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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko omistusrakenteen hajautumisasteella yhteyttä 

teollisuusyritysten taloudelliseen menestymiseen. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muo-

dostavat päämies-agenttiteoria, sekä stewardship – teoria, jotka muodostavat molemmat oman 

viitekehyksensä sille, miten omistuksen hajautuminen sekä omistajuuden ja johtajuuden eriy-

tyminen vaikuttavat yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.  

 

Tutkimusaineistona käytetään poikkileikkausaineistoa eurooppalaisista teollisuusyrityksistä 

vuodelta 2017. Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisena tutkimuksena, ja päätutkimusmenetel-

mänä hyödynnetään varianssianalyysia sekä kovarianssianalyysia. Tämän lisäksi tutkimuksessa 

on hyödynnetty askeltavaa regressioanalyysia kontrollimuuttujien valinnassa ennen varsinaisia 

analyyseja. Tutkimuksen laatua on parannettu suorittamalla muuttujille logaritmisia muunnok-

sia, sekä poistamalla äärihavaintoja. Ennen varsinaisia analyyseja tutkielmassa tarkastellaan 

huolellisesti aineiston muuttujien sekä vihetermien lineaarisuutta, normaalijakautuneisuutta, 

homoskedastisuutta sekä multikollineaarisuutta.  

 

Tutkimustulokset paljastavat, että omistusrakenteen hajautumisasteella ei ole selkeää, tilastol-

lisesti merkitsevää yhteyttä yrityksen taloudelliseen menestymiseen, jota tutkimuksessa mita-

taan pääoman tuotolla sekä voittoprosentilla. Tämä tulos on yhtenevä aiempien saman aihealu-

een tutkimusten kanssa, ja tulokset saavat tukea myös erityisesti stewardship – teorian anta-

masta viitekehyksestä.  
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This thesis aims to inspect whether the degree of decentralization of the ownership structure is 

related to the financial success of industrial companies. The theoretical framework of the thesis 

consists of the principal-agent theory, as well as the Stewardship theory, which both form their 

own frame of reference for how the decentralization of ownership and the differentiation of 

ownership and leadership affect the company's financial performance. 

 

The research material used is cross-sectional data from European industrial companies from 

year 2017. The research is executed as statistical research, and the main research methods that 

are used in this study are analysis of variance and analysis of covariance. In addition, the study 

has utilized stepwise regression analysis in the selection of control variables prior to the actual 

analyses. The quality of the study has been improved by performing logarithmic transfor-

mations on the variables, as well as eliminating extreme observations. Before the actual anal-

yses, the study examines the linearity, normal distribution, homoskedasticity and multicolline-

arity of the variables and residuals. 

 

The findings of the study reveal that the degree of decentralization of the ownership structure 

does not have a clear, statistically significant relation to the company's financial success, which 

is measured in the study by return on capital and profit margin. This result is consistent with 

previous studies in the same field, and the results are also supported by the frame of reference 

provided by Stewardship theory in particular. 
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1. Johdanto  

Tieteellinen tutkimus liittyen hajaomistusrakenteisiin, niiden syihin ja seurauksiin, käynnistyi 

jo 1930 – luvulla.  Berle & Means (1933) julkaisivat tuolloin teoksen, jossa he esittivät väitteen, 

että omistajuuden hajautuminen synnyttää eturistiriitoja omistajien ja määräysvaltaa käyttävien 

johtajien välille, ja tämä johtaa siihen, että yritys ei enää toimi voittoa maksimoivalla tavalla. 

Tämä on myös pääväite niin sanotussa päämies-agenttiteoriassa, jonka tutkimus alkoi kuitenkin 

varsinaisesti vasta 1970 – luvulla. Berle ja Means kuvasivat teoksessaan modernien organisaa-

tioiden olevan yhä useammin suuria, julkisesti listattuja yhtiöitä, jotka ovat useiden pienten 

osakkeenomistajien omistuksessa, joilla ei ole merkittävää määräysvaltaa yrityksessä. Näin ol-

len määräysvalta siirtyy palkatuille yritysjohtajille, joilla on kannustin väärinkäyttää asemaansa 

omaa hyötyä tavoitellakseen. Tämän teoksen jälkeen on tehty useita tutkimuksia, joissa on py-

ritty tutkimaan, pitääkö tämä Berlen ja Meansin esittämä väite paikkaansa (mm. Demsetz & 

Lehn, 1985; Morck, Shleifer, ja Vishny, 1988; Pedersen & Thomsen, 1999). Tulokset ovat ol-

leet ristiriitaisia. Toisin kuin Berle & Means (1933) väittävät, että moderneissa yrityksissä ha-

jautunut omistusrakenne on yleisin rakenne, ovat uudemmat tutkimukset osoittaneet, että eten-

kin eurooppalaisissa yrityksissä omistajuus on hyvin keskittynyttä edelleen (La Porta, Lopez‐

De‐Silanes, & Shleifer, 1999). Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko omistus-

rakenteella yhteys yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen. 

 

Suomen Valtioneuvoston kanslia julkaisi vuonna 2014 Jakobssonin ja Korkeamäen  laatiman 

raportin tutkimuksestaan, jossa selvitettiin määräysvallan jakautumista suurissa suomalaisyri-

tyksissä. Suomessa on viime vuosina koettu suuria kansantaloudellisia haasteita, kuten metsä-

teollisuuden rakenteelliset muutokset, teknologiasektorin romahtaminen sekä kustannuskilpai-

lukyvyn heikkeneminen. Myös Suomen Elinkeinoelämän keskusliitto toi ilmi muistiossaan 

vuonna 2014, että Suomesta on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen hävinnyt noin 50 000 teol-

lisuustyöpaikkaa, mikä kuvastaa teollisuuden taantumaa Suomessa, mutta myös muualla Eu-

roopassa on ollut nähtävissä samanlaista taantumaa (Konttinen, 2014). Vaikka teollisuuden 

taantumaan löytyy useita sekä rakenteellisia että suhdanteellisia syitä, nämä ongelmat ovat pal-

jastaneet heikkouksia, jotka liittyvät omistajaohjaukseen ja omistajarakenteisiin suomalaisissa 

suuryrityksissä. Jakobsson ja Korkeamäki (2014) toteavat tutkimuksessaan, että määräysvallan 

hajautuminen useille omistajille on omiaan aiheuttamaan ongelmia etenkin pörssiyrityksissä, 
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joissa omistajuuden hajautuminen on yleisintä. Kyseiset pörssiyhtiöiden määräysvaltaa koske-

vat ongelmat eivät ulotu ainoastaan Suomeen, vaan koskevat myös muita maita. Heidän mu-

kaansa hajautuneen omistajuuden ja passiivisen institutionaalisen omistajuuden malli toimii 

Suomen kaltaisissa maissa heikommin kuin angloamerikkalaisissa talouksissa ja yksi olennai-

nen ongelma on, että Suomessa on pulaa määräysvaltaa käyttävistä omistajista. 

 

Tutkielmassa pyritään saamaan viitteitä siitä, miten korkeammat omistajuustasot vaikuttavat 

sekä omistajien, että myös johtajien toimintaan. Johtaako johtajien omistusosuuden kasvu, sekä 

omistajien omistusosuuden kasvu yrityksen voittoa maksimoivien päätösten ja toimien suorit-

tamiseen, ja parantaako se näin ollen yrityksen kannattavuutta. Aihealueeseen liittyvää tutki-

musta on suoritettu jo pitkään aktiivisesti. Ensimmäisen kerran aiheesta on tieteellisessä kirjal-

lisuudessa mainittu 1930-luvulla. Tutkimuksia on suoritettu pääosin yhdysvaltaisella aineis-

tolla, ja eurooppalaisella aineistolla tutkimuksia on suoritettu varsin vähän. Yksi tutkimuksen 

tavoitteista onkin verrata tutkimuksen tuloksia niihin tuloksiin, joita on saatu yhdysvaltalaisella 

aineistolla, ja pohtia mahdollisia syitä, mikäli havaitaan eriäviä tuloksia.  

 

1.1 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 
Tutkimuksen aiheena on omistusrakenteen ja yritysten taloudellisen kannattavuuden välinen 

yhteys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko eurooppalaisissa teollisuusyrityksissä omis-

tusrakenteella ja yrityksen kannattavuudella yhteyttä. Tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako 

omistuksen keskittyneisyys positiivisesti yrityksen kannattavuuteen, kuten aiemmissa empiiri-

sissä tutkimuksissa on todettu, sekä myös pohtia, onko taas omistajuuden hajautumisella yri-

tysten kannattavuutta heikentävä vaikutus. Tutkimusongelma kiteytyy kysymykseen, millainen 

yhteys on omistusrakenteen ja yrityksen kannattavuuden välillä. Päätutkimusongelman lisäksi 

perehdymme tarkemmin kahteen alatutkimusongelmaan: 

 

1) Onko omistusrakenteen keskittyneisyyden ja yrityksen kannattavuuden välillä yhteys? 

2) Miten omistajuuden ja johtajuuden eriytyminen vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? 

Tutkimusta on rajattu maantieteellisen sijainnin, toimialan, yrityskoon ja saatavilla olevan da-

tan mukaan. Rajausten tarkoituksena on tehdä aineiston yrityksistä vertailukelpoisia, samalla 

pitäen otoskoon riittävän suurena, jotta voidaan saada luotettavia ja yleistettäviä tuloksia.  
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Tutkimuksessa tarkasteluun otetaan mukaan vain eurooppalaisia teollisuusyrityksiä, ja luvussa 

neljä käydään tarkemmin läpi, miten tutkimusaineistoa on maantieteellisesti ja toimialan mu-

kaan rajattu. Tutkimuksessa otetaan huomioon vain suuret yritykset, johtuen siitä, että yritys-

koko voi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen, joten tulosten luotettavuuden kannalta tutki-

mukseen otetaan suuret yritykset mukaan. Näin myös tutkimusaineisto pysyy tarpeeksi rajat-

tuna. Tutkimukseen ei myöskään oteta mukaan yrityksiä, joista ei ole saatavilla tarvittavia tie-

toja, kuten liikevaihtoa, Amadeus-tietokannassa.  

