausohjelman hyväksymisestä tai sen hylkäämisestä. Hylkäämiseen oli useita
eri syitä. Yksinkertaisimmillaan lakkaamisen perusteluissa todettiin vain, että sa35

neerausohjelmaa ei vahvistettu. Kerrottuja syitä hylkäämiselle olivat esimerkiksi
konkurssi tai hakijan tai velallisen itse peruuttama hakemus. Tuomioistuimen antamissa hylkäämisen perusteissa vedottiin usein velallisen maksukyvyttömyyteen.
Toisin sanoen, jos velallisen maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla
katsottu voitavan poistaa tai torjua muuten kuin lyhytaikaisesti, ohjelman hyväksymiselle ei nähty edellytyksiä (YrSanL).
Empiirisen tutkimuksen otoksen seuranta-aika alkoi vuodesta 2010, jolloin aineistossa olevat yritykset hyväksyttiin yrityssaneeraukseen. Yritysten julkistamista tilinpäätöksistä saatavia tietoja seurattiin vuoteen 2017 saakka, eli enimmillään
seitsemän vuotta. Yritykset, jotka olivat toiminnassa vielä tällöin, katsottiin yrityssaneerauksessaan onnistuneeksi. Osa yrityksistä päätyi konkurssiin tai lopetti toimintansa muusta syystä jo ennen viimeistä seurantavuotta, tällöin yritys katsottiin
epäonnistuneeksi saneerauksessaan.

3.2 Muuttujat
Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan siinä saatujen tulosten toistettavuutta, eli
sitä kuinka hyvin mitattava aineisto välttää sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2016, 231) Tässä tutkimuksessa reliabiliteetin varmistamiseksi on päädytty valitsemaan aineistoksi muuttujia, jotka ovat saatavilla yhtiöiden
julkisista tilinpäätöstiedoista. Julkisista tiedoista johtuen tutkimustulokset ovat näin
ollen myös muiden tutkijoiden toistettavissa.
Muuttujien valinta on olennainen osa analyysin onnistumista, epäoleelliset muuttujat vaikuttavat tulokseen sen reliabiliteettia heikentävästi (Metsämuuronen 2005,
661). Tähän tutkimukseen muuttujat on valittu aikaisemmin esitellyn tutkimustiedon ja erityisesti Routledgen & Gadennen (2000) saneerauksen ennustamista
koskevan mallin tunnuslukuihin pohjaten. Kuviossa viisi on esitetty tässä tutkimuksessa käytettävät tunnusluvut.
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Kuvio 5. Analyysissä käytettävät tunnusluvut (mukaellen Routledge & Gadenne
2000)
Tunnuslukuja on päivitetty vastaamaan tämän tutkielman tarpeita säilyttämällä
kuitenkin perusajatus yhdestä tunnusluvusta yhtä kategoriaa kohden. Tutkimukseen valittiin selittäviksi muuttujiksi kannattavuutta, maksuvalmiutta, va
vakavaraisuutta, toiminnan laajuutta sekä pääoman sitoutuneisuutta kuvaavat tunnusluvut.
Lisäksi ei-taloudellisiksi
taloudellisiksi muuttujiksi valittiin toimiala ja tuomioistuin.
Kannattavuus
Kannattavuutta kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin koko pääoman tuottoaste-%,
tuottoaste
ROA.
OA. Voitto+ tietokannassa tunnusluku lasketaan seuraavalla kaavalla:
Tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)
ROA = ——————————————————————————— x 100

(1)

(tuorein tase loppusumma + edellinen tase lop
loppusumma)
pusumma) / 2
ROA (Return on assets) mittaa kaikille investoinneille saatua tuottoa riippumatta
siitä, kuinka investoinnit on rahoitettu. Toisin sanoen tunnusluku kertoo yrityksen
johdon kyvystä huolehtia yrityksen käytössä olevan pääomasta. (Seppänen &
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Lindfors 2011.) Myös Routledgen & Gadennen (2000) mallissa ROA oli kannattavuutta kuvaava muuttuja.
Maksuvalmius
Maksuvalmiutta kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin current ratio. Voitto+ tietokannassa tunnusluku lasketaan seuraavalla kaavalla:
rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
Current ratio =

—————————————————

(2)

lyhytaikaiset velat
Tunnusluvun avulla mitataan kuinka hyvin yrityksen lyhytaikaiset varat kattavat
lyhytaikaiset velat (Seppänen & Lindfors 2011). Current ratio oli myös Routledgen
& Gadennen (2000) mallissa maksuvalmiutta kuvaavana muuttujana.
Vakavaraisuus
Yrityksen vakavaraisuutta kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin omavaraisuusaste-%.
Voitto+ tietokannassa tunnusluku lasketaan seuraavalla kaavalla:
oma pääoma + varaukset
Omavaraisuusaste-% =

————————————————

x 100

(3)

taseen loppusumma - saadut ennakot

Tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä,
vaikka esimerkiksi sen kannattavuus hetkellisesti heikkenisi (Seppänen & Lindfors
2011).
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Toiminnan laajuus
Yrityksen toiminnan laajuutta tässä tutkimuksessa kuvaa yrityksen taseen loppusumma. Tunnusluku kertoo sekä yrityksen varat että myös oman ja vieraan pääoman yhteismäärän. Myös Routledge & Gadenne (2000) käyttivät mallissaan taseen loppusummaa kuvaamaan yrityksen kokoa.
Pääoman sitoutuneisuus
Toimialan ja tuomioistuimen lisäksi kolmas nominaaliasteikollinen ja ainut dikotominen selittävä muuttuja tutkimuksessa on pääoman sitoutuneisuutta kuvaava
oma pääoma. Oma pääoma koostuu osakkeenomistajien pääomasijoituksista ja
yrityksiin jätetyistä voitoista. Omistajien mahdollisuus nostaa varoja yrityksestään
riippuu sen jaettavissa olevan oman pääoman määrästä. Jos yrityksen oma pääoma on negatiivinen, ei esimerkiksi osinkoja voida jakaa. Tämä puolestaan saattaa vähentää osakkeenomistajien kiinnostusta yrityksen toiminnan ylläpitämiseen.
(Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2017.) Myös Routledge & Gadenne (2000)
käyttivät oman pääoman negatiivisuutta tai positiivisuutta muuttujana testatessaan
osakkeenomistajien sitoutumista. Tässä tutkimuksessa pääoman ollessa positiivinen muuttuja saa arvon 1 ja sen ollessa negatiivinen arvon 0.
Edellä kerrottujen riippumattomien tunnuslukujen valintaan vaikutti osaltaan tutkimusaineiston keruussa käytetyn tietokannan sisältämien tietojen saatavuus. Tärkeintä oli kuitenkin yhden sopivan tunnusluvun valinta kuvaamaan kutakin yrityksen eri menestymiseen vaikuttavaa tekijää. Tunnusluvut kerättiin Suomen Asiakastieto Oy:n omistamasta Voitto+ tietokannasta. Tunnusluvut ovat kunkin yrityksen viimeisimmästä julkaistusta tilinpäätöksestä ennen saneerausohjelman vahvistamista vuonna 2010. Tilinpäätösten ajankohta jakautui niin, että 134 yrityksen
viimeisin tilinpäätös oli vuodelta 2009, viiden yrityksen viimeisin tilinpäätös oli vuodelta 2008 ja yhden vuodelta 2007.
Tässä tutkimuksessa selitettävä muuttuja on yrityksen saneerauksessa onnistuminen tai epäonnistuminen. Muuttuja on dikotominen, eli se voi saada vain kaksi ar39

voa (Metsämuuronen 2005, 332). Tutkimusaineiston yritykset jaettiin kahteen eri
ryhmään saneerauksessa onnistumisen tai epäonnistumisen perusteella. Saneerauksessaan onnistunut yritys sai arvon 1 ja epäonnistunut puolestaan arvon 0.
Saneeraus katsottiin epäonnistuneeksi, jos yritys oli päätynyt konkurssiin tai lopettanut toimintansa. Saneeraus katsottiin onnistuneeksi, jos yritys oli edelleen toiminnassa 31.12.2017. Onnistuneeksi luokittelu edellytti todellista liiketoimintaa.
Osa yrityksistä oli aktiivisena kaupparekisterissä vaikka ne olivat hakeutuneet pois
arvonlisäverovelvollisuudesta sekä työnantaja- ja ennakkoperintärekistereistä.
Nämä yritykset eivät myöskään olleet julkaisseet tilinpäätöstietojaan vuodelta 2016
tai tiedot puuttuivat jo useita vuosia ennen tätä. Tällaiset yritykset luokiteltiin toimimattomiksi.
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4. TUTKIMUSTULOKSET
Tässä luvussa kuvaillaan tutkimusaineistoa ja esitellään saadut tutkimustulokset.
Tutkimusaineistosta testataan muuttujien välistä riippuvuutta erilaisilla menetelmillä sekä tutkitaan logistisella regressioanalyysilla muuttujien vaikutusta saneerauksen onnistumiseen.

4.1. Aineiston kuvailu
Seuraavaksi esitellään tutkimuksessa käytettävää aineistoa riippumattomiin muuttujiin liittyvien tunnuslukujen, taulukoiden ja grafiikan avulla. Lisäksi tutkitaan muuttujien jakaumia ja keskiarvojen merkitsevyyttä.
Toimiala
Tutkimusaineiston toimialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen. Aineiston yritykset jakaantuivat yhteensä viiteentoista eri toimialaan. Selvästi
eniten yrityksiä oli teollisuudessa, yhteensä 44 kappaletta. Toiseksi eniten yrityksiä
oli tukku- ja vähittäiskaupan alalla, 21 kappaletta, ja kolmanneksi eniten kuljetuksen- ja varastoinnin alalla, 20 kappaletta. Osassa toimialoista oli kuitenkin alle
kymmenen yritystä, joissain jopa vain yksi.
Aineisto luokiteltiin uudestaan kuvailun selkeyttämiseksi viiteen eri luokkaan. Näin
jokaisessa viidessä ryhmässä oli vähintään kolmetoista yritystä. Taulukossa kaksi
esitetään alkuperäiset toimialat sekä yhdistetyt toimialat ja yritysten määrät kussakin ryhmässä. Teollisuuden toimialaan lisättiin yksi louhinta-alan yritys ja kaksi
maatalouden yritystä. Rakentaminen, vähittäiskauppa sekä kuljetus- ja varastointiala pysyivät ennallaan. Kiinteistöalan viisi yritystä sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan 11 yritystä yhdistettiin seitsemän muun toimialan kanssa yhdeksi palvelu- ja viestintätoimialaksi. Palvelu- ja viestintätoimiala sisältää kiinteistönvälitysyritysten ja ravintoloitten lisäksi muun muassa siivous-, kiinteistönhoito- ja hoiva-alan
yrityksen, mainostoimistoja, liikuntapalvelujen tarjoajia, autokoulun sekä elokuvaja painoalan yrityksiä.
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Taulukko 2. Alkuperäiset ja yhdistetyt toimialat (n = 140)
ALKUPERÄISET TOIMIALAT

n

YHDISTETYT TOIMIALAT

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

2

TEOLLISUUS

Kaivostoiminta ja louhinta

1

Teollisuus

44

Rakentaminen

13

RAKENTAMINEN

13

Tukku- ja vähittäiskauppa

21

21

Kuljetus ja varastointi

20

KAUPPA
KULJETUS JA
VARASTOINTI

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

11

Kiinteistöalan toiminta

5

Informaatio ja viestintä

6

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

3

Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toiminta

9

Koulutus

1

Taiteet, viihde ja virkistys

2

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

1

Terveys- ja sosiaalipalvelut
YHTEENSÄ

1
140

n

47

PALVELU- JA
VIESTINTÄALA

20

39

140

Muita luokkia pienemmästä havaintojen määrästä huolimatta rakennusala pidettiin
edelleen omana luokkanaan. Ala on hyvin suhdanneherkkä ja lisäksi sen osuus on
ollut 20 prosenttia kaikista saneerauksista viimeisten reilun kymmenen vuoden
aikana (taulukko kolme).
Verrattaessa tutkimusaineistoa kaikkien yrityssaneerausten määrään pidemmän
ajanjakson aikana Suomessa, voitiin havaita eri toimialoissa eroja. Taulukossa
kolme näkyy sekä kaikkien yrityssaneerausten jakautuminen prosentteina toimialoittain vuosina 2007-2019 että tämän tutkimuksen aineiston jakautuminen eri
toimialoille.
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Taulukko 3.. Vertailu saneerausten jakautumisesta toimialoittain 2007
2007-2019 ja tutkimusaineistossa vuonna 2010
TOIMIALA
2007-2019
2019
2010
Teollisuus (sis. maa--, metsä- ja kalatalouden)
20 %
34 %
Palvelu- ja viestintäala (sis. majoitus
majoitus- ja rav.toim.)
30 %
28 %
Kuljetus ja varastointi
12 %
14 %
Kauppa
18 %
15 %
Rakentaminen

