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Tämän Pro Gradu-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää IFRS 13 -tilinpäätösstandardin
voimaantulon vaikutuksia eurooppalaisten rahoitusalan yhtiöiden tilinpäätöstietoon. IFRS 13
säätää tilinpäätösvelvollisia käyvän arvon käyttämisestä silloin kun toisissa standardeissa
käsketään tai annetaan mahdollisuus sitä käyttää. Tarkoituksena on ollut kerätä kaikki käyvän
arvon käytäntöihin liittyvä ohjeistus yhden standardin alle ja tarkentaa säädöksiä muun
muassa liitetietojen ja arvostusmenetelmien osalta. Käyvän arvon kirjanpitoon on
aikaisemmin liittynyt kritiikkiä muun muassa käypään arvoon arvostettavien erien
manipuloitavuudesta ja pankkien kirjanpitokäytännöistä finanssikriisin aikaan. Pankit ja
rahoitusalan yhtiöt ovat tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena, koska niillä on paljon
taseessaan käypään arvoon arvostettavia eriä. Standardi tuli IFRS:n mukaan raportoiville
yhteisöille pakolliseksi 1.1.2013 alkaen. Tutkimuksen kiinnostuskohteena on tutkia, onko
arvorelevanssi parantunut standardin voimaantulon myötä.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena valitulle yhtiöjoukolle vuosilta 2010–
2018. Aineisto koostui yhteensä 278 yhtiöstä 22 eri maasta erityisesti Iso-Britanniasta,
Saksasta, Norjasta ja Puolasta. Dataa tutkittiin tilastotieteellisin menetelmin regressiomallien
avulla. Regressiomalleissa käytettiin selittävinä muuttujina yhtiön varoja, velkoja ja
osakekohtaista tulosta selittämään osakkeiden hinnoissa tapahtuvia muutoksia.
Regressiomallien lisäksi vaihtoehtoisena menetelmänä käytettiin myös hedge porfoliotuottomallia.
Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että IFRS 13 -standardi on parantanut läpinäkyvyyttä
käyvän arvon käytännöissä ja tuottanut hyödyllistä tietoa tilinpäätöksen käyttäjille.
Tutkimuksessa osoitetaan myös saman suuntaisia tuloksia. Keskeisin tutkimuksesta tehty
löydös oli, että arvorelevanssi on parantunut välittömästi standardin voimaan tulon jälkeen,
mutta muutos ei ole ollut kovin suurta. Alatutkimusongelmana oli selvittää, miten
arvorelevanssi on kehittynyt voimaantulon jälkeisinä vuosina. Keskeisimpänä tuloksena oli,
että arvorelevanssi ei ole enää merkittävästi parantunut pidemmällä aikavälillä standardin
voimaantulosta. Lisäksi selittävien muuttujien arvorelevanssin kehitys toisiinsa verrattuna on
ollut myös vaihtelevaa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella arvorelevanssin paranemista
on tapahtunut erityisesti käypään arvoon, tason 3 syöttötiedoilla arvostettavissa tase-erissä.
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This thesis examines whether the value relevance of accounting information in the European
financial sector have changed after adoption of IFRS 13. IFRS 13 requlates accounting
entities in using fair value methods when other standards require or permit the use of fair
value in financial statements. The purpose of the standard was to collect all information of
fair value accounting in to one standard and clarify the quidance of financial statement notes
and valuation processes. There have been some critisism in fair value accounting especially
in manipulation of earnings and some accounting practises among banks during the financial
crisis. This research focuses on financial institutions, because they have lot of fair value
assets and liabilities in their financial statements compared to other industries. IFRS 13
became effective on 1 January 2013. The main intrest of this research was to examine,
wheter the value relevance of accounting data has improved or not.
This research was based on quantitative methods between years 2010-2018. The data
consits of 278 companies from 22 different european countires, mostly from The GreatBritain, Germany, Norway and Poland. The data was examined using statistical methods such
as regression models. Models included assets, liabilities and eps as independet values to
explain changes in stock prices as dependet variable. Hedge portfolio return-model was also
used to provide alternative approach to test value relevance.
Previous research have shown improvemet in transparency of financial statements and the
users of financials statements have found information provided by IFRS 13 useful. This
research indicates similar results. The main finding was that value relevance have improved
immediately after the adoption of IFRS 13, but the improvement was quite small. In longer
period the value relevance seems to remain quite stable. There were also differences in the
development of value relevance between indemendent variables. According to previous
research the value relevance of vair value level 3 assets and liabilities have improved the
most.