 

Tutkimuksen aihealue on rajattu tarkasti niin, että tarkoitus on ainoastaan tutkia yrityksen ta-

loudellisen kannattavuuden ja omistusrakenteen välistä yhteyttä. Monesti aihepiiriin liittyvässä 

tutkimuksessa on tutkittu myös niitä organisaation sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka johtavat 

omistusrakenteen hajautumiseen tai keskittymiseen. (mm. Demsetz & Lehn, 1985; Pedersen & 

Thomsen 1999) Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus kuitenkaan tutkia näitä tekijöitä, vaan kes-

kittyä tarkastelemaan, millainen yhteys omistusrakenteen ja kannattavuuden välillä on. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksessa tullaan hyödyntämään tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Hypoteeseihin etsitään 

vastauksia varianssianalyysien sekä kovarianssianalyysien avulla, käyttäen tähän apuna tilas-

tollista analyysiohjelmaa, Stataa. Tarkoituksena on tutkia näiden analyysimenetelmien avulla 

eroja eri ryhmien välillä, kun yritykset on jaettu ryhmiin omistusrakenteiden perusteella. Näin 

pyritään saamaan vastauksia siihen, onko eri omistustasoilla yhteyttä yrityksen kannattavuu-

teen. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoa eurooppalaisista suuryrityksistä neljällä eri teollisuu-

denalalla vuodelta 2017, eli asettamiamme hypoteeseja tullaan tutkimaan poikkileikkausaineis-

tosta. 

 

1.3  Tutkielman rakenne 
 
Tutkielma tulee etenemään teorian kautta empiriaan. Tutkielman ensimmäisessä kappaleessa 

eli johdannossa käydään läpi tutkielman aiheen ja tutkielman taustaa. Johdannossa esitellään 

tutkimusongelmat sekä tutkimusmenetelmät. Toisessa kappaleessa kuvataan tutkimuksen teo-

reettisia lähtökohtia, jotka muodostavat tutkielmalle teoreettisen viitekehyksen. Kolmannessa 
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kappaleessa käydään läpi aiempaa tieteellistä tutkimusta aihealueeseen liittyen, ja muodoste-

taan näiden tutkimusten sekä aiemman teorian pohjalta hypoteesit tutkimukselle. Neljännessä 

kappaleessa käydään perusteellisesti läpi tutkimuksessa käytettävä aineisto ja sekä kerrotaan 

tarkemmin, mitä muuttujia tutkimuksessa käytetään, ja kuvataan tarkemmin tutkimusmeto-

deja. Viidennessä kappaleessa kuvaillaan empiirisen tutkimuksen tulokset sekä arvioidaan tut-

kimustulosten luotettavuutta. Kuudennessa kappaleessa vedetään yhteen johtopäätökset tutki-

muksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5 
 

 

2. Tutkimuksen teoreettisen lähtökohdat 

Tutkielman teoreettisina lähtökohtina toimivat päämies-agenttiteoria sekä stewardship- teoria. 

Alla olevissa luvuissa käydään läpi kyseisten teorioiden määritelmiä ja aiempaa kirjallisuutta 

sekä tutkimusta liittyen näihin teorioihin. Tarkoituksena on tuoda ilmi, miksi juuri nämä teoriat 

toimivat sopivana lähtökohtana tähän tutkielmaan. Kyseisten teorioiden tarkoituksena on antaa 

lähtökohtia tutkimukselle, sekä niiden avulla voidaan arvioida etukäteen tutkimuksen todennä-

köisiä tuloksia ja muodostaa hypoteeseja tutkimukselle. 

 

2.1 Päämies-agenttiteoria 
 
Varsinainen tutkimus päämies-agenttiteoriaan (ts. agenttiteoria) liittyen on käynnistynyt 1970-

luvulla. Jensen ja Meckling (1976) julkaisivat tuolloin tieteellisen julkaisun, jossa he toivat 

esiin niin sanotun agenttiongelman, joka syntyy, kun yrityksen johto ja omistus eriytyvät. 

Agenttiongelma aiheuttaa agenttikustannuksia, ja usein juuri nämä kustannukset nähdään mah-

dollisena lähtökohtana sille, että hajautuneesti omistetut yritykset menestyisivät huonommin 

kuin keskittyneesti omistetut yritykset. Agenttikustannukset ovat päämiehelle koituvia kustan-

nuksia, joita syntyy silloin, kun päämiehen ja agentin tavoitteet eroavat toisistaan, jolloin 

agentti voi käyttäytyä opportunistisesti ja maksimoida omaa hyötyään päämiehen kustannuk-

sella (Davis, James, Donaldson, & Schoorman 1997, 22). Agenttikustannuksia syntyy päämie-

hen ja agentin välisten sopimusten neuvotteluista, seurannasta, yhdenmukaistamisesta sekä täy-

täntöönpanosta (Oviatt 1988, 215). 

 

Ross (1973, 134) määrittelee agenttisuhteen kahden osapuolen väliseksi suhteeksi, joka syntyy, 

kun toinen agentiksi nimetty osapuoli työskentelee toisen osapuolen, eli päämiehen, puolesta 

tietyllä päätöksenteon alueella. Agenttiteoria on siis vuorovaikutussuhteita käsittelevä teoreet-

tinen malli. Agenttiteoriassa molemmat, sekä päämies että agentti, nähdään rationaalisina hyö-

dynmaksimoijina, jotka pyrkivät saamaan itselleen mahdollisimman paljon hyötyä mahdolli-

simman pienin menoin. Näin ollen, jos heillä on kaksi vaihtoehtoa, joista valita, sekä päämies 

että agentti valitsevat aina sen vaihtoehdon, joka lisää eniten heidän henkilökohtaista hyötyään. 

(Davis et al. 1997, 22) 
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Agenttiteorian mukaan agenttisuhteessa voi syntyä kaksi pääongelmaa. Ensimmäinen ongelma 

aiheutuu siitä, että agentin ja päämiehen tavoitteet poikkeavat toisistaan, eli ovat ristiriidassa 

keskenään. Päämiehen tulisi näin ollen varmistua siitä, että agentti toimii päämiehen tavoittei-

den mukaisesti, mutta päämiehen on hankalaa sekä kallista todentaa agentin tosiasiallisia toi-

mia.  (Eisenhardt 1989, 58) Esimerkiksi, kun omistaja tekee agenttisopimuksen yritysjohtajan 

kanssa, omistajasta tulee päämies, ja johtajasta agentti, jolla on moraalinen vastuu maksimoida 

omistajan saamaa hyötyä. Agenttiteorian mukaan tämä ei ole kuitenkaan johtajan perimmäinen 

tavoite, vaan johtajan perimmäisenä tavoitteena on oman hyödynmaksimointi.  (Davis et al. 

1997, 22) Toinen ongelma liittyy siihen, miten osapuolet suhtautuvat riskiin. Päämiehellä ja 

agentilla on erilainen asenne riskiin, jolloin he haluavat toimia eri tavoin yrityksen päätöksen-

teossa. (Eisenhardt 1989, 58) 

 

Agenttiongelmiin liittyy olennaisesti niistä syntyvät agenttikustannukset. Päämies-agenttiteoria 

tarjoaa kuitenkin keinoja, joilla voidaan pienentää mahdollisia agenttikustannuksia, suojella 

osakkeenomistajien etuja sekä yhdenmukaistaa päämiehen ja agentin tavoitteita. Eräs keino on 

taloudelliset johdon kannustinjärjestelmät, jotka tarjoavat palkkioita silloin, kun agentti toimii 

päämiehen etujen ja tavoitteiden mukaisesti ja lisää päämiehen saamaa hyötyä, sekä myös ran-

gaistuksia silloin, jos näin ei tapahdu. Erityisesti näiden kannustinjärjestelmien merkitys koros-

tuu silloin, kun agentilla on merkittävä informatiivinen etu ja agentin toiminnan monitorointi 

on hankalaa. (Davis et al. 1997, 23) 

 

Mehran (1995) on tutkinut johdon palkitsemisjärjestelmien ja yrityksen suorituskyvyn välistä 

yhteyttä tutkimuksessaan, jonka teoreettisena lähtökohtana oli päämies-agenttiteoria. Tutki-

muksessaan hän totesi, että yrityksen suorituskyky, jota mitattiin Tobinin Q:lla sekä pääoman 

tuotolla (ROA), on positiivisesti sidoksissa osakepohjaisten johdon palkkioiden prosenttiosuu-

teen. Eli kun johtajien työstään saama palkkio koostuu osittain osakepohjaisista palkkioista, 

tällöin johtaja päätyy myös omistajan rooliin yrityksessä tullessaan osakkeenomistajaksi, ja 

tällä omistajuudella on positiivinen yhteys yrityksen suorituskykyyn. Myös Ang, Cole, & Lin 

(2000)  ovat todenneet tutkimuksessaan, että agenttikustannukset kasvavat, kun johtajaomista-

jan omistusosuus pienenee yrityksessä. Kim, Kitsabunnarat, & Nofsinger (2004) ovat esittäneet 

tutkimuksessaan, että yrityksen pörssiin listautumisen jälkeen agenttikustannuksia voidaan pie-

nentää siten, että yrityksen perustajajohtajat säilyttävät suuremman omistusosuuden. 
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Toinen keino pienentää agenttikustannuksia sekä yhdenmukaistaa päämiehen ja agentin tavoit-

teita on muodostaa sellainen hallintorakenne yritykseen, jossa erillinen hallintoneuvosto valvoo 

yrityksen ylimmän johdon toimintaa. Hallintoneuvostojen uskotaan pitävän potentiaalisesti op-

portunistisia johtajia kurissa muun muassa suorittamalla auditointeja sekä suoritusarviointeja. 

Hallintoneuvosto myös toimii välikätenä osakkeenomistajien ja johdon välillä, sillä hallinto-

neuvosto pyrkii viestimään osakkeenomistajien tavoitteet ja edut johtajille. (Davis et al. 1997, 

23) 

 

2.2 Stewardship – teoria 
 
Yksi rajoitus päämies-agenttiteoriassa on se, että siinä lähtökohtaisesti nähdään päämiehen ja 

agentin eriävät tavoitteet syynä siihen, miksi agentti ei tietoisesti pyri toimimaan päämiehen 

tavoitteiden mukaisesti eikä näin ollen saavuta päämiehen tavoitteita.  Se ei ota huomioon sitä, 

että agentti voi myös muista syistä epäonnistua agentin tavoitteiden saavuttamisessa, esimer-

kiksi tiedon puutteen vuoksi. Tällöin kyse ei ole agentin opportunistisesta käytöksestä, mutta 

tätä näkökantaa ei oteta päämies-agenttiteoriassa lainkaan huomioon. (Davis et al. 1997, 23-24) 

Agenttiteorian taustalla oleva ”ihmisen malli” korostaa myös lähinnä taloudellisia motivaation 

lähteitä, vaikka monissa muissa tieteissä, kuten psykologiassa ja sosiologiassa, on näytetty to-

teen, että ihmistä motivoi myös useat muut asiat, kuten ulkopuolelta saadut tunnustukset omasta 

toiminnastaan ja saavutuksistaan, tai halu saada lisää vastuuta tai ylennys organisaatiossa 

(Herzberg 1965, 511). Päämies-agenttiteoriassa tehdään rajoittavia oletuksia, sillä ihmisten ole-

tetaan olevan rationaalisia hyödynmaksimoijia ja opportunistisia toimijoita, joita ohjaa vain 

oman hyödyn tavoittelu, eikä heitä motivoi muut tekijät. Näin ollen tutkimuksen lähtökohtana 

ei ole mielekästä käyttää vain päämies-agenttiteoriaa, vaan on syytä tarkastella myös päämies-

agenttiteoriaa täydentäviä teorioita, jotta ihmisten käyttäytymistä voidaan selittää realistisem-

masta näkökulmasta. (Davis et al. 1997, 20 & 24) Esittelemme seuraavaksi stewardship-teorian 

päämies-agenttiteoriaa täydentävänä teoriana. 