20 %

9%

Suurin ero kaikkien yrityssaneerausten määr
määrissä verrattuna tutkimusaineistoon oli
teollisuus- ja
a rakentamisalan yrityksissä. Kaikista yrityksistä joka viides oli rake
rakennusalan yritys, mutta tutkimusaineiston yrityksistä vain joka kymmenes. Tutkimu
Tutkimusaineistosta puolestaan noin joka kolmas yritys oli teollisuuden toimialalla toimiva,
mutta kaikista yrityksistä
yksistä vain joka viides. Aineistoja vertailtaessa on kuitenkin
huomioitava, että kaikki saneeraukseen hakeutuneet yritykset sisältävät myös suuret yritykset sekä muut yhtiömuodot osakeyhtiöiden lisäksi.
Koko havaintoaineistosta (n=140) 34 prosenttia (n=
(n=48)
48) onnistui saneerauksessa ja
66 prosenttia (n=92) epäonnistui. Vertailtaessa tutkimusotoksesta saneerauksessa
onnistuneita ja epäonnistuneita osakeyhtiöitä toimialoittain havaittiin eroa jakaut
jakautumisessa (kuvio kuusi)..

Kuljetus ja varastointi

50 % (n=10)
50 % (n=10)

Rakentaminen

77 % (n=10)
23 % (n=3)

Kauppa

71 % (n=15)
29 % (n=6)

Palvelu- ja viestintäala

67 % (n=26)
33 % (n=13)

Teollisuus

66 % (n=31)
34 % (n=16)
0
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Kuvio 6. Onnistuneet ja epäonnistuneet saneeraukset toimialoittain (n = 140)
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Onnistuminen saneerauksessa vaikuttaa kuvion kuusi perusteella olevan yhtä vaikeaa lähes jokaisella toimialalla. Aloitetuista saneerauksia onnistuneita oli noin 30
prosenttia kaupan alalla, teollisuudessa sekä palvelu- ja viestintäalalla. Poikkeuksen teki ainoastaan kuljetus- ja varastointiala. Yrityksen toimiessa kuljetus- ja varastointialalla saneerauksen onnistuminen on ollut yhtä todennäköistä kuin siinä
epäonnistuminenkin. Rakennusalalla toimiminen sen sijaan on heikentänyt onnistumisen mahdollisuuksia, vain 23 prosenttia alan yrityksistä on onnistunut aloittamassaan yrityssaneerauksessa.
Toimialan tilastollista merkitsevyyttä saneerauksen onnistumiselle tarkasteltiin lisäksi X2-riippumattomuustestillä. Oletushypoteesiksi valittiin: "Toimiala ei vaikuta
yrityksen saneerauksessa onnistumiseen" Testin p-arvoksi viisiluokkaisella toimialamuuttujalla saatiin 0,5188. (Liite 1) Huolimatta edellä kuvatuista eroista toimialojen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa ei siis havaittu.
Käräjäoikeus
Päätöksiä saneerausmenettelyyn pääsystä oli yhteensä 13 eri käräjäoikeudelta.
Tuomioistuinten hyväksymien yrityssaneerausten määrä vaihteli 3 - 19 tapauksen
välillä, joten osassa tuomioistuimia päätösten määrä jäi hyvin alhaiseksi. Eniten
yrityksiä hyväksyttiin saneeraukseen Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Helsingin ja
Päijät-Hämeen käräjäoikeuksissa ja vähiten saneerauksia aloitettiin Satakunnan,
Lapin ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuksissa. Kuvailun selkeyttämiseksi myös käräjäoikeudet jaettiin aikaisemmin kuvattujen toimialojen mukaisesti viiteen ryhmään.
Käräjäoikeuksien jakaminen tehtiin pääsääntöisesti sijainnin mukaan. Pirkanmaa
haluttiin kuitenkin pitää erillisenä käräjäoikeutena mukana, koska Sundgrenin
(1998) tutkimuksessa juuri Pirkanmaan käräjäoikeus oli merkityksellinen tekijä saneerauksen onnistumisen ennustamisessa. Uudet ryhmät jakautuivat taulukon
neljä mukaisesti.
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Taulukko 4. Alkuperäiset ja yhdistetyt käräjäoikeudet (n = 140)
ALKUPERÄINEN KÄRÄJAOIKEUS
Helsinki
Espoo

n
17
11

Pirkanmaa

18

Pohjanmaa

7

Oulu
Satakunta
Varsinais-Suomi

7

Päijät-Häme
Lappi

3
19
6
11
10
8
17
6

YHTEENSÄ

140

Etelä-Karjala
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

YHDISTETTY

n

ETELÄ-SUOMI

28

PIRKANMAA

18

LÄNSI-SUOMI

36

ITÄ-SUOMI

27

MUUT

31
140

Tutkimusotoksessa oli havaittavissa eroja saneerausten jakaantumisessa onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin käräjäoikeuksittain. Kuviosta seitsemän voidaan havaita, että selvin ero onnistumisprosentissa oli Etelä-Suomen käräjäoikeudella. EteläSuomen käräjäoikeuden saneeraukseen hyväksymistä yrityksistä neljä viidestä
päätyi lopulta konkurssiin. Myös muiden käräjäoikeuksien, Pirkanmaata lukuun
ottamatta, saneeraukseen hyväksymistä yrityksistä suurin osa päätyi konkurssiin.
Ainoastaan Pirkanmaa oli poikkeus, sen hyväksymistä yrityssaneerauksista onnistui tasan puolet. Havaintojen jakautumisesta näin epätasaisesti onnistujiin ja epäonnistujiin voidaan päätellä, että aiemmin työn teoriaosassa esitelty tyypin I virhe
on yleinen. Virhe syntyy tilanteessa, jossa elinkelvottoman yrityksen suunnitelma
hyväksytään ja yritys pääsee saneeraukseen.
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20 % (n=28)

ETELÄ-SUOMI

82% (n=23)

18 % (n=5)
13 % (n=18)

PIRKANMAA

50 % (n=9)
50 % (n=9)
Yhteensä

26 % (n=36)

LÄNSI-SUOMI

69 % (n=25)

31 % (n=11)

Onnistuneet

19 % (n=27)

ITÄ-SUOMI

41 % (n=11)

59 % (n=16)

22 % (n=31)

MUUT

61 % (n=19)

39 % (n=12)
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Kuvio 7. Saneerausten onnistuminen käräjäoikeuksittai
käräjäoikeuksittain
n (n=140)

Käräjäoikeuden tilastollista merkitsevyyttä saneerauksen onnistumiselle tarkaste
tarkasteltiin X2-riippumattomuustestillä
riippumattomuustestillä. Oletushypoteesiksi valittiin: "Käräjäoikeus
Käräjäoikeus ei vaikuvaik
ta yrityksen saneerauksessa onnistumiseen
onnistumiseen".
". Testin tuloksena oletushypoteesi jäi
voimaan p-arvon
arvon ylittäessä viiden prosentin riskitason arvolla 0.1766. (Liite 1) Tulos siis tarkoitti, että käräjäoikeu
äräjäoikeudella ei aiemmin kuvatuista eroista huolimatta ollut
tilastollista vaikutusta
ta saneerauksen onnistumiseen.
Taloudelliset tunnusluvu
tunnusluvut ja yrityksen koko
Taulukkoon viisi koottiin tutkimusotoksen taloudellisten tunnuslukujen sekä yrityksen kokoa kuvaavan taseen keski- ja hajontalukuja. Taulukossa esitellään myös
Mann-Whitney –testin
testin tulokset eli tunnuslukujen keskiarvojen erojen tilastollista
tilasto
merkitsevyyttä kuvaavat testisuureet sekä p
p-arvot. Taulukosta voidaan havaita,
että tunnusluvut
unnusluvut keskimäärin olivat heikkoja niin onnistuneiden kuin epäonni
epäonnistuneidenkin ryhmässä. Esimerkiksi sekä kokonaispääoman tuottoasteprosentin
(ROA) että omavaraisuusasteprosentin
isuusasteprosentin yläkvartiili saivat molemmissa ryhmissä
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negatiivisen arvon. Toisin sanoen yli 75 prosentilla kaikista yrityksistä kannattavuus ja vakavaraisuus olivat negatiivisia. Current ration yläkvartiili puolestaan jäi
molemmissa ryhmissä alle yhden, eli myös maksukyky oli heikko ainakin 75 prosentilla yrityksistä.
Omavaraisuusasteprosentin ja ROA:n keskiarvojen ja mediaanien arvoista havaittiin, että suurin osa näiden muuttujien havainnoista oli keskiarvoa suurempia ja
muuttujien jakaumat tästä syystä vasemmalle vinoja. Taseen ja current ration havainnoista sitä vastoin suurempi osa oli niiden keskiarvoa pienempiä, jolloin jakaumat puolestaan ovat oikealla vinoja. Muuttujien jakaumia tutkittiin edelleen
Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestillä. Testin tulokset osoittivat, että yksikään muuttujista ei noudattanut normaalijakaumaa. Liitteessä kaksi esitetyt graafiset histogrammikuviot vahvistavat testistä saatuja tuloksia. Kuvioista näkee, että
kaikki muuttujat ovat sekä vinoja että tavallista huipukkaampia.
Muuttujien havaintojen keskiarvoissa oli eroa onnistuneet/epäonnistuneet ryhmien
välillä siten, että keskiarvo oli parempi onnistuneiden ryhmässä ROA:n ja omavaraisuusasteprosentin osalta. ROA:n havainnot erosivat tässä tarkastelussa toisistaan eniten, muuttujan keskiarvo oli kaksi kertaa suurempi onnistuneiden ryhmässä. Current ration keskiarvo puolestaan oli parempi epäonnistuneiden ryhmässä.
Koska tässä ryhmässä oli yksi poikkeavan suuri luku (26,2), laskettiin keskiarvo
vielä ilman tätä muuttujaa. Ilman poikkeavan suurta lukua current ratioksi saatiin
0,67, eli tämäkin keskiarvo oli parempi kuin onnistuneiden ryhmässä. Myös taseen
keskiarvo oli suurempi epäonnistuneiden ryhmässä. Tässä tutkimuksessa taseen
loppusumma kuvaa yrityksen kokoa. Keskiarvon perusteella voitaisiin siis todeta,
että epäonnistuneet yritykset ovat kooltaan suurempia kuin onnistuneet. Lähempi
tarkastelu kuitenkin osoittaa, että epäonnistuneiden ryhmässä yläkvartiilin ja mediaanin arvot ovat matalampia kuin onnistuneiden ryhmässä. Liitteestä kolme voidaan havaita epäonnistuneiden joukossa olevankin selkeitä outliereita, jotka nostavat keskiarvoa ylöspäin. Kun kolme korkeinta lukua poistettiin, laski keskiarvo
onnistuneiden ryhmän keskiarvoa alemmas. Näin ollen voidaan todeta, että yritykset ovat keskimäärin hieman suurempia onnistuneiden ryhmässä.
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Taulukko 5. Vertailutaulukko taloudellisten muuttujien tunnusluvuista epäonnistuneet/onnistuneet luokissa (n=140).