ESIPUHE

Olen viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti edennyt kohti pitkäaikaista ja minulle
henkilökohtaisesti tärkeää tavoitetta suorittaa kauppatieteellinen tutkinto. Olen saanut
opintojeni aikana laajasti syventävää tietoa laskentatoimen ja rahoitukseen liittyvistä
asiakokonaisuuksista. Olen myös erittäin kiitollinen siitä, että opintojen alkuvaiheessa
korostettiin pääaineemme yhteydessä analytiikan ja datan käsittelyn hallinnan tärkeyttä. Otin
haasteen vastaan ja olenkin vahvistanut merkittävästi valmiuttani datan analysoinnissa ja sen
hyödyntämisestä liiketoiminnassa sivuaineopintojeni ansiosta. Tästä innostuneena päätin
myös tehdä graduni kvantitatiivisin menetelmin. Aion jatkaa tähän liittyvien taitojen
syventämistä.
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tutkijatohtori Juha Soiniselle kommenteista ja ohjauksesta graduni kanssa. Olen teille erityisen
kiitollinen saamastani joustosta datan keräämisen suhteen. Olen myös kiitollinen uusista
ystävistä, joita opintojeni aikana sain.

En voi myöskään olla korostamatta läheisteni tukea opintojen aikana. Kiitos erityisesti Titalle
tuesta viemään kirjoitusprojektia eteenpäin. Projektin jatkaminen on ollut aika ajoin
haastavaa kiireisen työelämän ohessa. Lopputyön tekeminen on ollut silti erittäin palkitsevaa.
Olen oppinut laajasti asioita, joita en osannut odottaa ennen projektin alkua.
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1. JOHDANTO
Vuodesta

2005

lähtien,

eurooppalaisten

pörssiyhtiöiden

on

täytynyt

raportoida

tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien eli IFRS (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti. Yhdysvalloista 2007 alkanut finanssikriisi todisti, kuinka
tilinpäätösinformaation läpinäkymättömyys rahoitusmarkkinoilla voi johtaa laajamittaiseen
sijoittajien luottamuspulaan. Luottamuspula saattaa johtaa merkittävään likviditeetin
laskuun, joka johti finanssikriisissä osakemarkkinoiden romahdukseen. Läpinäkyvyys
sijoittajien ja yhtiöiden välillä on erittäin tärkeää rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta.
Tilinpäätösstandardien jatkuvalla kehittämisellä pyritään muun muassa tämän ongelman
poistamiseen

ja

tilinpäätöstiedon

arvorelevanssin

maksimoimiseen.

Viimeisten

vuosikymmenien aikana yksityishenkilöt ja instituutiot ovat kasvavissa määrin sijoittaneet
varojaan rahoitusmarkkinoille, jonka vuoksi läpinäkyvät ja kansainvälisesti vertailukelpoiset
tilinpäätösstandardit ovat tärkeitä. Läpinäkyvyys ja kansainvälinen vertailtavuus johtaa
pääomien tehokkaampaan allokointiin eri maantieteellisten alueiden välillä, likviditeetin
paranemiseen ja pääoman kustannuksen laskuun. (Scalet & Kelly 2012, 482–490; Devalle,
Onali & Magarini 2005, 87–86) Yritysten johtajien ja sijoittajien intressit saattavat olla
ristiriidassa toisiinsa nähden. Aiheeseen on kiinnitetty paljon huomiota 2000-luvulla.
Tilinpäätösstandardien laadinnassa pyritään huomioimaan tämä asia mahdollisimman hyvin.
(Agostino, Danilo & Damiano 2010, 439)