 

Stewardship – teoria pyrkii ymmärtämään niitä olosuhteita, jossa johtajat eivät ensisijaisesti 

toimi vain omien intressiensä pohjalta, vaan heidän toimintaansa ohjaavat enemmän yhteiset 

organisaation tavoitteet (Schillemans 2013, 544). Tämä on seurausta siitä, että stewardship – 

teorian mukaan yksilöt identifioivat itsensä organisaation missioon, joka johtaa siihen, että or-

ganisaatiossa etenkin johtotasolla toimivat henkilöt ovat luonnostaan motivoituneita pyrkimään 
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organisaation tavoitteisiin. (Deci 1971, 51)  Stewardship – teoria ei täysin kumoa agenttiteorian 

väitettä siitä, että johtajia ei ohjaisi heidän omat intressinsä, eikä teoria väitä, että johtajia ohjaisi 

täysin sosiaaliset, organisaatiota palvelevat tavoitteet. Se pikemminkin pyrkii täydentämään 

agenttiteorian näkemystä siitä, että johtajia ohjaisi vain ja ainoastaan heidän oma, taloudellinen 

etu. (Schillemans 2013, 544)   

 

Agenttiteoria korostaa sitä, että agenttiongelmien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi yrityksessä 

tulee olla sellaiset hallintorakenteet, jotka valvovat ja rajoittavat johtajien itseään palvelevaa 

toimintaa. Stewardship-teoria tuo vaihtoehtoisen näkemyksen tähän, sillä sen mukaan organi-

saation hallintorakenteiden tulisi olla järjestetty niin, että johtajat voivat toimia mahdollisim-

man tehokkaasti. Johtajien suorituskyvyn vaihtelut juontavat juurensa organisaatiorakenteisiin, 

eivätkä ne ole seurausta pelkästä opportunistisesta toiminnasta, kuten agenttiteoria väittää. Or-

ganisaatiorakenteet mahdollistavat johtajien toimimisen mahdollisimman tehokkaalla, voittoa 

maksimoivalla tavalla silloin, kun organisaatiorakenteet tarjoavat selkeät rooliodotukset, ja kun 

ne valtuuttavat ja voimiinnuttavat johtoa. (Davis & Donaldson 1991, 51-52) 

 

Stewardship - teoria kykenee tuomaan moniulotteisuutta agenttiteoriaan, jonka vuoksi myös 

sen antamat lähtökohdat on syytä ottaa huomioon, kun muodostamme tutkimukselle hypo-

teeseja. Stewardship – teoriassa on taloustieteiden lisäksi otettu vaikutteita psykologian ja so-

siologian tieteenaloilla tehdyistä tutkimuksista, ja juuri tämä useamman eri tieteenalan tutki-

muksen yhdistävä teoria on siitä syystä modernimpi kuin agenttiteoria, joka on vanhempi, pe-

rinteisempi ja käytetympi teoria tutkimuksessa. Hyvin monissa omistusrakenteisiin liittyvissä 

taloustieteiden tutkimuksissa teoreettisena lähtökohtana on vain agenttiteoria, mutta myös mo-

nissa näistä tutkimuksista on saatu agenttiteorian vastaisia tuloksia. Seuraavassa luvussa 

käymme läpi tarkemmin näitä tutkimuksia ja niissä saatuja tuloksia. 
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3. Omistusrakenne, kannattavuus ja niiden välinen yhteys 

Tässä luvussa käydään läpi aiempaa tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimusta, jossa on käsitelty 

teemoja liittyen omistusrakenteeseen, yrityksen kannattavuuteen ja niiden väliseen yhteyteen. 

Tämän luvun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on perehtyä pidemmältä aikaväliltä niihin 

tutkimuksiin, joita on aiemmin tehty liittyen tämän tutkimuksen aihepiiriin. Luvun lopussa 

käymme vielä läpi hypoteesit, jotka on muodostettu luvussa kaksi läpikäydyn teorian sekä tässä 

luvussa läpikäytyjen tutkimusten pohjalta. 

 

3.1 Omistuksen keskittyneisyyden yhteys kannattavuuteen 
 
Omistajuuden ja yrityksen kannattavuuden välisistä yhteyksistä löytyy paljon empiirisiä tutki-

muksia, mutta niiden tulokset ovat olleet hyvin ristiriitaisia tähän mennessä. Short (1994) jul-

kaisi laajan katsauksen vuosina 1968-1991 tehdyistä tutkimuksista, joissa tutkittiin omistajuu-

den keskittyneisyyden ja yrityksen suorituskyvyn välistä yhteyttä. Katsauksen mukaan tutki-

muksissa havaittiin joko keskittyneisyyden parantavan suorituskykyä, tai ei-monotoninen riip-

puvuus suureiden välillä, tai yhteyttä ei löydetty suureiden välillä ollenkaan. Selkeää yksiselit-

teistä vastausta ei olla siis kyseisissä tutkimuksissa saatu. 

 

Berle & Means (1933) toivat ensimmäisten joukossa tieteelliseen keskusteluun hajaomistusra-

kenteiden seuraukset jo 1930-luvulla. Heidän väitteensä on, että omistusrakenteen hajautumi-

nen ja sen kautta omistajuuden ja määräysvallan eriytyminen toisistaan heikentää voitonmak-

simoinnin roolia yrityksen resurssien allokointipäätöksissä. Yritysresursseja ei käytetä enää ko-

konaan osakkeenomistajien voiton maksimointiin, sillä johdolla ja omistajalla ovat eriävät ta-

voitteet ja edut. Berlen ja Meansin tulkinta hajaomistusrakenteista ja niiden seurauksista on 

säilynyt aiheeseen liittyvän keskustelun keskipisteenä vielä vuosikymmenienkin jälkeen, ja 

useat tutkijat ovat pyrkineet empiirisin tutkimuksin etsimään tukea Berlen ja Meansin väitteille 

(Demsetz & Lehn 1985, 1173). 

 

La Porta et al. (1999) tutkivat 27 vauraan talouden suuryritysten omistusrakenteita. Tutkimuk-

sessa todetaan, että suurimmassa osassa talouksia yritysten omistajuus on edelleen hyvin kes-

kittynyttä. Suuryrityksissä hyvin usein on suuromistajana valtio tai perhe. Omistajuus moder-

neissa suuryrityksissä ei ole näin ollen niin hajautunutta, kuin esimerkiksi Berle & Means 



10 
 

 

(1933) teoksessaan väittävät. Heidän teoksessaan olennainen väite on, että moderneille organi-

saatioille on tyypillistä, että omistajuus hajautuu niin, että yrityksellä on useita omistajia, eikä 

selkeää enemmistöomistajaa, ja koska kenelläkään omistajalla ei ole selkeää määräysvaltaa yri-

tyksessä, määräysvalta siirtyy yritykseen palkatuille johtajille, joiden tehtävänä on huolehtia 

osakkeenomistajien arvon maksimoinnista.  La Porta et al. (1999) taas kumoavat tämän väit-

teen, ja osoittavat tutkimuksessaan, että modernissa yritysmaailmassa suuryritysten omistajuus 

on edelleen hyvin keskittynyttä, ja enemmistöomistajuus on yleisempää, kuin mitä julkisessa 

keskustelussa on annettu olettaa. 

 

Demsetz & Lehn (1985) tutkivat, onko omistusrakenteen keskittyneisyyden ja kirjanpidollisen 

voiton välillä yhteyttä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tutkia Berlen ja Meansin (1933) esit-

tämiä väitteitä siitä, että hajaomistusrakenteet heikentävät yritysten voiton maksimointia ja kan-

nattavuutta. Heidän lähtökohtainen näkemyksensä asiaan on, että omistusrakenteen keskitty-

neisyydellä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yrityksen voittoon. Tämä johtuu siitä, että 

samalla kun omistuksen hajautuminen jossain määrin heikentää resurssien allokointia voittoa 

maksimoivaan toimintaan, se tuo mukanaan myös kompensoivia etuja, jolloin hajautuminen 

itsessään ei merkittävästi heikennä yrityksen kannattavuutta. Etenkin suurissa yrityksissä, mi-

käli pyritään säilyttämään keskittynyt omistajuus suuremmissa pääomatarpeissa, edellyttää 

tämä pienen omistajaryhmän suuren varallisuusmäärän sitomista kyseiseen yritykseen. Tämä 

johtaa siihen, ceteris paribus, että yrityksen pääomakustannukset kasvavat. Koska hajautetusti 

omistetuissa yrityksissä pääomankustannukset eivät ole yhtä suuret, tämä kompensoi hajautu-

misesta aiheutuvia haittoja, kuten lisääntyneitä agenttikustannuksia. (Demsetz & Lehn 1985, 

1156 – 1158) Tutkimuksen otos koostui 511 yhdysvaltalaisesta yrityksestä Yhdysvaltojen ta-

louden tärkeimmiltä aloilta.  Empiirisessä tarkastelussa ei havaittu omistuksen keskittyneisyy-

den ja yrityksen voittoprosentin välillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, mikä tukee heidän 

näkemyksiään omistuksen hajautumisen tuomista kompensoivista eduista. 

 

Myöhemmin Demsetz ja Villalonga (2001) tutkivat sitä, millainen yhteys omistusrakenteen ja 

yrityksen taloudellisen suorituksen välillä on, mikäli omistusrakennetta käsitellään moniuloit-

teisena ja endogeenisena muuttujana, eikä eksogeenisena muuttuja, kuten Demsetz ja Lehn 

(1985) tutkimuksessaan aiemmin käsittelivät. Demsetz (1983, 375) toteaa, että yrityksen omis-

tusrakennetta olisi pidettävä niiden päätösten endogeenisena tuloksena, jotka heijastavat osak-

keenomistajien ja kaupankäynnin vaikutusta osakemarkkinoilla. Demsetz & Villalonga (2001, 

211 & 227) mukaan omistusrakennetta ei tulisi mallintaa paitsi endogeeniseksi muuttujaksi, 
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mutta myös samanaikaisesti yhdistelmäksi eri intressejä omaavien henkilöiden omistuksia. Tut-

kimuksessa käytetään OLS-estimoinnin sijaan 2SLS-estimointia, joka sopii paremmin esti-

mointimenetelmäksi, mikäli epäillään tiettyä muuttujaa endogeeniseksi. Estimoinnissa ei ha-

vaittu yhteyttä omistusrakenteen ja yrityksen arvon välillä, jota mitattiin Tobinin Q:lla. Tämä 

tuo tukea väitteelle siitä, että omistusrakenne valitaan niin, että maksimoidaan yrityksen tulos 

ja markkinat myös tuovat esiin ne omistusrakenteet, olivatpa ne hajautuneita tai keskittyneitä, 

jotka ovat sopivia yrityksille, joita kyseiset markkinat palvelevat (Demsetz & Villalonga 2001, 

231). 