TALOUDELLISTEN MUUTTUJIEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILUTAULUKKO
ROA/
Onnist.
n=48

ROA/
Epäonn.
n=92

CR/
Onnist.
n=48

CR/
Epäonn.
n=92

OVA/
Onnist.
n=48

OVA/
Epäonn.
n=92

TASE/
Onnist.
n=48

TASE/
epäonn.
n=92

Korkein

38.40

67.20

2.60

26.20

68.80

159.60

6869

23990

Matalin

-51.80

-144.60

0

0

-1822.90

-1486

28

16

Keskiarvo

-8.82

-17.66

0.56

0.95

-104

-112.16

1124

1620

Vaihteluväli

90.20

211.80

2.60

26.20

1891.70

1645.6

6841

23974

Mediaani

-6.65

-13.10

0.40

0.60

-55.85

-44.75

428

322

Keskihajonta

15.26

26.94

0.50

2.71

264.76

214.89

1472

3715

Q1 alakvartiili

-14.45

-28.60

0.20

0.30

-128.60

-127.85

211

167

Q3 yläkvartiili

-0.45

-3.40

0.70

0.90

-5.40

-16.60

1432

1264

Standardoitu
testisuure Z
(Mann-Whitney
-testi)

2.2499

-1.6481

0.5180

1.0448

Kaksisuuntaisen testin
p-arvo

0.0245

0.0993

0.6053

0.2979
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Tunnuslukujen tilastollista riippuvuutta yrityssaneerauksessa onnistumiseen testattiin Mann-Whitneyn -testillä. Tämä ei-parametrinen testi valittiin, koska muuttujat
eivät olleet normaalijakautuneita. Lisäksi Mann-Whitney -testi soveltui parhaiten
tutkittavaan tilanteeseen, jossa selitettävä muuttuja oli suhde- tai intervalliasteikollinen ja selittävä muuttuja puolestaan nominaaliasteikollinen. Jokaisen tunnusluvun osalta tutkittiin sen yhteyttä saneerauksessa onnistumiseen. Oletushypoteesi
testeissä oli "Onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välillä ei ole eroa taseessa tai taloudellisissa tunnusluvuissa". Huolimatta melko suuristakin eroista
current ration, taseen ja omavaraisuusasteprosentin keskiarvojen välillä, eivät erot
Mann-Whitney -testin mukaan onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välillä
kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Kaksisuuntaisen testin p-arvo osoittautui taseen, omavaraisuusasteprosentin ja current ration osalta suuremmaksi kuin
valittu riskitaso 0,05. Nollahypoteesi jäi siis voimaan, eli toisin sanoen onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten keskiarvojen välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa näiden tunnuslukujen osalta. Sitä vastoin kannattavuutta kuvaava ROA
osoittautui muista tunnusluvuista poikkeavaksi. Kaksisuuntaisen testin p-arvo
ROA:n osalta oli 0.0245. Koska p-arvo jäi pienemmäksi kuin valittu riskitaso (0,05),
H0 hylättiin. Onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välinen ROA:n keskiarvojen ero oli siis näin ollen tilastollisesti merkitsevä. Mann-Whitney -testin tulokset
esitellään liitteessä neljä.
Oman pääoman sitoutuneisuus
Tutkimusaineiston yrityksistä 86.43 prosentilla (n=121) oli negatiivinen oma pääoma ja 13.57 prosentilla (n=19) positiivinen. Oman pääoman jakautuminen onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välillä esitetään kuviossa kahdeksan frekvenssejä ja prosenttilukuja vertailemalla. Epäonnistuneiden ja onnistuneiden saneerausten välillä ei ollut havaittavissa juurikaan eroa jakautumisessa oman pääoman positiivisuuden ja negatiivisuuden mukaan. Molemmissa luokissa ero oli
vain noin prosentin suuruinen.
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Epäonnistunut / negatiivinen oma pääoma

86,96 % (n = 80)

Epäonnistunut / positiivinen oma pääoma

13,04 % (n = 12)
85,42 % (n = 41)

Onnistunut /negatiivinen oma pääoma

14,58 % (n =7)
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Kuvio 8. Oman pääoman jakautuminen negatiivis
negatiiviseen/positiiviseen
een/positiiviseen saneerauksessaneeraukse
sa onnistumisen perusteella (n = 140).
Oman pääoman sitoutuneisuuden merkitystä saneerauksen onnistumiselle testa
testattiin lisäksi X2-riippumattomuustestillä
riippumattomuustestillä. Oletushypoteesiksi valittiin: "Oman
"
pääoman
negatiivisuus tai positiiv
positiivisuus
isuus ei vaikuta yrityksen saneerauksessa onnistumiseen".
onnistumiseen
Oletushypoteesi jäi voimaan p
p-arvon ollessa 0,80. (Liite 1) Tulos vahvisti edellä
mainittuja havaintoja siitä, että saneerauksessa onnistuneet ja epäonnistuneet
yritykset jakautuivat tasaisesti nega
negatiivisen
tiivisen ja positiivisen pääoman yritysten keske
ken. Oman pääoman negatiivisuudella tai positiivisuudella ei siis ollut vaikutusta
saneerauksessa onnistumiseen.

4.2 Tutkimusaineiston testaus
Ennen varsinaisia riippuvuustestejä tutkittiin edellisessä luvus
luvussa muuttujien keskiarvoja, mediaaneja ja keskihajontaa tarkastellessa havaittua todennäköisyyttä
mahdollisiin poikkeaviin havaintoihin eli outliereihin. Yksittäisillä poikkeavilla hah
vainnoilla saattaa olla merkitystä keski
keski- ja hajontalukuihin sekä eri analyysien
anal
tuloksiin. Poikkeavien havaintojen tarkastelu tutkimusotoksesta tehtiin laatikkojanakuvion (Box plot) avulla jokaiselle selittävälle muuttujalle erikseen. Aineistosta
ajetuista kuvioista havaittiin useita poikkeavia havaintoja (Liite 3). Outliereita oli
sekä onnistuneiden että epäonnistuneiden saneerausten ryhmissä. Kuvioista nähtiin useita poikkeavia havaintoja, eli havaintoja, jotka poikkesivat yläylä tai alakvartiilista yli puolitoista kertaa kvartiilivälin pituuden verran. Kokonaispääoman tuott
tuotto50

prosentin (ROA) osalta poistettiin epäonnistuneiden luokasta korkein ja matalin
arvo. Luvut poikkesivat merkittävästi muiden yritysten vastaavista luvuista. Matalimman arvon omaava yritys oli lisäksi omavaraisuusasteeltaan muista poikkeava,
joten myös tämä puolsi havainnon pois jättämistä. Current ration osalta poistettiin
yksi epäonnistunut yritys, jonka tunnusluku poikkesi erittäin merkittävästi muista.
Kyseessä oli niin poikkeuksellinen luku, että se tarkistettiin tietokannasta uudelleen, mutta selitystä ei poikkeamalle kuitenkaan löydetty. Yrityksellä oli lisäksi
poikkeuksellisen pieni omavaraisuusasteprosentti. Omavaraisuusasteprosentin
osalta poistettiin pienimmän arvon saanut saneerauksessa onnistunut yritys sekä
lisäksi pienimmän ja suurimman arvon saaneet epäonnistuneiden ryhmän havainnot. Poikkeavien taseen arvojen vuoksi poistettiin lisäksi kaksi suurimman arvon
saanutta yritystä. Yhteensä outlier- havaintojen vuoksi poistettiin kahdeksan yritystä, joista seitsemän epäonnistuneita ja yksi onnistunut yritys.
Havaintojen poistamisen jälkeen tarkistettiin uudestaan muuttujien jakaumat Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestillä. Oletushypoteesi H0 = muuttujan arvot
noudattavat normaalijakaumaa, jouduttiin kuitenkin edelleen hylkäämään. Testin
tulokset osoittivat, että kaikkien muuttujien osalta p-arvo oli pienempi kuin valittu
riskitaso (p<0,05). Myöskään tunnuslukujen keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys
ei muuttunut aiemmasta.

4.2.1 Selittävien muuttujien keskinäinen riippuvuus
Tässä tutkimuksessa käytettävä logistinen regressioanalyysi on herkkä multikollineaarisuudelle. Multikollineaarisuutta saattaa syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa kaksi muuttujaa kuvaa samaa asiaa eri muodossa. Tällöin samaa asiaa selittävistä muuttujista toinen on turhaan mallissa. (Metsämuuronen 2005, 579, 689)
Routledge & Gadenne (2000) välttivät tutkimuksessaan multikollineaarisuuden
käyttämällä yhtä tunnuslukua valitsemaansa taloudellista menestystä kuvaavaa
kategoriaa kohden. Kuten aiemmin todettiin, tähän tutkimukseen selittäviksi muuttujiksi valittiin tunnusluvut Routledgen & Gadennen malliin pohjautuen niin, että
kukin tunnusluku edustaa eri taloudellista toimintakykyä kuvaavaa kategoriaa. Ole51