IFRS 13-standardiin on kerätty kaikki ohjeet käyvän arvon käytöstä tilinpäätöksessä. Käyvän
arvon mallit ovat saaneet myös paljon kritiikkiä, etenkin sen varsinaisen käyttöönoton
alkuvaiheessa. Kritiikki keskittyy muun muassa seuraaviin ongelmiin. Benston (2008, 104–106)
kritisoi tutkimuksessaan käypään arvoon kirjattavien erien luotettavuutta. Standardit
olettavat kirjattavan arvon perustuvan tiettyyn exit-hintaan, joka omaisuuserästä
hypoteettisesti saadaan, kun se myydään. Näihin hintoihin liittyy paljon oletuksia, jotka ovat
manipuloitavissa. Magan, Menini ja Parbonetti (2015, 587) tutkivat käyvän arvon käytön
yleistymisen vaikutuksia markkinatoimijoiden, kuten analyytikoiden ennustetarkkuuteen
1996–2009. Pankkeja analysoivien analyytikoiden ennusteissa huomattiin kasvanutta
hajontaa käyvän arvon käytön lisääntyessä pankkien kirjanpidossa. Käyvän arvon hierarkian
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mukaan ottaminen tilinpäätökseen kuitenkin paransi ennustetarkkuutta. Yksi merkittävä
keskustelua herättävä aihe on myös pankkien tilinpäätöskäytäntöjen yhteys finanssikriisin
syntymiseen. Käyvän arvon malli kyseenalaistettiin ja standardin asettajien yksi haasteista
onkin ollut käyvän arvon mallien yleisen hyväksynnän saaminen tilinpäätöstiedon käyttäjien
keskuudessa. (Georgiou & Jack 2011, 311) Barth ja Landsman (2010, 399) tutkivat tätä asiaa ja
he eivät löytäneet käyvän arvon kirjanpidosta merkittävää yhteyttä finanssikriisin syntyyn,
vaan ongelmat johtuivat ennemmin johdannaisten ja arvopaperistettujen instrumenttien
läpinäkymättömyydestä. Useissa tutkimuksissa on löytynyt viitteitä käyvän arvon erien
manipuloinnista. (Chong, Huang & Zhang 2012; Scalet & Kelly 2012, 482-490) Hyvänä
esimerkkinä tästä voidaan pitää 2001 paljastunutta niin sanottua Enron-skandaalia, jossa
tilintarkastajat ja investointipankkiirit olivat manipuloineet yhtiön tase-eriä todellista
korkeammaksi.

Kohusta

käynnistyneestä

oikeudenkäynnistä

kävi

ilmi,

että

tilinpäätösstandardien asettajat ja muut viranomaiset eivät täysin ymmärtäneet käyvän arvon
erien alttiutta manipulaatiolle. (Haswell & Evans 2018, 29)

Rahoituslaitosten näkökulmasta käyvän arvon mallit ovat olleet käytössä jo ennen IFRS 13standardia, mutta IFRS 13 on tuonut malleihin tarkennuksia muun muassa liitetietojen ja
arvonmääritysmallien suhteen. Käyvän arvon mallien puolesta puhutaan siksi, että markkinaarvo mukautuu vallitsevan markkinaympäristön mukaan. Esimerkiksi tulevaisuuteen
ajoittuvat kassavirrat voidaan arvostaa tähän päivään käyttämällä puolueetonta, markkinoilla
määräytyvää

diskonttokorkoa.

Markkinaehtoiset

parametrit

tekevät

omaisuuserien

arvostuksen myös vähemmän riippuvaiseksi yhtiön intresseistä. (Emerson, Karim & Rutledge
2010, 82)

Tutkimuksen kannalta onkin mielekästä tarkastella arvorelevanssin paranemista IFRS 13 standardin voimaantulon myötä. Rahoituslaitoksilla on taseissaan paljon käypään arvoon
arvostettavia eriä ja erityisesti finanssikriisin aikaan luottamus pankkien ja markkinoiden
välillä oli laskenut. IFRS 13 on tarkentanut käyvän arvon kirjanpidon periaatteita, jolloin
arvorelevanssi ja luottamus ovat mahdollisesti myös parantuneet. (Knell & Helmut 2015,
1013; Scalet & Kelly 2012, 477-479; Haswell & Evans 2018, 25; Guiso 2012, 196-199)
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1.1.