 

Suurin osa tutkimuksista aihealueeseen liittyen on suoritettu yhdysvaltalaisella aineistolla, 

mutta etenkin 1900- luvun loppupuolella ja 2000- luvulla tutkimuksia on alettu suorittamaan 

myös eurooppalaisella aineistolla. Pedersen & Thomsen (1999) tutkivat omistajuuden keskitty-

misen syitä ja vaikutuksia eurooppalaisella aineistolla, jossa heillä on mukana 100 suurinta yri-

tystä 12 Euroopan maasta. Tutkimuksessa on tavoitteena tutkia, missä määrin yhdysvaltalai-

sella aineistolla saadut empiiriset tulokset ovat todennettavissa myös eurooppalaisella aineis-

tolla. He toistivat Demsetzin ja Lehnin (1985) suorittaman tutkimuksen, ja päätyivät samoihin 

lopputulemiin; tutkimuksessa ei kyetty havaitsemaan tilastollisesti merkitsevää suhdetta omis-

tuksen keskittyneisyyden ja kannattavuuden välillä, kun kannattavuutta mitattiin pääoman tuo-

tolla. Myöhemmin Pedersen ja Thomsen (2003) toistivat kyseisen tutkimuksen, mutta muuttaen 

tutkimusasetelmaa niin, että omistusrakenteen endogeenisuus huomioitiin, ja malli estimoitiin 

2SLS – estimoinnilla. He tutkivat, onko omistuksen keskittyneisyydellä yhteyttä yrityksen ar-

vostukseen, jota tällä kertaa mitattiin oman pääoman markkina-arvon suhteella kirjanpitoar-

voon (MVB). Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys suureiden 

välillä. Merkittävää oli, että tutkimuksessa löydettiin kaksisuuntainen yhteys: omistuksen kes-

kittyneisyys vaikutti positiivisesti yrityksen arvoon, ja yrityksen arvolla oli positiivinen yhteys 

omistuksen keskittyneisyyteen. Tämä on merkittävä tulos myös siinä mielessä, että se eroaa 

aiemmista yhdysvaltalaisella aineistolla tehdyistä tutkimuksista, jossa on otettu samalla tavalla 

huomioon omistusrakenteen endogeenisuus (mm. Demsetz & Villalonga, 2001). 
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3.2 Omistuksen ja johtamisen eriytymisen seuraukset 
 

Tutkimuksissa, joissa pyritään selvittämään omistuksen ja johtamisen eriytymistä ja sen seu-

rauksia yrityksen taloudelliselle menestymiselle, usein tutkitaan asiaa johdon omistusosuuden 

kautta. Sen takana on ajatus, että kun johdon omistusosuus kasvaa, johtajasta tulee samalla yri-

tyksen omistaja, ja mitä suurempi omistusosuus on, sitä lähempänä johtajuus ja omistajuus ovat 

toisiaan. Holderness, Kroszner, & Sheehan (1999) dokumentoivat tutkimuksessaan, että yritys-

ten johdon mediaaniomistukset yrityksistä ovat kaksinkertaistuneet ajanjaksolla vuodesta 1935 

vuoteen 1995. Johtajien hallussa pitämien osakkeiden määrä on kasvanut 13 %:ista 21 %:iin.  

Useimmissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa tutkitaan, miten johdon tai hallitusten jäsenten 

omistusosuuden kasvu vaikuttaa yrityksen taloudelliseen menestymiseen sekä mikä selittää tätä 

omistusosuuden kasvua. Seuraavaksi käymme läpi tutkimuksia, joita on suoritettu tähän aihe-

piiriin liittyen. 

  

Villalonga ja Amit (2006) pohtivat tutkimuksessaan omistuksen ja yrityksen kannattavuuden 

välistä yhteyttä perheomistajuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, mi-

ten perheomistajuus ja perheomistajan toimiminen johtajana vaikuttaa yrityksen arvoon. Tutki-

muksessa hyödynnetään paneelidataa yhdysvaltalaisista Fortune 500 yrityksistä vuosilta 1994 

– 2000. Tutkimustulosten mukaan, kun perheomistaja toimii myös yrityksen toimitusjohtajana, 

tämä kasvattaa yrityksen arvoa. Eli kun omistajuus ja johtajuus ovat kiinteästi yhteydessä toi-

siinsa, eivätkä eriytyneet, tällä havaittiin yrityksen kannattavuutta parantava vaikutus. Tutki-

muksessa havaittiin, että perheomistajuus, eli omistuksen keskittyneisyys luo lisäarvoa yrityk-

selle vain silloin, kun perheomistaja on mukana myös yrityksen johdossa tai hallinnossa.  

 

Morck, Shleifer, ja Vishny (1988) tutkivat omistuksen ja johdon eriytymiseen liittyvää teemaa 

hallitusten jäsenten omistusosuuden kautta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä suhde 

hallitusten jäsenten omistusosuuden ja yrityksen taloudellisen menestymisen välillä on. Selit-

tävänä muuttujana oli näin ollen hallituksen jäsenten omistusosuudet, eli osakeomistukset yri-

tyksestä, ja selitettävänä muuttujana yrityksen markkina-arvo, jota mitattiin tutkimuksessa To-

binin Q:lla. Tutkimuksen aineistona toimi poikkileikkausaineisto, johon kuului 371 Fortune 

500 – yritystä vuodelta 1980. Käyttämällä analyysimenetelmänä paloittaista lineaarista regres-

siota tutkimuksessa havaittiin ei-monotoninen yhteys omistusosuuden ja yrityksen markkina-

arvon välillä. Kun omistusosuus nousee 5 %:iin, myös Tobinin Q:n arvot nousevat, mutta kun 

omistus osuus 5 %:n jälkeen kasvaa kohti 25 %:ia, Tobinin Q:n arvot lähtevät laskemaan. Yli 
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25 % omistusosuuksilla Tobinin Q jälleen nousee omistusosuuden kasvaessa. Morck et al. 

(1988) selittävät näitä havaintoja sillä, että pienillä omistusosuuksilla (0-5 %) omistajilla säilyy 

niin suuri omistusosuus ja sekä määräysvalta johtajiin nähden, että omistaja pystyy myös 

omalla toiminnallaan johtamaan yritystä ja käyttää yrityksessä päätösvaltaa, ja näin ollen joh-

don ja omistajan intressit ovat melko yhtenevät. Kun omistusosuus kuitenkin kasvaa yli 25 %, 

johtajilla on vahva luottamus omaan johtoasemaansa, eivätkä he ota enää huomioon omistajien 

tavoitteita, jolloin yritys ei enää toimi voittoa maksimoivalla tavalla. Kun omistusosuus on taas 

suuri, eli yli 25 %, johtajat alkavat itsekin hyötymään siitä, että yritys toimii voittoa maksimoi-

valla tavalla omistajilleen, sillä he ovat itsekin yrityksen suurimpia omistajia.  

 

Cho (1998) pyrki toistamaan Morck et al. (1988) tutkimuksen. Heidän tutkimusasetelmansa oli 

siinä mielessä yhtenevä, että myös heidän tutkimusaineistonsa koostui 326 tuotannollisesta For-

tune 500 – yrityksestä vuodelta 1991 ja myös he käyttivät yrityksen taloudellisen menestymisen 

mittarina Tobinin Q:ta. He kuitenkin tutkivat asiaa sen kautta, että he pyrkivät löytämään mah-

dollisen yhteyden sisäpiiriläisten omistusosuuden sekä yrityksen investointien välillä. Heidän 

näkemyksensä oli, että mikäli omistusosuudella on positiivinen suhde yrityksen pääoma- sekä 

tutkimus-ja kehitysinvestointeihin, niin tämä myös tarkoittaa positiivista suhdetta yrityksen ta-

loudelliseen arvoon, jonka nähdään kasvavan investointien myötä. He käyttivät tutkimukses-

saan kontrollimuuttujina yrityksen kokoa, vieraan pääoman vipuvaikutusta sekä toimialaa, sillä 

näiden tekijöiden voidaan osoittaa vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen, ja myös omistusra-

kenteeseen, joten näitä tekijöitä oli syytä kontrolloida. He löysivät empiirisessä tutkimuksessa 

samanlaisen ei-monotonisen yhteyden sekä johdon omistusosuuden ja Tobinin Q:n välillä, että 

myös johdon omistusosuuden ja investointien välillä, kuin Morck et. al (1988), kuten analyysi-

menetelmänä käytettiin paloittaista lineaarista regressiota (OLS-estimointi). Cho (1998, 105-

106) käytti tutkimuksessaan myös 2SLS-estimointia, sillä hän epäili, että omistusrakenne on 

endogeeninen suhteessa yrityksen kannattavuuteen, jolloin lineaarinen regressioanalyysi tuot-

taa epäkonsistentteja tuloksia. 2SLS-estimoinnin tulokset osoittivat, että sisäpiiriläisten omistus 

on endogeeninen muuttuja, joka määräytyy pääoman markkina-arvon ja toimialatyypin funk-

tiona, ja lisäksi Tobinin Q on yksi olennainen määräävä tekijä omistusrakenteessa. 2SLS-esti-

moinnin tulokset eroavat OLS-estimoinnin tuloksista olennaisesti, sillä 2SLS-estimoinnissa si-

säpiiriläisten omistusosuuden ja yrityksen arvon (Tobin Q) välillä ei havaittu yhteyttä. Tämä 

tutkimus näin ollen kyseenalaistaa Morck et al. (1988) saamat tulokset hallitusten jäsenten 
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omistusosuuden yhteydestä yrityksen taloudelliseen arvoon, sillä heidän tutkimuksessaan omis-

tusta käsiteltiin eksogeenisesti OLS-regressiossa, mutta koska Cho (1998, 118-119) osoitti 

omistuksen endogeeniseksi, OLS-estimoinnin tuloksia voidaan tällöin pitää epäkonsistentteina. 