tuksena tästä syystä on, että valittujen tunnuslukujen välillä ei ole riippuvuutta.
Keskinäinen korrelaatio haluttiin kuitenkin tarkastaa mahdollisen multikollineaarisuuden poissulkemiseksi. Valittujen selittävien muuttujien keskinäinen korrelaatio
esitetään taulukossa kuusi. Taulukointia varten muuttujien riippuvuutta toisistaan
testattiin useammalla eri menetelmällä johtuen muuttujien erilaisista mittaasteikoista ja jakaumista. Muuttujien testisuureiden arvot sekä p-arvot ja esitetään
liitteessä kuusi.
Aluksi testattiin nominaalisten muuttujien, eli oman pääoman, käräjäoikeuden sekä
toimialan, riippuvuutta toisistaan ristiintaulukoinnilla ja erojen merkitsevyyttä X2 riippumattomuustestillä. Oletushypoteesi (H0) oli: "muuttuja ei vaikuta toiseen selittävään muuttujaan". Aineiston luokittelussa X2 -riippumattomuustestiä varten on
tärkeää, että jokaisessa luokassa on tarpeeksi frekvenssejä. Edellytyksenä testin
validiudelle on, että korkeintaan 20 prosenttia odotetuista frekvensseistä on pienempiä kuin viisi. Luvussa 4.1 toimialoja yhdistettiin niin, että alojen määrä pieneni
viiteen. Tämä luokittelu ei kuitenkaan ollut riittävä, jotta X2-riippumattomuustestin
edellytykset olisivat täyttyneet. (Liite 5) Jotta nominaalisten muuttujien riippuvuutta
voitiin testata, muodostettiin sekä toimiala että käräjäoikeus -muuttujista kaksi uutta muuttujaa. Uudelleenkoodauksen jälkeen X2-riippumattomuustestin edellytykset
täyttyivät. Viiden prosentin merkitsevyystasolla (p<0,05) H0 jäi voimaan muiden
paitsi toimialan ja käräjäoikeuden välillä. Näiden muuttujien osalta taustaedellytykset täyttyivät kuitenkin jo käyttämällä oikeuden osalta alkuperäistä viiteen luokkaan
jaettua muuttujaa. Tässä testissä H0 jäi voimaan. Koska tuomioistuimia todellisuudessa on useita, katsottiin useamman luokan käyttäminen luotettavammaksi vaihtoehdoksi. Voidaan siis toisin sanoen päätellä, että toimiala, käräjäoikeus tai oman
pääoman negatiivisuus tai positiivisuus eivät korreloineet keskenään.
Seuraavaksi testattiin suhde- ja intervalliasteikollisten tunnuslukujen korrelaatiota.
Näitä tunnuslukuja olivat taloudellinen kannattavuus (ROA), vakavaraisuus (omavaraisuusasteprosentti), maksukyky (current ratio) ja yrityksen koko (tase). Riippuvuustestin valintaan vaikuttava tekijä on muuttujan teoreettinen normaalijakautuneisuus (Metsämuuronen 2005, 593). Aikaisemmin aineiston kuvailun yhteydessä
selvitettiin Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestillä muuttujien normaalijakau52

tuneisuus. Testin mukaan yksikään suhde- tai välimatka-asteikollisista muuttujista
ei ollut normaalijakautunut, ei edes outlier havaintojen poistamisen jälkeen. Tästä
johtuen korrelaatiotestiksi valittiin Spearmanin korrelaatiotesti ja oletushypoteesiksi
(H0) valittiin "selittävien muuttujien välillä ei ole korrelaatiota". Analyysin tulokset
poikkesivat aiempiin tutkimuksiin perustuvavasta riippumattomuuden oletuksesta.
Testin perusteella lähes kaikkien muuttujien p-arvo jäi pienemmäksi kuin valittu
riskitaso viisi prosenttia. Nollahypoteesi hylättiin muiden osalta, ainoastaan ROA:n
ja taseen välillä p-arvo oli riskitasoa suurempi, jolloin nollahypoteesi jäi voimaan.
Erityisesti omavaraisuusasteprosentti korreloi positiivisesti muiden muuttujien
kanssa, korkein korrelaatiokerroin oli omavaraisuusasteprosentin ja ROA:n välillä
(0.4812). Muiden korrelaatiokertoimet jäivät alle 40 prosenttiin (Liite 6). Huolimatta
muuttujien välisestä selvästä positiivisesta korrelaatiosta, jäivät selitysasteet kuitenkin mataliksi. Paras selitysaste (ROA/omavaraisuusaste-%) jäi noin 23 prosenttiin (0.48122 ≈ 23 %) ja muut olivat selitysasteeltaan vielä tätä heikompia. Suhteellisen matalista korrelaatiokertoimista johtuen onkin melko epätodennäköistä, että
nämä johtaisivat multikollineaarisuuteen liittyviin ongelmiin logistisessa regressioanalyysissä.
Muuttujien korrelaatiota testattiin varmuuden vuoksi myös aineistolla, josta oli jätetty pois poikkeukselliset havainnot (n=132). Testi antoi kuitenkin samansuuntaisia tuloksia kuin outlierit sisältävä aineisto, joten näillä havainnoilla ei muuttujien
keskinäiseen korrelointiin ollut vaikutusta. Korrelaatiokertoimissa oli korkeintaan
muutaman prosentin muutoksia ylös- ja alaspäin. (Liite 7)
Viimeiseksi testattiin suhde- ja intervalliasteikollisten taloudellisten tunnuslukujen
riippuvuutta nominaaliasteikollisista (käräjäoikeus, toimiala ja oma pääoma) muuttujista. Toimialan ja käräjäoikeuden yhteyttä taloudellisiin tunnuslukuihin tutkittiin
Kruskal-Wallisin testillä. Tämä ei-parametrinen testi valittiin, koska se soveltui parhaiten testaamaan ei-normaalijakautuneen tunnusluvun riippuvuutta muuttujasta,
jolla on enemmän kuin kaksi ryhmittelyluokkaa. Testin tulokset osoittivat, että viiden prosentin riskitasolla tuomioistuimella ei ollut yhteyttä muuttujiin. Sen sijaan
toimialalla oli yhteyttä sekä current ratioon että taseeseen. (Liite 6) Toimialan vaikutusta taseeseen voi selittää toimialojen välillä luonnostaan olevat erot muun
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muassa niiden investointitarpeissa. Esimerkiksi tutkimusaineiston yrityksistä palvelu- ja viestintäalalla yli 25 prosentilla yrityksistä oli taseen loppusumma alle
100.000,00 euroa, kun vastaavasti näin alhaista arvoa ei ollut yhdelläkään otoksen
teollisuusalan yrityksellä. Current ration arvot todettiin jo aineiston kuvailun yhteydessä heikoksi kaikilla toimialoilla. Vertailtaessa nyt maksukykyä toimialoittain,
huomattiin, että erityisesti kuljetus- ja varastointialalla maksukykyisyys oli hyvin
heikko. Alalla jopa 85 prosentilla yrityksistä current ration arvo jäi alle 0,5. Tutkimustulosten mukaan toimialalla on siis vaikutusta sekä yrityksen kokoon että maksukykyisyyteen.
Oman pääoman vaikutusta suhde- ja intervalliasteikollisten tunnuslukuihin testattiin vertaamalla eri tunnuslukujen keskiarvoja negatiivisen ja positiivisen oman
pääoman omaavien yritysten välillä. Testiksi valittiin Mann-Whitneyn -testi. Oletushypoteesiksi (H0) valittiin "Positiivisen oman pääoman omaavien yritysten ja negatiivisen oman pääoman omaavien yritysten välillä ei ole eroa taloudellisissa tunnusluvuissa". Testattavat tunnusluvut olivat ROA, omavaraisuusasteprosentti, current ratio sekä lisäksi yrityksen kokoa kuvaava tase. Kaksisuuntaisen testin p-arvo
jäi kaikkien muuttujien osalta pienemmäksi kuin valittu riskitaso (0.05), joten H0
hylättiin. Lisäksi Mann-Whitney -testin mukaan erot negatiivisten ja positiivisten
pääomien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Muuttujien järjestyslukujen keskiarvot erosivat toisistaan siten, että negatiivisen pääoman omaavissa yrityksissä
oli enemmän matalampia tunnusluvun arvoja kuin positiivisen pääoman omaavissa yrityksissä. Tästä johtuen negatiivisen pääoman omaavissa yrityksissä myös
järjestyslukujen keskiarvo oli selvästi matalampi (liite 8). Toisin sanoen oman pääoman negatiivisuus korreloi heikkojen tunnuslukujen arvojen kanssa. MannWhitneyn testi toistettiin myös ilman outlier-havaintoja olevalla aineistolla, mutta
tuloksiin tällä ei ollut merkittävää vaikutusta.
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Taulukko 6. Yhteenveto selittävien muuttujien keskinäisestä riippuvuudesta

TUNNUSLUKU

EI KORRELAATIOTA

KORRELAATIO,
EI MERKITSEVÄ

KORRELAATIO

ROA

Current ratio

Oikeus

omavaraisuusaste-%

Toimiala, OPO

Yrityksen koko

Koko (tase)

ROA

Omavaraisuusaste-%
Oman pääoman
neg./pos (OPO)

Oikeus

ROA, oikeus

Oikeus, toimiala
Yrityksen koko

CR
omavaraisuusaste-%

Toimiala, OPO

CR
omavaraisuusaste-%

OPO

ROA, CR,

Oikeus, toimiala

Yrityksen koko

ROA, CR
Oikeus, toimiala

omavaraisuusaste-%
Yrityksen koko

Taloudelliset ja eitaloudelliset tunnusluvut
ROA

Toimiala

OPO

Current ratio

Omavaraisuusaste-%

Yrityksen koko

OPO ja oikeus

4.2.2 Logistinen regressioanalyysi
Tässä luvussa tutkitaan binäärisellä logistisella regressioanalyysillä muuttujien
merkitystä saneerauksessa onnistumiseen. Logistisen regressioanalyysin avulla
voidaan tutkia mitkä analyysiin valituista muuttujista selittävät parhaiten saneerauksessa onnistumista, mutta lisäksi se voi mahdollistaa myös tulevien saneerausten onnistumisen ennustamisen (Metsämuuronen 2005, 687). Seuraavaksi selvitetään, mahdollistaako malli saneerauksen onnistumisen ennustamisen analyysiin
valituiden muuttujien avulla.
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Analyysimenetelmäksi tässä tutkimuksessa valittiin logistinen regressionalyysi,
koska tämä analyysimenetelmä sopii tilanteeseen, jossa selitettävä muuttuja on
dikotominen eli kaksiluokkainen. Lisäksi logistisessa regressioanalyysissa ei haittaa, vaikka selittäjät eivät ole normaalijakautuneita. (Metsämuuronen 2005, 687689.)
Binäärisessä logistisessa regressioanalyysissa pyritään ennustamaan havaintojen
jakautumista eri luokkiin ja selitettävä muuttuja voi saada arvon 0 tai 1. Mallin avulla voidaan ennustaa tapahtuman todennäköisyyttä (P) kuulua valittuun luokkaan.
Lähtökohtana logistisessa regressiomallissa on niin sanottu riskisuhde eli odds
ratio. Mallin laskema odds ratio on tapahtumien 0 ja 1 todennäköisyyksien osamäärä. Odds ratio määritellään kaavalla Odds = P/(1-P). Selitettävänä muuttujana
logistisessa regressionalyysissa on logit-funktio. (Nummenmaa 2009, 332-334.)
Logistisen regressiomallin perusyhtälö on

ln

{

P
1-P

}

=

b0 + b1x1+b2x2+… bkxk

(4)

Kaavassa b on regressiokerroin ja x riippumaton muuttuja. (Nummenmaa 2009,
334.) Logistisen regressiomallin perusyhtälöstä voidaan ratkaista tapahtuman todennäköisyys (P), jolloin voidaan mallintaa tapahtuman todennäköisyyttä kuulua
valittuun luokkaan. Logistisen regressioanalyysin avulla voidaan ennustaa usean
selittävän muuttujan avulla havaintojen kuulumista eri luokkiin. Kaavassa logaritmifunktion käänteisfunktiota kuvaa ex eli eksponenttifunktio. Logistisen regressiomallin perusyhtälö useamman selittäjän tilanteessa on