Tutkimuksen tausta

FASB (US Financial Accounting Standards Board) ja IASB (International Accounting Standards
Board) julkaisivat ensimmäiset säädökset käyvän arvon kirjanpidosta 1990-luvulla. Käyvän
arvon käytäntöjä on noudatettu hankintahintaan perustuvan kirjanpidon ohella myös ennen
tätä. Käyvän arvon malli ei ollut 1930-luvun laman jälkeen suosiossa ja arvostuskäytännöt
eivät olleet erityisen kehittyneitä. Vuosina 1930–1970 Yhdysvalloissa sekä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa kirjattiin tase-eriä lähinnä kustannusperusteisesti ja kirjauksissa käytettiin
konservatiivisia uudelleenarvostusmalleja. 1970–1990 käyvän arvon käytännöt ja regulaatio
kehittyivät. Erityisesti 1970-luvulla korkea inflaatio sai aikaan standardien asettajat
kyseenalaistamaan historialliseen arvoon kirjaamisen mielekkyyttä. Vuonna 1979 FASB julkaisi
SFAS 33 standardin (Reporting and changing prices) josta löytyi jo viitteitä käyvän arvon
käytänteistä. Samaan aikaan the International Accounting Standards Comittee (IASC)
lanseerasi ensimmäiset IAS standardit, jotka myöhemmin muutettiin IASB:n toimesta. 1980
Yhdysvalloissa tapahtunut talletus- ja luottokriisi vauhditti myös osaltaan käyvän arvon
kirjanpidon yleistymistä. (Georgiou & Jack 2011, 312–319)

1990–2005 välinen aikakausi oli käyvän arvon kirjanpidon nopeamman kehittymisen aikaa.
Vuonna 2000 IFRS-säätiö perustettiin. Tuohon aikaan julkaistiin useita käyvän arvon
periaatteisiin perustuvia standardeja. Muun muassa johdannaisinstrumenttien käyttö yleistyi
voimakkaasti 1990-luvulla, jonka innoittamana julkaistiin IAS 39 (Financial Instruments:
Recognition and measurement) säätämään johdannaisten käypään arvoon kirjaamisesta.
Vuonna 2005 nykyiselläänkin toimiva IASB lanseerasi IFRS 7 Rahoitusinstrumentit
täydentämänään IAS 32 standardia. Standardin tavoitteena oli selkeyttää yhtiön
rahoitusaseman ymmärtämistä ja selkeyttää kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tavalla
rahoitusinstrumentteihin liittyvää riskiä. Standardiin otettiin myös mukaan käyvän arvon
hierarkia, jonka mukaan tilinpäätöksessä tuli esittää, mille tasolle käyvän arvon syöttötiedot
kuuluvat. Käyvän arvon kirjanpidon ohjeistus kiteytettiin IFRS 13 -standardiin IFRS 7 -ja muista
standardeista, jossa oli aikaisemmin ohjeistettu käyvän arvon kirjaamisesta. (De George, Li &
Shivakumar 2016, 902–903)
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1.2.

Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko IFRS 13 -standardin voimaantulo parantanut
eurooppalaisten rahoitusalan yhtiöiden tilinpäätöstiedon arvorelevanssia. Toisin sanoen
tarkoituksena

on

tutkia,

vaikuttaako

muutokset

edellä

mainittujen

yhtiöiden

tilinpäätöstiedossa osakkeen hintoihin enemmän IFRS 13 -standardin voimaantulon jälkeen
kuin ennen.

Pankkien käyvän arvon ja käyvän arvon hierarkiatasojen arvorelevanssista on tehty useampia
tutkimuksia esimerkiksi Siekkinen (2017), Fiechter ja Novotny-Farkas (2017) ja Song (2010),
mutta IFRS 13 voimaantulon vaikutuksia pankkien ja rahoituslaitosten tilinpäätöstietoon ei ole
juuri tutkittu. IFRS 7 -ja IAS 39 -standardeissa on ollut säädöksiä rahoitusinstrumenteista ja
niiden arvostamisesta. IFRS 13 on tuonut kuitenkin näihin periaatteisiin tarkennuksia ja onkin
mielenkiintoista tutkia, paransiko se arvorelevanssia entisestään. Rahoituslaitoksilla on
taseessaan paljon käypään arvoon arvostettuja omaisuuseriä, joiden kirjaamisperiaatteista
säädetään

IFRS

13

-standardissa.