 

Holderness et al. (1999) tutkivat yhdysvaltalaisella aineistolla pörssiyritysten johtajien omis-

tuksen kasvua 60 vuoden ajalta (1935-1995), ja etsivät syitä siihen, mikä on johtanut johtajien 

omistusten kasvuun. Tutkimusaineistona on yhdysvaltalaiset listatut yritykset, joista on muo-

dostettu kaksi otosta; ensimmäisessä otoksessa on 1419 listatun yrityksen tiedot vuodelta 1935 

ja toisessa otoksessa, jota verrataan tutkimuksessa ensimmäiseen otokseen, on tiedot 4202 lis-

tatusta yrityksestä vuodelta 1995. He dokumentoivat tutkimuksessaan omistusten lisääntyneen 

merkittävästi, esimerkiksi johdon hallussaan pitämien osakkeiden määrä on kasvanut 13 %:sta 

21 %:iin. He esittävät kolme hypoteesia sille, miksi johdon omistus on kasvanut näin merkittä-

västi: 

1) Johdon omistusosuus on yksi niistä vaihtoehtoisista mekanismeista, joita käytetään yri-

tyksissä agenttiongelmien lievittämiseen 

2) Johdon omistustaso on yhteydessä yrityksen suorituskykyyn 

3) Yrityksen omistusrakenne on yrityksen arvoa maksimoivan prosessin lopputulos, joten 

johdon omistus vaihtelee systemaattisesti erityyppisten seurantakustannusten kanssa 

(Holderness et al. 1999, 456) 

Ensimmäisen hypoteesin yhteydessä tutkitaan sitä, johtuuko johdon omistusosuuden kasvu 

siitä, että muut vaihtoehtoiset mekanismit agenttiongelmien lievittämiseen, kuten hallituksen 

seuranta ja tulospalkkaus, olisivat vähentyneet, ja niitä olisi korvattu johdon osakeomistuksiin 

perustuvilla kannustinmekanismeilla. Tutkimuksessa todetaan, että johdon omistusosuutta ei 

selitä muiden kannustinmekanismien käytön väheneminen, vaan näiden kaikkien mekanismien 

käytön intensiteetti on kasvanut, ne eivät siis ole täysin substituutteja toisilleen. Toiseen hypo-

teesiin löydetään OLS-regressiolla yhteneviä tuloksia Morck et al. (1988) tutkimuksen kanssa. 

Yrityksen arvon, jota mitattiin omaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välisenä suh-

teena, ja johdon omistusosuuden välillä havaittiin positiivinen yhteys, kun johto omistaa kor-

keintaan 5 % yrityksestä. Lisäksi löydetään negatiivinen suhde silloin, kun omistusosuus on 5 

% - 25 %. Nämä tulokset saadaan, kun malli estimoitiin vuoden 1935 aineistolla. Suorituskyvyn 

ja omistajuuden välinen suhde on tutkimuksessa heikompi vuoden 1995 otoksessa. Vuoden 

1995 otoksessa, kun johdon omistusosuus on yli 25 %, sillä on positiivinen suhde yrityksen 

arvoon. Mutta kun omistusosuus on 1-5 % tai 6 – 25 %, tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei 

havaita. Kolmannessa hypoteesissa omistusrakenteen ei oleteta olevan eksogeeninen muuttuja, 
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vaan se muotoutuu yrityksen voittoa maksimoivan prosessin lopputuloksena. Tutkimuksessa 

löydetään käänteinen suhde yrityskoon ja sisäpiirin omistajuuden sekä myös ulkopuolisen sään-

telyn ja omistajuuden välillä. (Holderness et al. 1999, 458-460 & 466) 

 

3.3 Alustavat tulokset ja hypoteesit 
 
Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty ristiriitaisia tuloksia siitä, miten omistusrakenne vaikut-

taa yrityksen kannattavuuteen. Kuitenkin monissa tutkimuksissa on todettu, että selkeää yh-

teyttä ei kyetä löytämään, eikä näin ollen ole saatu selkeää vastausta siihen, miten omistusra-

kenne vaikuttaa kannattavuuteen. Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia siihen, 

millainen suhde omistusrakenteen keskittyneisyydellä on yrityksen pääoman tuottoon sekä kir-

janpidolliseen tulokseen. Koska aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että selkeää yhteyttä omis-

tusrakenteen ja kannattavuuden välillä ei ole, tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi on: 

H1: Omistuksen keskittyneisyydellä ei ole yhteyttä yrityksen kannattavuuteen 

Kun tarkastellaan tutkimuksia, joissa keskitytään johdon ja omistajuuden eriytymiseen liittyviin 

teemoihin, havaitaan usein ei-monotoninen yhteys. Alhaisilla johdon omistusosuuksilla yrityk-

sen arvo voi nousta, mutta omistusosuuksien ylittäessä tietyn rajan, yrityksen arvo lähtee jälleen 

laskuun. Myös luvussa kaksi läpi käydyt teoriat, agenttiteoria sekä stewardship-teoria, antavat 

tähän kaksi kysymykseen eri näkemystä. Agenttiteorian mukaan johdon ja omistajuuden eriy-

tyminen lisää agenttiongelmia sekä agenttikustannuksia, jolloin kannattavuus ja yrityksen arvo 

laskee. Stewardship-teoria taas korostaa, että johtajilla on erilaisia motivaation lähteitä, jotka 

saavat johtajan samaistumaan yrityksen missioon ja toimimaan yrityksen voittoa maksimoivalla 

tavalla. Koska tutkimusten antamat tulokset ovat ristiriitaisia, ja myös agenttiteoria sisältää 

enemmän rajoituksia kuin stewardship-teoria, tutkimuksen toinen hypoteesi on: 

H2: Johdon ja omistajuuden eriytyminen ei heikennä yrityksen kannattavuutta 

Näihin hypoteeseihin etsitään vastauksia tulevissa luvuissa varianssianalyysin sekä kovarians-

sianalyysin avulla, jotka kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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4. Tutkimuksen aineisto, muuttujat ja menetelmät 
 
Aiemmassa luvussa kuvattuja tutkimushypoteeseja tullaan testaamaan kvantitatiivisilla tutki-

musmenetelmillä, ja tähän käytetään apuna tilastollista analyysiohjelmaa Stata. Tulevissa lu-

vuissa käydään läpi tutkimuksessa käytettävä aineisto, muuttujat sekä tutkimusmenetelmät. 

 

4.1 Aineiston keräys 
 
Tutkimuksen lähdeaineistona toimii Amadeus tietokanta, joka sisältää laajasti tilinpäätöstietoja, 

omistustietoja, sekä muita julkisia tietoja eurooppalaisista yrityksistä. Tutkimuksessa käytettä-

vät tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut kerätään tietokannasta konsolidoiduista ti-

linpäätöksistä. Tutkimusyksikkönä näin ollen on konserni, ja hyödynnämme konsolidoituja ti-

linpäätöksiä, joista ilmenee koko konsernin yhteinen tulos sekä emo- että tytäryhtiöiden osalta. 

 

Tutkimusaineisto koostuu eurooppalaisista teollisuusyrityksistä. Tutkimusaineistoa on rajattu 

niin, että mukaan on otettu maita Länsi-Euroopasta, sekä Pohjois-Euroopasta. Yritysten koti-

paikan on siis sijaittava joko Länsi-Euroopassa tai Pohjois-Euroopassa. Tutkimuksen perusjou-

kon muodostavat seuraavat kymmenen maata: Alankomaat, Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Iso-

Britannia, Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska. Muutamat pienemmät maat on rajattu pois aineis-

toista, johtuen siitä, että niistä oli saatavilla tietoa vain muutamista yrityksistä, joten niitä ei 

ollut mielekästä ottaa mukaan tarkasteluun yhdessä suurempien teollisuusmaiden kanssa, joissa 

oli selkeästi enemmän suuria teollisuusyrityksiä. Pois rajatut maat ovat: Islanti, Kypros, Liech-

tenstein, Luxemburg, Monaco, Itävalta, Sveitsi sekä Baltian maat.  

 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan neljää eri pääomavaltaista teollisuudenalaa. Tutki-

mukseen mukaan valitut toimialat ovat: metsäteollisuus, energiateollisuus, kemianteollisuus ja 

konepajateollisuus. Kyseiset toimialat haettiin tietokannasta käyttäen hyväksi Tilastokeskuksen 

vuonna 2008 julkaisemaa toimialaluokitusta TOL 2008. Toimialaluokituksessa eri toimialoille 

on omat kaksinumeroiset NACE-koodit. Tässä tutkimuksessa käytämme seuraavia NACE-koo-

deja: metsäteollisuus 17, kemianteollisuus 20, konepajateollisuus 28 ja energiateollisuus 35. 

(Tilastokeskus, 2008)  
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Tutkimusaineistoa on rajattu yrityksen koon mukaan niin, että mukaan tarkasteluun on otettu 

vain suuret yritykset. Hakukriteereiksi määriteltiin, että yrityksessä toimii vähintään 250 työn-

tekijää, yrityksen taseen loppusumma on vähintään 20 miljoonaa euroa ja liikevaihto vähintään 

40 miljoonaa euroa. Näillä hakukriteereillä (liite 1) löysimme tietokannasta 423 yritystä. Näistä 

4 jouduttiin vielä karsimaan pois, sillä niistä ei ollut tietokannassa saatavilla tarvittavia talou-

dellisia tietoja, jotta ne voisivat olla tutkimuksessa mukana. Näin ollen lopulliseksi otoskooksi 

muodostuu 419 yritystä. 

 

4.2 Muuttujat 
 

Tutkielmassa pyritään selvittämään, mikä on omistusrakenteen yhteys yrityksen taloudelliseen 

kannattavuuteen. Selitettävänä muuttujana näin ollen on kannattavuus, ja selittävänä muuttu-

jana omistusrakenne. Tämän lisäksi tutkielmassa tullaan käyttämään kontrollimuuttujia, joilla 

pyritään kontrolloimaan muita tekijöitä, joilla on yhteisvaihtelua kannattavuuden tunnusluku-

jen kanssa. 