P=

e

b0+ b1x1+ b2x2+... bkxk

1+e

(5)

b0+ b1x1+ b2x2+... bkxk

(Nummenmaa 2009, 334.)
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Tässä tutkimuksessa logistisen regressioanalyysin avulla ennustettiin kuulumista
ryhmään 0 eli saneerauksessa epäonnistumisen todennäköisyyttä.
Tutkimusaineistossa oli epäonnistuneiden saneerausten ryhmässä huomattavasti
enemmän yrityksiä kuin onnistuneiden ryhmässä (havaintoaineisto n=140, saneerauksessa onnistuneet n=48 ja epäonnistuneet n=92). Analyysin kannalta oli kuitenkin tärkeää, että ryhmät olisivat melko samankokoisia. Ryhmien tasaamiseksi
tehtiin suurempaan ryhmään (epäonnistuneet) SAS-ohjelmalla satunnaisotanta.
Ryhmä puolitettiin niin, että mukaan otettiin satunnaisesti noin kaksi kolmasosaa
yrityksistä. Tämän jälkeen epäonnistuneiden määrä oli 62 yritystä ja onnistuneiden
edelleen 48 yritystä ja aineiston kokonaismäärä oli yhteensä 110 yritystä.
Ensimmäinen logistinen regressioanalyysi tehtiin edellisessä kappaleessa esitetyillä 110 yrityksellä. Analyysissä mallinnettiin kaikkien riippumattomien havaintojen
todennäköisyyttä kuulua ryhmään epäonnistuneet (0). Malliin otettiin mukaan kaikki seitsemän muuttujaa: kokonaispääoman tuottoaste ROA, current ratio, omavaraisuusaste, taseen loppusumma, oma pääoma, toimiala sekä oikeusistuin. Nominaaliasteikolliset muuttujat eli oikeus, toimiala ja oma pääoma koodattiin dummymuuttujiksi, jotta niitä voitiin käyttää analyysissa. Analyysissa käytettiin 95 prosentin luottamusväliä. Ensimmäisen analyysin perusteella sekä mallin selityskertoimet
että mallin merkitsevyys jäivät heikoiksi. Vaikka muutaman tunnusluvun mukaan
malli olikin hyvä, jäi mallin ennustusarvo heikoksi, vain 54,5 prosenttiin. Lisäksi
ongelmaksi muodostui mallin liika sensitiivisyys. Taulukosta seitsemän voidaan
havaita, että malli luokitteli 62,9 prosenttia epäonnistuneista (0) oikein, mutta vain
43,8 prosenttia eli yli puolet virheellisesti onnistuneiden (1) ryhmään kuuluvista.
Ongelmaa kokeiltiin korjata siirtämällä raja-arvoa (cutpoint) suuremmaksi. Rajaarvon nostaminen (0.55) kuitenkin laski koko mallin ennustustarkkuutta. Rajaarvon siirtäminen vielä korkeammaksi (0.60) puolestaan nosti koko mallin ennustustarkkuutta 55,5 prosenttiin, mutta laski sen sijaan sensitiivisyyden 50 prosenttiin. Liitteessä yhdeksän esitetään eri raja-arvojen muutoksen vaikutus mallin arvoihin.
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Taulukko 7. Logistisen regressioanalyysin ennustustarkkuus, kaikki muuttujat
(n=110, raja-arvo 0.50).
LUOKITELTU
EPÄONNISTUNEEKSI
(0)

LUOKITELTU
ONNISTUNEEKSI (1)

YHT.

OIKEIN LUOKITELLUT

EPÄONNISTUNUT (0)

39

23

62

Epäonnistuneista oikein
luokiteltujen määrä
62,9 % (39/62)

ONNISTUNUT (1)

27

21

48

Onnistuneista oikein
luokiteltujen määrä
43,8 % (21/48)

YHTEENSÄ

66

44

110

54,5 % (60/110)

Epäonnistuneeksi luokitelluista väärin luokiteltujen määrä 40,9 % (27/66)
Onnistuneeksi luokitelluista väärin luokiteltujen määrä 52,3 % (23/44)

Kuten aiemmin on todettu, voi kahden muuttujan voimakas korrelaatio synnyttää
multikollineaarisuutta. Routledgen ja Gadennen (2000, 254) tutkimuksessa omavaraisuusaste korreloi melko voimakkaasti current ration ja oman pääoman kanssa. Tutkijat varmistivatkin korreloinnin mahdollisen vaikutuksen tuloksiin lisäanalyysin avulla. Analyysin tulos oli kuitenkin yhteneväinen koko mallin kanssa eikä
näin ollen aiheuttanut huolta multikollineaarisuudesta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin aiemmin luvussa 4.2.1 muuttujien keskinäistä korrelointia. Tällöin havaittiin, että oma pääoma korreloi merkitsevästi ROA:n, current ration, omavaraisuusasteen sekä yrityksen koon kanssa. Lisäksi toimiala korreloi sekä current ration
että taseen kanssa merkitsevästi. Kuten Routledgen ja Gadennen (2000) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa taloudellisista tunnusluvuista erityisesti
omavaraisuusaste korreloi muiden taloudellisten tunnuslukujen, yrityksen koon
sekä oman pääoman kanssa. Taloudellisista tunnusluvuista omavaraisuusasteen
ja ROA:n välillä havaittiin korkein korrelaatiokerroin. Koska logistinen regressioanalyysi on herkkä muuttujien väliselle korrelaatiolle, haluttiin seuraavaksi selvittää
onko mahdollisella multikollineaarisuudella merkitystä mallin selitysasteelle.
Toinen logistinen regressioanalyysi tehtiin siten, että selittävistä muuttujista jätettiin pois taloudellisten tunnuslukujen kanssa merkitsevästi korreloivat oma pääoma
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ja toimiala sekä erityisesti kannattavuuden tunnusluvun kanssa korreloiva omavaraisuusaste. Muuttujiksi valittiin kokonaispääoman tuottoaste ROA, current ratio,
taseen loppusumma sekä oikeus. Ensimmäinen analyysi tehtiin raja-arvolla 0.50.
Kuten ensimmäisessäkin analyysissa, ongelmaksi muodostui liika sensitiivisyys.
Epäonnistuneiden (0) ryhmän ennustustarkkuus oli 69,4 prosenttia kun se puolestaan onnistuneiden (1) ryhmässä oli 39,6 prosenttia. Liian sensitiivisyyden korjaamiseksi raja-arvoa nostettiin siten, että sekä sensitiivisyys että spesifisyys olisivat
suunnilleen samansuuruisia. Kokeilemalla todettiin, että jo 0.60 raja-arvo muutti
ennustustarkkuutta siten, että sensitiivisyys laski 50 prosenttiin spesifisyyden puolestaan noustessa 72,90 prosenttiin. Valitsemalla raja-arvoksi 0.55 sekä epäonnistuneiden (0) että onnistuneiden (1) ryhmien ennustustarkkuudet muodostuivat lähelle toisiaan. Mallin kannalta ennustustarkkuuden tasainen jakaantuminen on
tärkeää, koska kummankaan ryhmän ennustustarkkuuden paraneminen toisen
ryhmän tarkkuuden huonontumisen kustannuksella ei ole tarkoituksenmukaista.
Taulukosta kahdeksan voidaan havaita, että raja-arvolla 0.55 malli luokitteli oikein
kaikista havainnoista 60 prosenttia. Saneerauksessa epäonnistuneista malli luokitteli oikein 58,1 prosenttia ja onnistuneista 62,5 prosenttia.
Taulukko 8. Logistisen regressioanalyysin ennustustarkkuus, muuttujat current
ratio, ROA, tase ja oikeus (n=110, raja-arvo 0.55).
LUOKITELTU
EPÄONNISTUNEEKSI (0)

LUOKITELTU
ONNISTUNEEKSI (1)

YHT.

EPÄONNISTUNUT (0)

36

26

62

Epäonnistuneista oikein
luokiteltujen määrä
58,1 % (36/62)

ONNISTUNUT (1)

18

30

48

Onnistuneista oikein
luokiteltujen määrä
62,5 % (30/48)

YHTEENSÄ

54

56

110

60 % (66/110)

Epäonnistuneeksi luokitelluista väärin luokiteltujen määrä 33,3 % (18/54)
Onnistuneeksi luokitelluista väärin luokiteltujen määrä 46,4 % (26/56)
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OIKEIN LUOKITELLUT

Mallin merkitsevyyttä, hyvyyttä ja sopivuutta kuvaavia tunnuslukuja toisen logistisen regressioanalyysin osalta esitetään taulukossa yhdeksän. Mallin selitysaste
Nagelkerke R2 (Max-rescaled R-Square) sai arvon 0.1761. Mallin sopivuutta tarkasteltiin Hosmer & Lemeshown goodness-of-Fit -testin mukaan. Testi antoi arvon
0.5857, eli malli oli yhteensopiva datan kanssa. Havaintokohtaisessa residuaalien
tarkastelussa havaittiin muutamia havaintoja, joiden poisjättäminen parantaisi mallin sopivuutta. Koska mallin sopivuus Hosmer & Lemeshow -testin mukaan kuitenkin oli hyvä, ei näiden havaintojen poistamisen katsottu parantavan merkittävästi
mallin sopivuutta.
Taulukossa yhdeksän esitellään tunnuslukujen merkitsevyys ensimmäisen logistisen regressioanalyysin osalta kaikista muuttujista raja-arvolla 0.50 ja toisen regressioanalyysin osalta current ration, ROA:n, taseen ja oikeuden merkitsevyys raja-arvolla 0.55. Toisen regressioanalyysin osalta selittävien muuttujien arvoja tarkastelemalla havaitaan, että ainoastaan kannattavuuden tunnusluvussa (ROA)
merkitsevyys (p= .0530) on hyvin lähellä yleisesti tunnustettua viiden prosentin
alimman riskitason rajaa (Metsämuuronen 2005, 335). ROA:n regressiokerroin on
negatiivinen, eli mitä parempi kannattavuus yrityksellä on, sitä todennäköisemmin
se onnistuu saneerauksessaan. Tase puolestaan ei ollut mallissa merkitsevä (p=
.3035). Taseen regressiokerroin on positiivinen eli yrityksen suurempi koko vaikuttaa negatiivisesti saneerauksessa onnistumiseen. Regressiokerroin on kuitenkin
lähellä nollaa, eli hyvin matala. Current ratiolla (p= .1704) vaikutus on päinvastainen kuin ROA:lla. Mitä parempi maksukykyisyys yrityksellä on, sen todennäköisemmin se epäonnistuisi saneerauksessaan. Tunnusluvun p-arvo ylittää riskitason, joten se ei kuitenkaan analyysin mukaan ole merkitsevä.
Vaikka current ratio ei ollut tilastollisesti merkitsevä saneerauksen onnistumiselle,
haluttiin tulosta kuitenkin regressiokertoimen osoittaman suunnan johdosta tarkastella vielä lähemmin. Ensimmäiseksi tarkistettiin oliko epäonnistuneiden ryhmän
puolittamisella vaikutusta tunnuslukuihin. Koko aineiston (n=140) ja analyysiin valittujen yritysten (n=110) tunnusluvut antoivat kuitenkin samansuuntaiset kertoimet
tunnusluvuille. Aineiston puolittaminen ei siis vaikuttanut analyysin tuloksiin. Toi60

mialalla havaittiin aiemmin selittävien muuttujien keskinäistä riippuvuutta tarkasteltaessa olevan vaikutusta current ration arvoon. Tästä syystä tutkittiin myös toimialan mahdollista vaikutusta maksukyvyn estimaatin arvoon. Liitteestä 10 havaitaan, että korkeita current ration arvoja on esimerkiksi rakentamisen ja kaupan
toimialoilla. Näillä aloilla puolestaan prosentuaalisesti epäonnistui enemmän yrityksiä kuin onnistui ja täten epäonnistuneiden ryhmään valikoitui korkeampia arvoja. Matalimpia arvoja puolestaan oli esimerkiksi kuljetuksen toimialalla. Kuljetusalalla onnistuneita yrityksiä oli prosentuaalisesti enemmän kuin epäonnistuneita ja
siten myös onnistuneiden ryhmään valikoitui matalampia current ratio arvoja. Kuitenkin myös toimialojen sisällä parempia arvoja oli epäonnistuneiden ryhmässä
kaikilla muilla aloilla paitsi rakennusalalla. Rakennusalalla keskiarvo, mediaani ja
ylä- ja alakvartiilit olivat korkeampia onnistuneiden ryhmässä. Edellä esitetyn tarkastelun perustella voidaan todeta, että parempi maksukyky ennakoi epäonnistumista saneerauksessa lukuun ottamatta rakennusalaa, jossa parempi maksukyky
ennustaa saneerauksessa onnistumista.
Taulukosta yhdeksän voidaan havaita, että oikeus ei ollut merkitsevä (p= .1093)
tekijä saneerauksen onnistumiselle. Lähemmässä estimaattien tarkastelussa voidaan kuitenkin todeta eroja saneerauksen onnistumisessa eri käräjäoikeuksien
välillä. Saneerauksen epäonnistumisen todennäköisyys on korkein Etelä-Suomen
käräjäoikeudessa ja matalin Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Ensimmäiseen logistiseen regressioanalyysiin valituista muuttujista omavaraisuusasteprosentti, oman pääoman positiivisuus/negatiivisuus sekä toimiala eivät
olleet mukana toisessa regressioanalyysissä. Tarkasteltaessa taulukossa yhdeksän esitettyjä tunnuslukuja ensimmäisen regressioanalyysin osalta voidaan havaita, että näiden muuttujien osalta p-arvot ylittävät reilusti riskitason. Toisin sanoen
näillä tunnusluvuilla ei ole tilastollista merkitsevyyttä saneerauksen onnistumiselle.
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Taulukko 9. Ensimmäinen ja toinen logistinen regressioanalyysi; tunnuslukujen
merkitsevyys (n=110)
LOG 1. = ensimmäinen logistinen regressioanalyysi (kaikki muuttujat) raja-arvo 0.50
LOG 2. = toinen logistinen regressioanalyysi (current ratio, ROA, tase, oikeus) raja-arvo 0.55
Muuttuja

DF

Regressiokerroin (B)

Keskivirhe

Wald Chi-Square

p-arvo

LOG 1.

LOG 2.

LOG 1.

LOG 2.

LOG 1.

LOG 2.

LOG 1.

LOG 2.

Intercept

1

-0.483

-0.605

0.640

0.519

0.569

1.361

0.4506

0.2434

ROA

1

-0.022

-0.021

0.012

0.011

3.691

3.744

0.0547

0.0530

CR

1

0.403

0.647

0.537

0.472

0.562

1.879

0.4536

0.1704

OMAV.%

1

0.0002

TASE

1

0.0001

OPO +/-

1

0.013

TOIMIALA

4

Teollisuus

1

-0.090

0.399

0.052

0.8205

Rakennus

1

0.486

0.642

0.572

0.4494

Kauppa

1

0.504

0.498

1.024

0.3116

Kuljetus ja
varastointi

1

-0.772

0.529

2.129

0.1445

OIKEUS

4

Etelä-Suomi

1

1.099

1.041

0.694

0.661

2.509

Pirkanmaa

1

-0.795

-0.882

0.737

0.731

Länsi-Suomi

1

0.359

0.329

0.601

Itä-Suomi

1

-0.335

-0.466

0.647

0.001
0.0001

0.033

0.0001

0.0001

0.375

1.351

0.8553
1.059

0.001

0.2451

0.3035

0.9731
0.5711

0.1652

0.1093

2.476

0.1132

0.1156

1.164

1.455

0.2807

0.2277

0.579

0.358

0.322

0.5496

0.5706

0.619

0.268

0.566

0.6049

0.4518

Hosmer & Lemeshow -testi p-arvo .1520 (kaikki) / p-arvo .5857 (current ratio, ROA, tase, oikeus)
2

2

Nagelkerke R .2083 (kaikki) / Nagelkerke R .1761 (current ratio, ROA, tase, oikeus)

Omavaraisuusasteprosentin poistamisen vaikutus logistiseen regressiomalliin tarkistettiin vielä lisäanalyysilla siten, että mukaan valittiin kaikki taloudelliset muuttujat sekä oikeus. Analyysin tulokset olivat samansuuntaiset kuin ilman omavaraisuusasteprosentin käyttöä. Itse asiassa, mallin ennustustarkkuus sekä selitysaste
pysyivät täysin samana ilman omavaraisuusasteprosenttia sekä sen kanssa. Ainoastaan mallin merkitsevyyttä omavaraisuusasteprosentin mukana olo hieman
heikensi. Omavaraisuusasteprosentin merkitsevyys mallissa oli itsessään kuiten62

kin lähes olematon. Waldin Chi-square oli 0 ja p-arvo 0.9966. Selitysvoimaltaan
näin heikolla muuttujalla ei katsottu olevan merkitystä analyysissa ja muuttuja jätettiin näin ollen mallista pois.

4.3 Yhteenveto tutkimustuloksista
Vastausta tutkielman alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen selvitettiin tarkastelemalla tutkimukseen valittujen muuttujien merkitystä saneerauksen onnistumiselle. Ennen tutkimuksen aloittamista esiteltiin luvussa 2.3 hypoteesit ei-taloudellisten
muuttujien merkityksestä saneerauksen onnistumiselle. Ensimmäinen hypoteesi
koski yrityksen koon merkitystä

H1. Yrityksen suurempi koko vaikuttaa positiivisesti saneerauksessa onnistumiseen.

Yrityksen kokoa eli toiminnan laajuutta kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin taseen
loppusumma. Hypoteesia testattiin binäärisen logistisen regressioanalyysin avulla
(n=110, raja-arvo 0.55). Testin mukaan taseen p-arvo on 0.3035. Analyysi siis
osoitti, että yrityksen koolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä saneerauksen
onnistumiseen. Hypoteesia ei voida näin ollen vahvistaa.

Toinen hypoteesi koski yrityksen toimialan merkitystä saneerauksen onnistumiselle.

H2. Eri toimialojen välillä on eroa saneerauksen onnistumisessa.

Hypoteesia testattiin logistisella regressioanalyysillä (n=110, raja-arvo 0.50). Analyysin tulosten mukaan toimiala ei ollut merkitsevä (p= .5711). Hypoteesia ei voida
näin ollen vahvistaa. Sen sijaan tulokset viittaavat siihen, että toimialojen välillä ei
ole eroa saneerauksen onnistumisessa.
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Kolmas hypoteesi tiivisti odotuksen tuomioistuinten merkityksestä saneerauksen
onnistumiselle seuraavasti:

H3. Eri tuomioistuinten välillä on eroa saneerauksen onnistumisessa.

Hypoteesia testattiin logistisen regressioanalyysin avulla (n=110, raja-arvo 0.55).
Regressioanalyysin mukaan tuomioistuimen p-arvo on 0.1093, eli tuomioistuimella
ei ole merkitsevää yhteyttä saneerauksen onnistumiseen. Kuitenkin tutkimuksessa
havaittiin eroja käräjäoikeuksien välillä siten, että osa tuomioistuimista vaikutti saneerauksessa onnistumiseen negatiivisesti ja osa puolestaan positiivisesti. Toisin
sanoen tuomioistuimella oli vaikutusta saneerauksen onnistumiseen, mutta analyysien mukaan ei kuitenkaan tilastollisesti merkittävää vaikutusta. Hypoteesia ei
voida näin ollen vahvistaa.

Pääoman sitoutuneisuus

Osakkeenomistajien sitoutumista yritykseensä tutkittiin omaa pääomaa tarkastelemalla. Oman pääoman vaikutusta saneerauksen onnistumiseen testattiin logistisella regressioanalyysillä (n=110, raja-arvo 0.50). Analyysin mukaan oman pääoman negatiivisuus tai positiivisuus ei ole tilastollisesti merkitsevä tekijä saneerauksen onnistumiselle p-arvon ollessa 0.9731.

Taloudellisten tunnuslukujen vaikutus

Tutkittaviksi taloudellisiksi tunnusluvuiksi valittiin kannattavuuden tunnusluku ROA
(return on assets), maksuvalmiuden tunnusluku current ratio sekä vakavaraisuutta
kuvaava tunnusluku omavaraisuusasteprosentti. Näiden tunnuslukujen vaikutusta
saneerauksessa onnistumiseen testattiin logistisen regressioanalyysin avulla.
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Analyysien mukaan current ratio ja omavaraisuusasteprosentti eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Koko pääoman tuottoasteprosentti (ROA) sen sijaan oli merkitsevä. Logistisen regressioanalyysin mukaan ROA:n havaittu merkitsevyystaso
(p=0.0530) ylitti vain hieman p-arvoille yleisesti asetetun viiden prosentin kriittisen
arvon.
Saneerauksessa onnistumisen ennakointi
Logistisen regressioanalyysin avulla selvitettiin voidaanko saneerauksessa onnistumista ennustaa tutkimukseen valittujen muuttujien avulla. Analyysiin valittiin
muuttujiksi käräjäoikeus sekä yrityksen kannattavuutta, kokoa ja maksukykyä kuvaavat tunnusluvut. Mallin ennustustarkkuuteen sekä sensitiivisyyteen ja spesifisyyteen vaikuttivat valittu raja-arvo. Raja-arvolla 0.55 malli luokitteli oikein 60 prosenttia kaikista havainnoista, 62,5 prosenttia oikein onnistuneista ja 58,1 prosenttia oikein epäonnistuneista. Mallin ennustustarkkuuden onnistuneiden yritysten
ryhmästä voi katsoa olevan tyydyttävä, mutta toisaalta koko mallin ennustustarkkuus oli melko heikko.