 

4.2.1 Selitettävät muuttujat  
 
Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana on yrityksen kannattavuus. Kannattavuutta kuvaaviksi 

tunnusluvuiksi on valittu Amadeus-tietokannasta koko pääoman tuottoprosentti (ROA) sekä 

voittoprosentti. Kyseisten tunnuslukujen laskukaavat Amadeus-tietokannassa ovat seuraavat: 

 ROA = (Voitto (tappio) ennen veroja/ Varat yhteensä) * 100  

 Voitto- % = (Voitto (tappio) ennen veroja/ Liikevaihto) * 100  

Useissa vastaavan aihealueen tutkimuksissa on käytetty yrityksen taloudellisen menestyksen 

mittarina Tobinin Q:ta. Tobinin Q on tunnusluku, joka vertaa yrityksen markkina-arvoa sen 

omaisuuserien jälleenhankinta-arvoon. Tobinin Q on näin ollen markkinapohjainen tunnusluku, 

johon vaikuttaa myös vahvasti markkinoiden odotukset. (Tobin & Brainard 1977, 5-7) Tässä 

tutkimuksessa Tobinin Q:n käyttö ei ollut mielekästä, sillä se olisi rajannut yritykset julkisesti 

listattuihin yrityksiin, joka ei olisi sopinut tutkimusasetelmaan.  
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Vaihtoehtoisesti markkinapohjaisille tunnusluvuille tutkimuksissa on käytetty myös tilinpää-

töstietoihin perustuvia tunnuslukuja, kuten erilaisia pääoman tuottoa kuvaavia tunnuslukuja 

sekä yrityksen tulosta kuvaavia tunnuslukuja (mm. Demsetz & Lehn, 1985; Pedersen & Thom-

sen 1999;). Tobinin Q:n ja pääoman tuottoa sekä yrityksen tulosta kuvaavien tunnuslukujen 

kaksi olennaista eroavaisuutta ovat aikaperspektiivi, ja kuka todellisuudessa mittaa suoritusky-

kyä. Kun käytetään tilinpäätöstietoihin perustuvia tunnuslukuja, aikaperspektiivi on taaksepäin 

katsova, mutta markkinapohjaisiin tunnuslukuihin vaikuttaa vahvasti markkinoiden tulevaisuu-

den näkymät. Lisäksi, kun käytetään tilinpäätöstietoihin perustuvia tunnuslukuja, kannatta-

vuutta mittaa kirjanpitäjä, jolla on tietyt lakisääteiset standardit, joita on noudatettava. Markki-

napohjaisissa tunnusluvuissa arvoa taas määrittää ulkopuoliset sijoittajat, ja tunnusluvun ar-

voon vaikuttaa tällöin heidän näkemyksensä. (Demsetz & Villalonga 2001, 213) 

Tunnusluvut ROA sekä voittoprosentti valittiin sillä perusteella, että niitä oli aiemmin käytetty 

saman aihealueen tutkimuksissa, ja ne soveltuivat tutkimusasetelmaan paremmin kuin markki-

napohjaiset tunnusluvut (mm. Demsetz & Lehn, 1985). Yhtenä heikkoutena näiden tunnuslu-

kujen kohdalla voidaanmainita se, että niihin voivat vaikuttaa maiden välillä poikkeavat tilin-

päätöskäytännöt ja laskentatavat.  

 

4.2.2 Selittävät muuttujat 

Selittävänä muuttujana on omistajien valvontamahdollisuudet, jota mitataan tässä tutkimuk-

sessa osakkeiden antamien äänioikeuksien perusteella. Tämä muuttuja antaa kuvan ensinnäkin 

siitä, kuinka hajautunut omistusrakenne on, sekä samalla siitä, onko johto ja omistajat kuinka 

eriytyneet toisistaan. Kyseistä muuttujaa tullaan käsittelemään kolmeen eri ryhmään jaoteltuna 

seuraavasti: 

1. Hajautetusti omistetut (suurimmalla omistajalla alle 25 % yrityksen äänioikeuksista) 

2. Ei-selkeä enemmistö (suurimmalla omistajalla vähintään 25 %, mutta ei yli 50 % ääni-

oikeuksista)  

3. Selkeä enemmistö (suurimmalla omistajalla yli 50 % äänioikeuksista) 
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Selittävää muuttujaa käsitellään kategorisena muuttujana, sillä kyseistä muuttujaa on mielek-

käämpi käsitellä eri ryhmiin jaoteltuina, kuin jatkuvana, sillä muuttuja oli jakaumaltaan hyvin 

vino, johtuen siitä, että omistajuus on erittäin keskittynyttä havaintoaineistomme yrityksissä.  

 

4.2.3 Kontrollimuuttujat 
 

Yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa useat tekijät, mutta tässä tutkielmassa halu-

amme selvittää vain omistusrakenteen vaikutusta kannattavuuteen. Muita tekijöitä, jotka vai-

kuttavat kannattavuuteen, kontrolloidaan ottamalle ne mukaan tutkimusasetelmaan kontrolli-

muuttujina. Aiemmissa tutkimuksissa yleisesti käytettyjä kontrollimuuttujia ovat olleet muun 

muassa yrityksen koko, toimiala ja kotimaa. Kontrollimuuttujat valitaan aiempien tutkimusten 

perusteella, mutta lopulliseen analyysiin kaikkia kontrollimuuttujia ei lopulta oteta mukaan. 

Kontrollimuuttujien valinta perustellaan tarkemmin luvussa 5. 

 

Yrityksen koon on todettu vaikuttavan sekä yrityksen kannattavuuteen, että myös omistusra-

kenteisiin. Tutkimuksissa yritys koon mittarina on käytetty kuitenkin vaihtelevasti muun mu-

assa taseen loppusummaa, liikevaihtoa, tai työntekijöiden lukumäärää. Aineistomme on valittu 

niin, että kaikista tutkimusyksiköistä on tiedot näistä kolmesta muuttujasta. Koska yrityksen 

kannattavuus voi olla hyvin riippuvainen myös toimialasta millä yritys toimii, pyritään tutki-

muksessa kontrolloimaan toimialan vaikutusta ottamalla toimiala ryhmitteleväksi kontrolli-

muuttujaksi mukaan lopullisiin analyyseihin. Tutkimusaineistoa ollaan jo alun perin rajattu 

niin, että mukana oli vain neljä toimialaa suurilta ja pääomavaltaisilta teollisuusaloilta, joten 

tällä pyritään myös kontrolloimaan toimialan vaikutusta kannattavuuden tunnuslukuihin. Toi-

nen ryhmittelevä muuttuja, joka on aiemmissa tutkimuksissa otettu kontrollimuuttujaksi, on 

yrityksen kotimaa. Tämä perustuu siihen, että maakohtaiset erot yritystoiminnan sääntelyssä 

voivat heijastua yrityksen kannattavuuteen.  

 

 

4.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Asetettuihin hypoteeseihin hae-

taan vastauksia yksinsuuntaisten varianssianalyysien (oneway ANOVA) sekä kovarianssiana-

lyysien (ANCOVA) avulla. Keskeisenä ideana näissä analyysimenetelmissä on testata sitä, onko 
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eri ryhmien välisissä keskiarvoissa tilastollisesti merkitseviä eroja (Metsämuuronen 2008, 153) 

Kovarianssianalyysin ero varianssianalyysiin verrattuna on se, että siinä kun varianssianalyy-

sissa mukana on selitettävä muuttuja ja ryhmittelevä muuttuja, kovarianssianalyysissa on näi-

den kahden lisäksi mukana vielä kovariaatti. Kovariaatti on jatkuva muuttuja, joka vakioidaan 

niin, ettei se pääse vaikuttamaan tutkimuksen muuttujiin sekä tuloksiin. (Metsämuuronen 

2008, 154)  

 

4.4 Aineiston muokkaus ja kuvailu 
 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimusaineistoa sekä ne tavat, joilla aineistoa on muokattu ennen 

varsinaisia tutkimusanalyyseja. Luvussa on tarkoitus käydä läpi yleisiä tunnuslukuja sekä jat-

kuvista, että kategorisista muuttujista, jotta syntyy kattava yleiskuva siitä, millainen aineisto 

tutkimukseen on valittu. 

    
                KUVA 1. Eri omistusrakenteiden jakautuminen toimialoittain 

 

Kuvassa 1 on esitetty eri omistusrakenteiden yleisyys toimialoittain. Selkeä enemmistö on ylei-

sin omistusrakenne eurooppalaisissa teollisuusyrityksissä kaikilla neljällä tarkasteltavalla toi-

mialalla. Myös toiseksi keskittynein omistusrakenne, eli ei-selkeä enemmistö on kaikilla toi-

mialoilla yleisempi omistusrakenne, kun hajautunut omistusrakenne. Myös La Porta et al. 
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(1999) havaitsivat tutkimuksessaan enemmistöomistajuuden olevan selkeästi yleisempi omis-

tusrakenne kuin hajaomistajuus tutkiessaan suuryrityksiä vauraissa teollisuusmaissa. 

 

Taulukko 1. Jatkuvien muuttujien kuvailevat tunnusluvut tutkimusaineistossa, josta on pois-

tettu äärihavainnot 

 Havainnot Minimi Maksimi Keski- 

arvo 

Keski- 

hajonta 

Mediaani 

Liikevaihto, M€ 413 40 14 419 798,3 1921,2 216 

Taseen loppusumma M€ 413 21 21 451 1085,6 2871,9 203 

Henkilöstö, lkm 415 250 53 417 2323 5653 715 

ROA, % 417 -32,3 42,8 6,9 7,9 6,3 

Voitto-% 418 -38,9 33,6 6,4 7,4 5,8 

 

Aineiston jatkuvista muuttujista poistettiin äärihavainnot, jotta varianssianalyysin avulla esti-

moidut kertoimet ovat varmasti luotettavia, eivätkä muuttujien ääriarvot vääristä tuloksia. 

Taulukossa 1 on esitetty kuvailevia tunnuslukuja jatkuvista muuttujista, joista on poistettu en-

sin äärihavainnot. Vastaavat tunnusluvut ovat liitteissä 2 ja 3 ilmaistu osajoukoittain, kun ai-

neisto on jaettu sekä toimialojen, että omistusrakenteiden mukaan. Liitteestä 3 ilmenee, että 

liikevaihdon sekä taseen loppusumman keskiarvot ovat suurimmat hajautuneesti omistettu-

jen yritysten ryhmässä. Kuitenkin kannattavuuden tunnusluvuissa, ROA:ssa ja voittoprosen-

tissa keskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan jokaisessa ryhmässä. 

 

Muuttujien jakaumia tarkasteltiin visuaalisesti histogrammien avulla, jotka on esitetty liit-

teessä 4. Jatkuvista muuttujista liikevaihdolle, taseen loppusummalle sekä työntekijöiden lu-

kumäärälle suoritettiin logaritminen muuttujamuunnos, sillä niiden jakauma oli alun perin hy-

vin vino, ja logaritmimuunnos muutti niiden jakauman lähemmäksi normaalijakaumaa. Jatku-

vista muuttujista pääoman tuotolle (ROA) sekä voittoprosentille ei tarvinnut suorittaa muut-

tujamuunnoksia, mutta myös niistä poistettiin äärihavaintoja.  
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5. Tulokset 
 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi varianssianalyysin sekä kovarianssianalyysin tulokset ja 

analysoimme tutkimuskysymyksiin saamiamme vastauksia. Luvun alussa käydään myös tar-

kemmin läpi, mitkä jatkuvat kontrollimuuttujat valitaan lopullisiin analyyseihin kovariaateiksi. 

Luvun lopussa analysoidaan tuloksia sekä tulosten luotettavuutta. 

 

5.1 Yksisuuntainen varianssianalyysi  
 
Tutkimuskysymyksiin lähdetään etsimään vastauksia yksisuuntaisilla varianssianalyyseilla. 

Varianssianalysiin keskeisenä ideana on tutkia, onko tutkimusaineiston eri ryhmien keskiarvo-

jen välillä eroja. Tutkimusaineistosta on muodostettu kolme eri ryhmää omistusrakenteen mu-

kaan: hajautunut omistus, ei-selkeä enemmistöomistus ja selkeä enemmistöomistus. Tavoit-

teena on tutkia, eroavatko ROA:n sekä voittoprosentin keskiarvot näissä ryhmissä, ja mikäli 

eroavat, niin missä ryhmissä ja miten. 