65

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miksi osa saneerausohjelmaan hyväksytyistä yrityksistä selviää ja osa ei. Pyrkimyksenä oli lisätä ymmärrystä siitä, minkälainen yritys hyötyy saneerausohjelmaan pääsystä ja kuinka tätä voidaan arvioida etukäteen.
Yrityssaneeraus antaa yrityksille toisen mahdollisuuden selviytyä yritystä aiemmin
kohdanneista taloudellisista vaikeuksista. Saneeraaminen ei kuitenkaan ole ilmaista, siitä syntyy kustannuksia sekä yhtiölle että sen sidosryhmille (Laitinen 2011a).
Saneeraustoimenpiteistä huolimatta konkurssiin päätyvän yrityksen kustannukset
insolvenssimenettelystä ovat kaksinkertaistuneet verrattuna siihen, että yritys olisi
päätynyt konkurssiin jo ennen saneerausmenettelyn alkamista (Fisher & Martel
2004). Yrityksen johdon intressissä saattaa olla saneerausmenettelyyn pyrkiminen, vaikka yritys ei enää olisikaan elinkelpoinen (Routledge & Gadenne 2000;
Sundgren 1998). Tuomioistuinten tehtävänä onkin päättää siitä, hyväksytäänkö
yritys saneeraukseen vai ei. Insolvenssimenettelyn toimiessa hyvin, elinkelvoton
yritys päätyy konkurssiin ja elinkelpoinen yritys puolestaan pääsee saneeraukseen. Suomessa yrityssaneeraukseen päässeistä yrityksistä kuitenkin lähes puolet
ajautuu lopulta konkurssiin. (Koulu 2007.) Tätä elinkelvottoman yrityksen pääsyä
saneeraukseen kutsutaan tyypin I virheeksi. Tämän virheen välttämiseksi tarvitaan
tutkimustietoa, jotta saneerausmenettelyn alkaessa ymmärretään paremmin saneerauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Myös tämän tutkielman pyrkimyksenä oli lisätä ymmärrystä saneerauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Tutkielmassa tarkasteltiin yhteensä 140 vuonna 2010 saneerauksen aloittanutta
pk-yritystä. Saneerauksessaan menestyi hieman yli kolmasosa kaikista saneeraukseen päässeistä yrityksistä eli yhteensä 48 onnistunutta ja 92 epäonnistunutta
yritystä. Tutkielman alussa esitettiin ensimmäinen alatutkimuskysymys siitä, miten
yritysten taloudelliset tunnusluvut vaikuttavat saneerauksen onnistumiseen. Vastauksen löytämiseksi tutkimusaineiston yritysten tilinpäätöstiedoista valittiin tarkasteltaviksi tunnusluvut, jotka kuvasivat kannattavuutta, maksukykyä ja vakavaraisuutta. Tutkimuksessa tehtyjen analyysien perusteella voidaan todeta, että mak66

sukykyä tai vakavaraisuutta mittaavat tunnusluvut eivät eroa merkitsevästi onnistuneiden ja epäonnistuneiden yritysten välillä eikä niiden avulla voida näin ollen
myöskään ennakoida saneerauksen onnistumista. Sen sijaan analyysit osoittivat,
että yrityksen parempi kannattavuus vaikuttaa myönteisesti saneerauksen onnistumiseen. Vastaus ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen edellä kerrotun perusteella on, että taloudellisista tunnusluvuista ainoastaan kannattavuus vaikuttaa
merkitsevästi saneerauksen onnistumiseen ja että kannattavuuden korkeampi
tunnusluku vaikuttaa nimenomaan positiivisesti onnistumisen mahdollisuuteen.
Tutkielman toisen alatutkimuskysymyksen avulla etsittiin vastausta siihen, minkälaisia vaikutuksia ei-taloudellisilla muuttujilla on saneerauksen onnistumiseen. Eitaloudellisiksi muuttujiksi valituilla toiminnan laajuudella eli yrityksen koolla, pääoman sitoutuneisuudella, toimialalla tai käräjäoikeudella ei analyysien perusteella
kuitenkaan löydetty merkitsevää yhteyttä saneerauksessa onnistumiselle. Tulosten
lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti osan muuttujista vaikuttavan saneerauksessa
menestymiseen, mutta tilastollisesti näitä ei voitu vahvistaa. Vastauksena toiseen
alakysymykseen voidaan näin ollen todeta, että ei-taloudellisilla muuttujilla ei ole
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta saneerauksen onnistumiselle eikä niiden perusteella voida arvioida saneerauksen onnistumista.
Vastauksena päätutkimuskysymykseen, miksi osa saneerausohjelmaan hyväksytyistä yrityksistä selviää ja osa ei, voidaan saatujen tutkimustulosten perusteella
todeta kannattavuuden olevan kaikkein tärkein tekijä onnistumiselle. Saneerausohjelmaan hyväksytyistä yrityksistä todennäköisemmin selviytyvät ne yritykset,
joiden kannattavuus on saneerausmenettelyyn hakeutuessa parempi.
Tässä tutkielmassa saatu tulos yrityksen kannattavuuden positiivisesta merkityksestä saneerauksen onnistumiselle on yhteneväinen aiempien tutkimustulosten
kanssa. Routledge & Gadenne (2000) osoittivat tutkimuksessaan, että kannattavuus ei ollut merkitsevä tekijä vielä siinä vaiheessa, kun yritys tekee saneeraukseen hakeutumispäätöksen. Toisin sanoen myös kannattamaton yritys saattaa
hakeutua saneerausmenettelyyn. Sen sijaan sekä tästä tutkimuksesta että aiemmista tutkimuksista saadut tulokset osoittavat, että yrityksen kannattavuus on
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olennainen tekijä varsinaisen saneerausprosessin onnistumiselle. Tämän perusteella voidaan todeta, että saneerausmenettelyn alkuvaiheessa selvittäjien ja tuomioistuimien kannattaa painottaa erityisesti saneeraukseen hakeutuvan yrityksen
aikaisempaa kannattavuutta harkitessaan hyväksytäänkö yrityksen saneeraushakemusta vai ei.
Tämän tutkielman tutkimustulokset ovat helposti toistettavissa, koska sekä tutkimusaineisto että kaikki tutkimuksessa käytetyt muuttujien tiedot ovat julkisesti saatavilla. Tutkimusaineiston muuttujien valintaa kuitenkin rajoitti tietokannoista löytyvien tietojen ja tunnuslukujen rajoitettu määrä. Lisäksi tutkimuksen validius saattaa
kärsiä tutkimusaineiston suhteellisen pienestä koosta. Vaikkakin useissa aikaisemmissa yrityssaneerausta tarkastelleissa tutkimuksissa aineisto on myös ollut
melko suppea, saattaa tässä tutkielmassa tutkimusaineiston pieni koko kuitenkin
vaikuttaa tutkimustuloksiin. Erityisesti saneerausta ennustavan mallin osalta suurempi aineiston määrä olisi saattanut lisätä selitysastetta ja hyvyyttä sekä mahdollisesti parantaa mallin ennustustarkkuutta. Tutkimusaineistoon valittiin yhden vuoden ajalta kaikki saneerausmenettelyyn päässeet pk-yritykset. Tulevissa tutkimuksissa validiutta parantava laajempi aineisto voitaisiin koota esimerkiksi kahden tai
useamman vuoden ajanjaksolta.
Yhdeksi ei-taloudelliseksi muuttujaksi valittiin tuomioistuin. Aiempiin tutkimuksiin
perustuen oletettiin, että tuomioistuin vaikuttaa saneerauksen onnistumiseen
(Sundgren 1998; LoPucki & Doherty 2002; LoPucki & Kalin 2001). Oletuksesta
poiketen analyysit osoittivat, että tuomioistuimella ei ollut tilastollisesti merkitsevää
vaikutusta saneerauksen onnistumiselle ja asetettu hypoteesi jouduttiin hylkäämään. Toisaalta kuitenkin sekä aineiston kuvailun yhteydessä että mallinnettaessa
saneerauksen onnistumisen mahdollisuutta binäärisen logistisen regressioanalyysin avulla havaittiin, että osa tuomioistuimista vaikutti onnistumiseen positiivisesti
ja osa negatiivisesti. Tämä on ongelmallista. Eri oikeusistuinten tulisi olla tasalaatuisia, mutta näin ei analyysien perusteella näyttäisi olevan. Kuten aiemmin tutkielman teoriaosuudessa jo todettiin, yrityssaneerauksiin keskittyvät tuomioistuimet tai saneeraukseen erikoistuvat tuomarit saattaisivat olla ratkaisu tasalaatuisempien päätösten toteutumiseen (Hämäläinen 2004). Toisaalta valintapäätöksen
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onnistumista arvioitaessa on hyvä huomioida, että yritystoimintaan kuuluu aina
myös riskejä. Näin ollen myös taiten ja harkitusti saneeraukseen valittujen yritysten epäonnistuminen yritystoiminnassaan on mahdollista kaikista tervehdyttämistoimista huolimatta. Liika varovaisuus saattaisi myös johtaa saneerauksessaan
mahdollisesti onnistuvien yritysten hylkäämiseen, eli tyypin II virheeseen.
Muita tutkimukseen valittuja ei-taloudellisia muuttujia olivat toimiala, yrityksen koko
sekä yrityksen pääoman sitoutuneisuus. Aiempiin tutkimuksiin perustuen oletettiin,
että toimiala vaikuttaisi saneerauksen onnistumiseen. Näin ei kuitenkaan ollut ja
hypoteesi toimialan merkityksestä saneerauksen onnistumiselle jouduttiin hylkäämään. Tulos eroaa Routledgen & Gadennen (2000) ja Laitisen (2011b) saamista
tuloksista, joissa toimialojen välillä löydettiin eroja. Aineiston analyysin yhteydessä
havaittiin kuitenkin kuljetus- ja varastointialan poikkeavan muista toimialoista paremmalla onnistumisprosentilla. Mahdollisesti pienestä aineistomäärästä johtuen
tilastollista merkitsevyyttä eri toimialojen välillä ei silti havaittu. Toimialan lisäksi
myös ennakkoon asetettu hypoteesi yrityksen koon vaikutuksesta saneerauksessa
onnistumiselle hylättiin. Tulos poikkeaa Smith & Gravesin (2005) tutkimustuloksesta, jonka mukaan yrityksen suurempi koko auttaa selviytymään taloudellisesta ahdingosta. Toisaalta saatu tulos tukee Routledgen & Gadennen (2000) tutkimustulosta siitä, että koko ei ole merkitsevä tekijä saneerauksen onnistumiselle. Syynä
tässä tutkielmassa saatuihin tuloksiin saattaa olla aineistoon tehdyt rajaukset. Tutkimuksessa keskityttiin vain pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja vertailu suurempiin
yrityksiin jäi tästä syystä tästä tutkielmasta pois.
Pääoman sitoutuneisuutta kuvattiin oman pääoman negatiivisuuden tai positiivisuuden avulla. Analyysien mukaan tutkimusaineiston negatiivisen oman pääoman
yrityksissä oli heikompia taloudellisia tunnuslukujen arvoja kuin positiivisen oman
pääoman yrityksissä. Oman pääoman sitoutuneisuus ei kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan ole merkitsevä tekijä saneerauksen onnistumiselle. Tutkimustulos
eroaa Routledgen & Gadennen (2000) tutkimustuloksesta, jossa oman pääoman
negatiivisuudella oli yhteys saneerauksen onnistumiselle. Tässä tutkielmassa kaikista aineistossa olleista yrityksistä vain 19 yrityksellä oli positiivinen oma pääoma.
Toisin sanoen yli 86 prosentilla tutkimusaineiston yrityksistä oma pääoma oli jo
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saneerauksen alkaessa menetetty. Suuri negatiivisten pääomien määrä kertoo
omalta osaltaan yritysten hyvin heikosta taloudellisesta tilanteesta niiden hakeutuessa yrityssaneeraukseen. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten mahdolliset aiempien vuosien voittovarat ovat todennäköisesti huvenneet ja uusia voitollisia tilikausia ei ole ollut. Tämä johtaa siihen, että usein jo pitkään jatkuneista vaikeuksista johtuen pelkästään oman pääoman määrän perusteella voi olla vaikeaa
arvioida yrityksen omistajien halukkuutta jatkaa ja kehittää yritystoimintaa. Lisäksi
pieni positiivisten pääoman omaavien yritysten määrä saattoi vaikuttaa analyysien
tuloksiin.
Keskimäärin tutkimusaineistoon valittujen yritysten taloudelliset tunnusluvut olivat
hyvin heikkoja. Tämä oli odotettavissa, koska yrityssaneeraukseen hakeutuvat
yritykset ovat jo valmiiksi taloudellisissa vaikeuksissa. Toisaalta odotuksena oli,
että saneerauksessa onnistuneiden ryhmässä olisi ollut parempia taloudellisia
tunnuslukuja, mutta suuria eroja tunnusluvuissa onnistuneiden ja epäonnistuneiden ryhmissä ei kuitenkaan juuri havaittu. Odotuksista poiketen siis ainoastaan
kannattavuuden tunnusluvulla oli tilastollista merkitystä saneerauksen onnistumiselle. Tässä tutkielmassa saatu tulos kannattavuuden tärkeydestä saneerauksen
onnistumiselle on yhdenmukainen Routledgen & Gadennen (2000) tutkimustulosten kanssa. Maksukykyisyyden osalta saatu tulos sen sijaan poikkeaa Routledgen
& Gadennen (2000) saamista tutkimustuloksista, mutta tukee toisaalta Sundgrenin
(1998) tutkimuksestaan saamia tuloksia. Odotuksista poiketen tutkimustulokset
osoittavat, että yrityksen parempi maksukyky ennustaa saneerauksessa epäonnistumista. Tätä saattaisi selittää saneerauksen jälkeen tapahtuva velkojen leikkaaminen, joka puolestaan saattaa parantaa myös maksukyvyltään heikompien yritysten selviytymismahdollisuuksia. Toisaalta rakennusalalla toimivilla yrityksillä parempi maksukyky kuitenkin paransi niiden onnistumismahdollisuuksia saneerauksessa. Tilastollisesti näillä tuloksilla ei siis kuitenkaan ollut merkitystä.
Logistisen regressioanalyysin onnistumisen kannalta on tärkeää, että analyysiin
valitut muuttujat ovat olennaisia tutkittavan asian kannalta. Tässä tutkimuksessa
kehitetyn mallin muuttujat valittiin aikaisempien tutkimusten pohjalta olettaen, että
ne antaisivat vastauksia tutkimuskysymyksiin parhaiten. Malli pystyi kuitenkin en70

nustamaan vain 60 prosenttia yrityksistä oikein. Odotus saneerauksessa onnistumisen arvioimisesta etukäteen ei tältä osin siis toteutunut. Ainoastaan voidaan
todeta, että yrityksen aikaisempaan kannattavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota arvioitaessa yrityksen elinkelpoisuutta. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten
mukaan tuomioistuimet eivät painottaneet kannattavuuden tunnuslukua muita lukuja enempää, mutta tämä kuitenkin saattaisi olla hyödyllistä. Olisi kiinnostavaa
selvittää olisiko muilla kannattavuutta, maksuvalmiutta tai vakavaraisuutta kuvaavilla tunnusluvuilla vaikutusta mallin ennustustarkkuuteen tai testata mallia laajemmalla aineistolla. Yhtenä vaikuttavana tekijänä matalaan ennustustarkkuuteen
saattoi olla juuri tutkimusaineiston määrän pienuus.
Jotta tulevaisuudessa kyettäisiin vähentämään yrityssaneeraukseen päässeiden
elinkelvottomien yritysten määrää, on lisätutkimus aiheesta edelleen tarpeen. Tässä tutkielmassa tutkittiin pääoman sitoutuneisuuden merkitystä saneerauksen onnistumiselle, mutta varsinaisia johdon ja osakkeenomistajien toimenpiteitä yrityssaneerauksen alkaessa ja sen aikana ei tarkasteltu. Johto ja omistajat ovat kuitenkin olennaisessa roolissa saneerauksen onnistumiselle, joten näiden merkitystä
olisi myös tärkeä selvittää uusissa tutkimuksissa.
Tässä tutkielmassa käsiteltiin 13 eri käräjäoikeuden tekemiä saneerauspäätöksiä.
Vuoden 2019 alusta lähtien yrityssaneerausta käsittelevien tuomioistuinten määrää pienennettiin. Tällä hetkellä saneerauksia käsitellään yhdeksässä eri käräjäoikeudessa. Tämän ja aiempien tutkimusten perusteella tuomioistuimella on vaikutusta saneerauksessa onnistumiseen. Tulevaisuudessa olisikin hyvä saada lisätutkimusta siitä, onko tuomioistuinten vähentämisellä ja tällä tavoin mahdollisesti
saavutettavalla osaamisen lisääntymisellä ollut vaikutusta yrityssaneerausten onnistumisprosentteihin.
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LIITTEET

LIITE 1. Riippumattomuustesti toimialan/tuomioistuimen/oman pääoman ja saneerauksen onnistumisen välillä (n=140).
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LIITE 2.. Histogrammi selittäjien jakaumat (n=140)

Kokonaispääoman tuotto
tuotto-% (ROA)

Omavaraisuusaste-%

Current ratio

Tase
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LIITE 3. Outlier-havainnot onnistuneet/epäonnistuneet ROA, current ratio,
omavaraisuusaste-% ja tase (n=140)

ROA (0=epäonnistunut 1=onnistunut)

Current Ratio (0=epäonn. 1=onn.)

Omavaraisuusaste-%(0=epäonn.1=onn.)
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Tase (0=epäonn. 1=onn.)

LIITE 4. Mann-Whitney -testi tunnuslukujen ja saneerauksen onnistumisen välillä
(n=140).

Mann-Whitney -testi
ONNISTUNEET (N =48) EPÄONNISTUNEET (N=92)

Kaksisuuntaisen
testin p-arvo
Standardoitu
testisuure (Z)
Mean Score /
epäonnistuneet
Mean Score /
onnistuneet

ROA

CR

Omavaraisuusaste-%

TASE

0.0245

0.0993

0.6053

0.2979

2.2499

-1.6481

0.5180

1.0448

64.9239

74.5706

69.2119

67.9076

81.1875

62.6979

72.9687

75.4687

LIITE 5. Riippumattomuustesti toimiala/käräjäoikeus/oma pääoma (n=140)

Chi-Square (n=140)
MUUTTUJAT

ODOTUSARVO

TESTISUURE

P-ARVO

VAPAUSASTE (DF)

(Value)

(Prob)

OPO by ALA

30% soluja <5

4

4.6392

0.3264

OPO by OIKEUS

50% soluja <5

4

9.9699

0.0409

OIKEUS by ALA

52% soluja <5

16

15.8050

0.4667

UUSIALA by OPO

Edellytykset täyttyvät

2

4.5244

0.1041

UUSIOIK by OPO

Edellytykset täyttyvät

2

1.8723

0.3921

UUSIALA by OIKEUS

Edellytykset täyttyvät

8

11.6483

0.1676

UUSIALA by UUSIOIK

Edellytykset täyttyvät

4

10.1602

0.0378
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LIITE 6. Selittävien muuttujien keskinäinen riippuvuus
(Testisuureen arvo esitetään yläpuolella, p-arvo alapuolella)

TUNNUSLUKU

CR

CR

Tase

Tase

ROA

Omavar.
aste-%

OPO

Oikeus

Ala

1.00
0.2388*
0.0045

1.00

(a)

ROA

0.2702*
0.0012
(a)

Omavar.
aste-%

0.3777**
<.0001
(a)

OPO

4.0493**
<.0001
(b)

Oikeus

3.3675
0.4983
(c)

Toimiala

0.1621
0.0558
(a)

0.3667**
<.0001
(a)

3.0209*
0.0025
(b)

4.8700
0.3009
(c)

19.5076** 29.7103**
0.0006
<.0001
(c)

1.00

(c)

0.4812**
<.0001

1.00

(a)

4.2378**
<.0001
(b)

8.0279
0.0906
(c)

3.7129
0.4463
(c)

6.7171**
<.0001

1.00

(b)

8.4305
0.0770
(c)

7.7441
0.1014
(c)

a) Spearmanin korrelaatiokerroin
b) Mann-Whitney z
c) Kruskal-Wallis ChiSquare
d) Pearson test of independence ChiSquare
**Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001
*Tilastollisesti merkitsevä < 0.05
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1.8723
0.3921

1.00

(d)

4.5244
0.1041
(d)

11.6483
0.1676
(d)

1.00

LIITE 7. Korrelaatio ilman outliereita / taloudelliset tunnusluvut (n=132)

Spearmanin järjestyskorrelaatio

CR

CR

1.00

Tase

ROA

Tase

0.20568
0.0180

1.00

ROA

0.29436
0.0006

0.19443
0.0255

1.00

Omavar.aste-%

0.35014
<.0001

0.33866
<.0001

0.50592
<.0001

Omavar.aste-%

1.00

LIITE 8. Mann-Whitneyn -testin taloudellisten tunnuslukujen järjestyslukujen
keskiarvot negatiivinen/positiivinen oma pääoma (n=140)

POSITIIVINEN OMA

NEGATIIVINEN OMA

PÄÄOMA (n=19)

PÄÄOMA (n=121)

Mean Score

Mean Score

TESTISUURE (Z)

P-ARVO

ROA

107.18

64.74

4.2378

<.0001

CR

105.42

65.02

4.0493

<.0001

Omavaraisuusaste-%

128.63

61.37

6.7171

<.0001

96.66

66.39

3.0209

0.0025

Mann-Whitneyn -testi

TUNNUSLUKU

Tase
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LIITE 9. Logistinen regressioanalyysi raja-arvon muutoksen vaikutus (n=110)

Epäonnistuneista (0)
Oikein luokiteltujen määrä
(sensitiivisyys) n=62

Onnistuneista (1)
oikein luokiteltujen määrä
(spesifisyys) n=48

Oikein luokitellut
n=110

Raja-arvo 0.50

62,9 %

43,8 %

54,5 %

Raja-arvo 0.55

53,2 %

52,1 %

52,7 %

Raja-arvo 0.60

50 %

62,5 %

55,5 %

LIITE 10. Current ratio toimialoittain (n=110)

EPÄONNISTUNEET 0
TOIMIALA

N

KA

Keskihaj.

Min Max Alakvart.

Mediaani

Yläkvart.

1 TEOLLISUUS

20

0.79

0.549

0.3

2.4

0.4

0.65

0.90

2 RAKENTAMINEN

7

0.73

0.449

0.2

1.5

0.3

0.70

1.10

3 KAUPPA

12

0.87

0.615

0.1

2.3

0.55

0.75

0.95

4 KULJETUS

6

0.48

0.263

0.2

0.9

0.2

0.50

0.60

5 PALVELU

17

0.49

0.398

0

1.6

0.3

0.30

0.70

ONNISTUNEET 1
TOIMIALA

N

KA

Keskihaj.

Min Max Alakvart. Mediaani

1 TEOLLISUUS

16

0.66

0.477

0.1

1.8

0.3

0.55

0.8

2 RAKENTAMINEN

3

1.23

1.305

0

2.6

0

1.10

2.6

3 KAUPPA

6

0.63

0.432

0.1

1.2

0.2

0.65

1

4 KULJETUS

10

0.35

0.201

0.1

0.7

0.2

0.35

0.5

5 PALVELU

13

0.41

0.337

0.1

1.2

0.2

0.30

0.5
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Yläkvart.