 

Taulukko 2. Yksisuuntaisen varianssianalyysin kuvailevat tunnusluvut 
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Ensimmäiseksi yksisuuntaisessa varianssianalyysissa tarkastellaan kuvailevia tunnuslukuja, 

jotka on esitetty taulukossa 2. Tunnusluvuista huomataan, että hajautuneen omistusrakenteen 

ryhmällä on korkein ROA:n keskiarvo, ja selkeän enemmistön omistusrakenteen ryhmällä pie-

nin keskiarvo. Kun tarkastellaan tunnuslukuja voittoprosentin pohjalta, saadaan samansuuntai-

sia tuloksia siitä, että hajautuneilla omistusrakenteilla on korkeampi voittoprosentin keskiarvo 

kuin kaikista keskittyneimmässä omistusrakenneryhmässä. Erot keskiarvoissa eivät kuitenkaan 

ole suuria, joka indikoi sitä, että kannattavuus ei välttämättä eroa tilastollisesti merkitsevästi eri 

ryhmissä. Koska tutkimusaineisto on hyvin vinosti jakautunut, keskittyneesti omistetussa ryh-

mässä on selkeästi enemmän frekvenssejä kuin muissa ryhmissä. Kaikissa ryhmissä on kuiten-

kin suurin piirtein samanlainen keskihajonta, joten frekvenssien epätasainen jakautuminen luo-

kissa ei pitäisi haitata tulosten luotettavuutta merkittävällä tavalla. 

 
 
Tämän jälkeen tarkastellaan varsinaista varianssitaulukkoa, joka löytyy liitteestä 6. F-arvon ol-

lessa hyvin korkea F-testin nollahypoteesi jää voimaan sekä ROA:n että voittoprosentin poh-

jalta muodostetuissa malleissa, mikä tarkoittaa, että ROA:n sekä voittoprosentin keskiarvot ei-

vät eroa eri omistusrakenneryhmissä tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Liitteestä 6 löytyy 

myös Bartlettin testin tulokset, jossa testataan, onko eri ryhmien varianssit yhtenevät. Tämä on 

yksi varianssianalyysin taustaoletuksista, jonka tulisi täyttyä, jotta voimme luottaa saavamme 

konsistentteja tuloksia. Molemmissa malleissa testin nollahypoteesi jää voimaan 5 % riskita-

solla, eli omistusrakenneryhmissä voidaan todeta olevan yhtäsuuret varianssit. Suoritimme ana-

lyysin yhteydessä myös post-hoc-testin Bonferroni-menetelmällä, jonka tulokset löytyvät liit-

teestä 7. Post-hoc-testi myös indikoi, että yksikään ryhmä ei tilastollisesti merkittävästi eroa 

toisesta ryhmästä kannattavuusluvuissa. 

 

 

5.2 Kontrollimuuttujien valinta 
 
Luvussa 4 kuvataan yleisimpiä tutkimuksissa käytettyjä kontrollimuuttujia, joilla on tarkoitus 

kontrolloida kannattavuuden tunnuslukuihin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Jatkuvista muuttu-

jista kontrollimuuttujina on hyödynnetty aiemmissa tutkimuksissa taseen loppusummaa, työn-

tekijöiden lukumäärää tai liikevaihtoa, ja näillä muuttujilla on pyritty kontrolloimaan yrityksen 

kokoa kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä. Näitä kaikkia ei valita kontrollimuuttujiksi lopul-
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liseen analyysiin, sillä useamman kovariaatin käyttö usein johtaa hyvin alhaiseen selitysastee-

seen lopullisessa analyysissa, jolloin analyysiin tulosten tulkinta ei ole enää mielekästä. Ennen 

kovarianssianalyysin suorittamista kontrollimuuttujat valitaan askeltavaa regressioanalyysia 

hyödyntäen. Askeltavassa regressioanalyysissa poistetaan aina yksi kerrallaan se muuttuja, joka 

vaikuttaa mallin selityskertoimeen kaikista vähiten, jolloin jäljelle jää muuttuja, joka kykenee 

selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua eniten.  

 

Ennen regressioanalyysin suorittamista tarkastetaan sen vaatimia taustaoletuksia aineistosta. 

Regressioanalyysissa muuttujien tulisi olla normaalijakautuneita. Normaalijakautuneisuutta 

tarkastellaan visuaalisesti histogrammien avulla, jotka löytyvät liitteestä 4. Muuttujille liike-

vaihto (lv), taseen loppusumma (tase) sekä työntekijöiden lukumäärä (hlö) suoritettiin logarit-

miset muuttujamuunnokset, sillä niiden jakauma on ennen muunnosta hyvin vino. Ottamalla 

muuttujista luonnollinen logaritmi muuttujien jakauma saadaan hyvin lähelle normaalija-

kaumaa. Myös residuaalin tulisi olla normaalijakautunut, ja tätä tarkastelimme sekä visuaali-

sesti histogrammin avulla (liite 10), että suorittamalla Shapiro-Wilkin testin (liite 11). Silmä-

määräisesti residuaalit vaikuttavat normaalijakautuneilta, ja Shapiro-Wilkin testi myös tukee 

tätä havaintoa. 

 

Selitettävän ja selittävän muuttujan lineaarisuutta tarkastellaan visuaalisesti sirontakuvioiden 

avulla, jotka ovat nähtävissä liitteessä 8. Sirontakuviot muodostetaan selitettävän muuttujan 

(ROA sekä voittoprosentti) ja jokaisen kontrollimuuttujan välille. Sirontakuvioista ei pystytä 

havaitsemaan selkeää lineaarista yhteyttä, mutta kuvioissa ei ilmene kuitenkaan selkeää epäli-

neaarisuutta, eli näin ollen muuttujien välinen lineaarinen yhteys on heikko. Homoskedasti-

suutta tarkastellaan ensin visuaalisesti residuaalikuvista, jotka ovat esitetty liitteessä 9. Resi-

duualikuvissa oli näkyvissä heteroskedastisuutta. Samoin estimoitu Whiten testi indikoi, että 

mallimme on heteroskedastinen. Tästä syystä estimoimme korjatut keskivirheet mallille. Lo-

pulta tarkastimme vielä multikollineaarisuuden VIF-mittarin avulla (liite 12). Koska mittarin 

arvot eivät kummassakaan mallissa olleet yli 10, mallissa ei ole olennaista multikollineaari-

suusongelmaa, joka aiheuttaisi epäkonsistentteja tuloksia. 

 

Regressioanalyysin tulokset löytyvät liitteestä 13. Kun regressioanalyysi estimoitiin ensin käyt-

täen selitettävänä muuttujana ROA:a ja sen jälkeen voittoprosentti, pystyttiin toteamaan, että 

eniten molempia tunnuslukuja selitti taseen loppusumma. Toiseksi eniten kannattavuutta selitti 
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liikevaihto ja selkeästi vähiten työntekijöiden lukumäärä. Tämän pohjalta valitsimme lopulli-

seen kovarianssianalyysiin jatkuvaksi kontrollimuuttujaksi taseen loppusumman. Kummankin 

mallin selitysaste oli hyvin alhainen, jolloin voisi olla myös mahdollista jättää kovariaatti pois 

mallistamme kokonaan. Koska kuitenkin aiemmissa tutkimuksissa yrityskoko on ollut olennai-

nen kontrolloitava tekijä, päädyimme valitsemaan sitä kuvaavan muuttujan malliimme kovari-

aatiksi, jotta mallimme on tasapainoisempi. On kuitenkin huomionarvoista, että tutkimusaineis-

toamme oli jo rajattu yrityskoon mukaan niin, että tutkimuksessamme oli mukana vain suuryri-

tyksiä, joiden taseen loppusumma oli minimissään 20 miljoonaa, ja tämä rajaus jo itsessään 

kontrolloi kyseistä muuttujaa. 

 

5.2.1 Ryhmittelevät muuttujat 
 
Aiemmissa tutkimuksissa kontrollimuuttujina oli myös hyödynnetty erilaisia ryhmitteleviä 

muuttujia, kuten yrityksen kotimaa tai toimiala. Näitä muuttujia ei voi analysoida askeltavan 

regressioanalyysin avulla, sillä regressioanalyysissa muuttujien tulee olla jatkuvia. Sen sijaan 

näitä muuttujia analysoidaan kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla ja näiden tulosten poh-

jalta tehdään johtopäätös siitä, otetaanko malliin mukaan ryhmitteleviä kontrollimuuttujia. 

 
Taulukko 3. Kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset 
 

Voitto - % F p-arvo vapaus-
aste 

MS Selitysaste Havainnot 

Malli 2,01 0,0369 9 107,86 0,0426 417 

Toimiala 3,44 0,0168 3 184,76   

Kotimaa 1,01 0,0404 6 53,99   

ROA % F p-arvo vapaus-
aste 

MS Selitysaste Havainnot 

Malli 2,60 0.0064 9 157,76 0,0544 416 

Toimiala 5,08 0.0018 3 308,49   

Maa 1,06 0.3862 6 64,39   

 
Taulukossa 3 on esitetty kaksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset, sekä ROA:n että voitto-

prosentin pohjalta muodostetuissa malleissa, kun ryhmittelevinä muuttujina ovat yrityksen 

toimiala ja kotimaa. ROA:n suhteen tehdyn analyysin mallin selityskerroin jäi hyvin alhaiseksi 

(5,4 %). Samoin voittoprosentin mukaan tehty malli antoi selitysasteeksi vain 4,3 %. F-testin 
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mukaan vain toimialalla oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ROA:an sekä voittoprosent-

tiin. Koska selitysaste jäi lopulta hyvin pieneksi, ja toimialan vaikutusta on kontrolloitu jo sillä, 

että aineistoa rajattiin ottamalla mukaan vain neljä toimialaa, lopullisiin analyyseihin ei oteta 

toimialaa mukaan kontrollimuuttujaksi, vaan päädymme käyttämään kovarianssianalyysissa 

ainoastaan jatkuvaa muuttujaa taseen loppusumma kovariaattina. Koska yrityksen kotimaa ei 

analyysin mukaan selitä tilastollisesti merkitsevästi ROA:n tai voittoprosentin vaihtelua, sitä ei 

ole mielekästä ottaa mukaan malliin kontrollimuuttujaksi. 

 

5.3 Kovarianssianalyysi 
 
Kovarianssianalyysi on yhtenevä siinä mielessä yksisuuntaisen varianssianalyysin kanssa, että 

kovarianssianalyysissa pyritään myös selvittämään, eroavatko eri omistusrakenneryhmien 

keskiarvot ROA:n sekä voittoprosentin suhteen toisistaan. Erona on se, että malliin otetaan 

mukaan kovariaatti, eli jatkuvan muuttujan, jonka vaikutusta halutaan kontrolloida. Kuten 

aiemmin käytiin läpi, kovariaattina mallissa toimii taseen loppusumma, jolla pyritään kontrol-

loimaan yrityskoon vaikutusta kannattavuuden tunnuslukuihin. 

 

Taulukossa 4 on kuvattu kovarianssianalyysin tulokset. Mallin selitysaste oli sekä ROA:n että 

voittoprosentin pohjalta muodostetuissa malleissa alhainen. Kummassakin mallissa omistus-

rakenne sai alhaisen F-arvon, eikä tilastollisesti merkittävästi selittänyt ROA:a eikä voittopro-

senttia. Malliin otettiin mukaan myös kovariaatin sekä omistusrakenteen yhdysvaikutukset, 

jotka eivät myöskään tilastollisesti olleet merkittäviä. Kovarianssianalyysin tulokset ovat siis 

yhtenevät yksisuuntaisen varianssianalyysin kanssa, eikä taseen loppusumman käyttäminen 

kovariaattina muuttanut tuloksia. 
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Taulukko 4. Kovarianssianalyysin tulokset 

ROA % F P-arvo Vapaus-

aste 

MS Selitysaste Havainnot 

Malli 0,37 0,8680 5 23,71 0.0046 412 

Taseen  

loppusumma 

 

0,52 

 

0,4699 

 

1 

 

33,36 

  

Omistusra-

kenne 

0,00 0,9963 2 0,23   

Yhdysvaikutus 0,03 0,9684 2 2,05   

Voitto - % F P-arvo Vapaus-

aste 

MS Selitysaste Havainnot 

Malli 6,12 0,000 5 317,87 0,0700 413 

Taseen  

loppusumma 

14,66 0,0001 2 761,14   

Omistusra-

kenne 

0,18 0,8354 2 9,344   

Yhdysvaikutus 41,22 0,6727 2 20,61   

 

5.4  Tulosten analysointi 
 
Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli:  

”Millainen yhteys on omistusrakenteen ja yrityksen kannattavuuden välillä?” 

 

Päätutkimuskysymystä tarkentava alatutkimuskysymys oli: 

”Onko omistusrakenteen keskittyneisyyden ja yrityksen kannattavuuden välillä yhteys?”  

 

Kun analysoimme tutkimusaineistoa sekä yksisuuntaisella varianssianalyysilla että kovarians-

sianalyysilla, emme löytäneet selkeää yhteyttä omistusrakenteen ja pääoman tuoton sekä voit-

toprosentin välillä. Tämä tulos on yhtenevä monien muiden aiempien tutkimusten kanssa (mm. 

Demsetz & Lehn, 1985; Pedersen & Thomsen, 1999; Demsetz & Villalonga 2001), ja tulos 

vastaa ensimmäistä hypoteesiamme. Aiemmissa tutkimuksissa näitä tuloksia on perusteltu esi-
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merkiksi sillä, että samalla kun omistusrakenteen hajautuminen eriyttää omistajat ja päätöksen-

tekovallan toisistaan, ja näin ollen heikentää voittoa maksimoivaa yritystoimintaa, se tuo myös 

mukanaan kompensoivia etuja, kuten lisää pääomaa yritystoimintaan ja alentaa pääomakustan-

nuksia (Demsetz & Lehn 1985, 1156 & 1158).  

 

Toinen tarkentava alatutkimuskysymys oli: 

”Miten omistajuuden ja johtajuuden eriytyminen vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen?”. 

 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla pystyttiin havaitsemaan, että pääoman tuottoprosen-

tin sekä voittoprosentin keskiarvo oli hieman korkeampi hajautuneemmissa omistusrakenne-

ryhmissä kuin keskittyneessä omistusrakenneryhmässä. Näin ollen pystytään kuitenkin totea-

maan, että esimerkiksi päämies-agenttiteorian sekä Berlen ja Meansin (1933) väite siitä, että 

omistuksen hajautuminen heikentää yrityksen kannattavuutta ei saa tukea tässä tutkimuksessa. 

Tämä antaa viitteitä myös siitä, että omistajuuden ja johtajuuden eriytymisellä voi olla kannat-

tavuutta parantava vaikutus, joka on yhdenmukainen näkemys stewardship-teorian kanssa.  

 

5.5 Tulosten luotettavuus 
 
Luvussa kolme kuvattiin aiempia tutkimuksia aihealueesta. Uudemmissa omistusrakenteen ja 

kannattavuuden välistä yhteyttä tutkivissa tutkimuksissa on korostettu ilmiön endogeenisuutta 

(mm. Demsetz & Lehn, 1985; Cho, 1998). On melko kiistatta näytetty toteen, että omistusra-

kenne vaikuttaa kannattavuuteen, kuin myös kannattavuus vaikuttaa omistusrakenteeseen. Il-

miön endogeenisuus voi olla tämän tutkimuksen validiteettia heikentävä asia. Aiemmista tutki-

muksista löytyy kuitenkin myös tieteellistä näyttöä siitä, että lyhyellä aikaperiodilla omistusra-

kenteen voidaan nähdä olevan riittävän vakaa, jolloin sitä voisi myös käsitellä eksogeenisena 

muuttujana (mm. Thomsen & Pedersen, 2000). Näihin tutkimuksiin pohjautuen myös tässä tut-

kimuksessa tehtiin valinta käsitellä omistusrakennetta eksogeenisena muuttujana. Tutkimuk-

sessa saatiin kuitenkin yhteneviä tuloksia niiden tutkimusten kanssa, jossa omistusrakennetta 

käsitellään endogeenisena muuttujana, sillä myöskään näissä tutkimuksissa ei pystytty löytä-

mään selkeää yhteyttä omistusrakenteen ja kannattavuuden välillä (mm. Demsetz & Villalonga, 

2001; Cho, 1998). 
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Varianssianalyysin yhtenä perusoletuksena on, että luokittelevan muuttujan eri ryhmissä tulisi 

olla saman verran havaintoja. Tämä ei tässä tutkimuksessa toteutunut, ja keskittyneissä omis-

tusrakenneryhmissä oli selkeästi enemmän havaintoja kuin hajautuneessa omistusrakenneryh-

mässä. Koska monet muut varianssianalyysin taustaoletukset kuitenkin täyttyivät, kuten vari-

anssien yhtäsuuruus ryhmissä, päädyimme käyttämään aineistoa sen vinoudesta huolimatta.  

 

Kun pohditaan tulosten yleistettävyyttä koskemaan suurempaa populaatiota, tulee ottaa huomi-

oon etenkin toimialarajaus sekä maantieteellinen rajaus, joka tehtiin tutkimusaineistoon. Koska 

tutkimus suoritettiin valikoiduille toimialoille, tutkimustuloksia ei voida täysin yleistää koske-

maan laajemmin muita toimialoja, sillä esimerkiksi kannattavuus on myös osin toimialasta riip-

puvainen muuttuja, joten mikäli tutkimus olisi suoritettu käyttäen tutkimusjoukkona eri toimi-

aloja, tuloksemme olisivat voineet hyvinkin olla eriäviä. Maantieteellisesti tutkimus keskittyi 

Länsi- ja Pohjois-Euroopan maihin, ja tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli suorittaa tutkimus 

nimenomaan eurooppalaisella aineistolla, sillä suuri osa aihealueen tutkimuksista on suoritettu 

yhdysvaltalaisella aineistolla, eikä nämä tulokset välttämättä ole täysin yleistettävissä muihin 

maanosiin.  

 

Tutkimusaineiston koko pidettiin myös hyvin rajattuna, ja otoskokoamme (419) voidaan pitää 

verrattaen pienenä ottaen huomioon, kuinka suuri on se populaatio, johon tutkimuksemme kes-

kittyi. Otoskokoa olisi mahdollista kasvattaa esimerkiksi ottamalla mukaan myös muita teolli-

suudenaloja kuin nämä neljä (metsäteollisuus, kemianteollisuus, konepajateollisuus ja energia-

teollisuus) jotka tässä tutkimuksessa olivat tarkastelussa. Näin saataisiin vielä kattavampi kuva, 

miten omitusrakenteen vaihtelut näkyvät kannattavuuden tunnusluvuissa teollisuusyrityksissä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 

6. Johtopäätökset 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa jo 1930-luvulla käynnistynyttä keskustelua ja tut-

kimusta siitä, miten omistuksen hajautuminen vaikuttaa yrityksen taloudelliseen menestymi-

seen. Aihealue on siinä mielessä kiinnostava, että tieteellisissä tutkimuksissa on edelleen run-

saasti erimielisyyksiä siitä, onko omistuksen hajautuminen esimerkiksi julkisen listautumisen 

myötä yrityksen kannattavuutta heikentävä vai parantava tekijä. 

 

Tässä tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä omistusrakenteiden ja yrityksen pääoman tuoton tai 

voittoprosentin välillä. Näin ollen voidaan todeta, että lähtökohtaisesti omistusrakenteen hajau-

tuneisuus tai keskittyneisyys ei itsessään selitä merkittävästi yrityksen taloudellista menesty-

mistä, eli tämän tutkimuksen tulosten mukaan omistusrakenteen hajautumisaste ei kuulu niihin 

tekijöihin, jotka selittävät tilastollisesti merkitsevästi yrityksen taloudellista menestymistä. 

 

Aihealueesta on edelleen tarpeen tehdä tutkimusta, sillä omistuksen ja kannattavuuden välistä 

yhteyttä on mahdollista tutkia usealla eri tutkimusasetelmalla, ja keskustelu aihealueesta edel-

leen jakaa tiedekunnan kahtia. Monet vastaavan aihealueen tutkimukset on suoritettu hyödyn-

täen paneelidataa, jossa on useita tutkimusyksikköjä useilta eri ajanhetkiltä. Tämä eroaa tämän 

tutkimuksen aineistosta, sillä tässä tutkimuksessa hyödynnetään poikkileikkausdataa, eli tutki-

musaineisto sisältää tietoa tutkimusyksiköistä vain tietyltä ajanhetkeltä. Tutkimusongelmaa 

voisi kuitenkin lähestyä myös siitä näkökulmasta, että tutkittaisiin, miten omistusrakenteen 

muutos yrityksissä vaikuttaa niiden kannattavuuteen, jolloin mukana olisi myös aikaperspek-

tiivi.  

 

1980-luvulta lähtien tutkimuksissa on korostettu omistusrakennetta endogeenisena muuttujana, 

ja pystytty hyvin kiistatta näyttämään myös toteen, että omistusrakenne on endogeeninen muut-

tuja. Jatkotutkimuksia ajatellen tämä on varmasti sellainen tekijä, joka tutkimuksissa tulee huo-

mioida, vaikka omistusrakennetta on mahdollista käyttää myös eksogeenisena muuttujana, 

etenkin mikäli tutkimuksessa ei ole mukana aikaperspektiiviä. 
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