Standardissa

on

täsmennetty

erityisesti

johdannaissopimusten käypien arvojen määrittämistä koskevaa ohjeistusta. (KPMG 2014, 27–
18) Näistä syistä tutkimuksessa käytetään erityisesti rahoitusalalla toimivia yhtiöitä.
Rahoituslaitosten arvorelevanssin tutkiminen on mielenkiintoista, koska arvorelevanssi ja
luottamus pankkien ja markkinoiden välillä on tärkeää. Talous on jälleen uudessa tilanteessa
koronaviruksen jälkeen aiheutuneen massiivisen elvytyksen ja epävarmuuden myötä.
Stillwagonin (2018, 219) mukaan markkinoiden epävarmuutta voidaan mitata esimerkiksi VIX
indeksillä. Indeksi kuvaa Yhdysvaltojen osakeindeksin S&P500-indeksioptioiden hintojen
perusteella mitattua implisiittistä volatiliteettia eli arvon heiluntaa seuraavan 30 päivän ajalle.
S&P500 kuvaa 500 markkina-arvoltaan suurinta yhdysvaltalaista yhtiötä. Kuviosta 1 voidaan
nähdä indeksin nousseen merkittävästi keväällä 2020 pandemian myötä. Indeksin ollessa alle
20, voidaan puhua normaalin riskin ympäristöstä. 20–30 viittaa kohonnen riskin ympäristöön
ja yli 30 voidaan puhua vaarallisen riskin ympäristöstä. Epävarmuus on laskenut, mutta
olemme edelleen osakemarkkinoilla kohonneen riskin ympäristössä.
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Kuvio 1. VIX-indeksi (Thomson One-tietokanta 2021)

Knell & Stix (2014, 1013) kuvaavat Finanssikriisiin johtaneiden tapahtumien johtuvan muun
muassa instituutioiden välisestä luottamuksen puutteesta ja siitä aiheutuneista pankkien
välisten markkinoiden osittaisesta katoamisesta. Standardien tutkiminen on myös siksi
tärkeää, jotta saadaan mahdollisimman paljon evidenssiä niiden luotettavuudesta ja
toimivuudesta myös kriisiaikojen varalle. Arvorelevanssin mittaaminen standardin
voimaantulon ympärillä on yksi käyttökelpoinen työkalu tähän.

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on:

Millainen vaikutus IFRS 13-standardin voimaantulolla on ollut eurooppalaisten
rahoituslaitosten tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin?

Alatutkimuskysymykset ovat kyllä/ei-muotoisia kysymyksiä ja ne toimivat tukena
päätutkimuskysymykselle. Päätutkimuskysymykseen vastaamisen tarkoituksena on kuvata
laajemmin tutkittavan ilmiön löydöksiä. Tarkoituksena on alatutkimuskysymysten lisäksi avata
ilmiötä myös käytännön vaikutusten näkökulmasta.
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Tämän tutkimuksen alatutkimuskysymyksenä ovat:

Onko eurooppalaisten rahoitusalan yhtiöiden tilinpäätöstieto arvorelevanttia?
Onko IFRS 13 -standardin voimaantulolla ollut vaikutusta näiden yhtiöiden tilinpäätöstiedon
arvorelevanssiin?

Miten eurooppalaisten rahoituslaitosten tilinpäätöstiedon arvorelevanssi on kehittynyt
standardin voimaantulon jälkeen?

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on luoda edellytykset tutkimuksessa
tulkittaville malleille. Tilinpäätöstiedon arvorelevanssi on edellytys koko tutkimuksen
onnistuneille johtopäätöksille. Toisella alatutkimuskysymyksellä haetaan vastauksia siihen,
huomataanko välittömästi standardin voimaantulon jälkeen muutoksia arvorelevanssissa.
Kolmas tutkimuskysymys vastaa kysymykseen arvorelevanssin kehityksessä pidemmällä
aikavälillä, eikä pelkästään standardin voimaantulon ympärillä.

1.3.

Teoreettinen viitekehys

IFRS 13 kehitettiin tarkentamaan käyvän arvon kirjauksiin liittyvää ohjeistusta. Tutkimuksella
pyritään selvittämään, onko IFRS 13 voimaantulon myötä saatu parannettua tilinpäätöstiedon
arvorelevanssia ja sijoittajien luottamusta pankkien tilinpäätöstietoa kohtaan. Kuviossa 2 on
kuvaus tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä.

Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys
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Viitekehyksen ytimessä on käyvän arvon kirjanpidon yleistyminen yli ajan, jonka mukana
kasvoi myös kritiikki uusia malleja kohtaan. Kritiikki kasvoi erityisesti erilaisten 2000-luvulla
tapahtuneiden kriisien vuoksi. Tilinpäätösstandardeja on kehitetty käyvän arvon käytäntöihin
liittyen ja siihen liittyvä ohjeistus kiteytettiin IFRS 13-standardiin. Tutkimuksessa keskitytään
selvittämään standardin voimaantulon vaikutuksia arvorelevanssin näkökulmasta.

Maailmantalouden muutos teollisesta yhteiskunnasta kohti palveluintensiivisempää
yhteiskuntaa on lisännyt käyvän arvon kirjanpidon tarvetta entisestään. Toimialamurroksen
myötä myös käyvän arvon kirjanpito yleistyi. (Haswell & Evans 2018, 29) Rahoitusalan yhtiöillä
on taseissaan paljon käypään arvoon arvostettavia eriä ja finanssikriisin myötä etenkin
pankkien taseiden arvorelevanssia kyseenalaistettiin. (Fiechter & Novotny-Farkas 2017, 402;
Esterik-Plasmeijer & Raaij 2017, 98) Knell ja Helmut (2015, 999–1001) tutkivat
tutkimuksessaan markkinoiden luottamusta itävaltalaisia pankkeja kohtaan. Luottamus
pankkeja kohtaan laski finanssikriisissä, mutta luottamus erityisesti kotimaisia pankkeja
kohtaan on silti suurempaa, kun monia muita instituutioita kohtaan. Luottamukseen vaikuttaa
esimerkiksi jokin traumaattinen tapahtuma, kuten yksittäisen pankin kaatuminen tai suuri
taloudellinen menetys. Pankkeja kaatui Itävallassa ja Euroopassa yleisesti vähemmän kuin
Yhdysvalloissa, joten luottamus itävaltalaisia ja eurooppalaisia pankkeja kohtaan oli
tutkimuksessa suurempaa. Toinen luottamukseen vaikuttanut tekijä oli lokakuussa 2008
voimaan tullut talletussuoja, joka osaltaan on taas parantanut pankkien luottamusta. Kuviossa
3 on Knellin ja Helmutin (2015) tutkimuksen tulokset ulkomaalaisten pankkien luottamuksen
kehityksestä Itävallassa. Heidän mukaansa luottamuksessa on ollut laskua, mutta muutos ei
ole erityisen suurta. Luottamustrendi on tarkastelujaksolla kehittynyt silti huonompaan
suuntaan.
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Kuvio 3. Ihmisten luottamus ulkomaalaisia pankkeja kohtaan Itävallassa Q3 2004- Q1 2013.
(Knell ja Helmut 2015, 999)

Kuviossa 4 on Chicago Booth/Kellogg School Financial Trust Index, joka mittaa yksityisen
sektorin luottamusta erilaisiin amerikkalaisiin instituutioihin. Sektorit yhdistetään yhdeksi
indeksiksi kuvaamaan sektorin luottamuksen kokonaistilannetta. Kuvaajan vaaleansinisellä
sävyllä piirretty graafi kuvaa ihmisten luottamusta pankkeja kohtaan. Finanssikriisin
yhteydessä voidaan havaita luottamuksen laskua ja sen jälkeen asteittaista palautumista.
Huomion arvoista on myös se, että luottamuksessa on suurta vaihtelua finanssikriisin aikaan
ja sen jälkeen. Vaihtelu tasoittuu vuoden 2014 jälkeen ja luottamus on palautunut
korkeammalle tasolle. Tulokset ovat saman suuntaisia Knellin ja Helmutin (2015) tekemän
tutkimuksen kanssa Euroopasta.
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Kuvio 4. Financial trust index (Chicago Booth/Kellogg School Financial Trust Index, 2020)

1.4.

Tutkimuksen aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistona käytetään tutkimusmenetelmän mukaisesti eurooppalaisia, rahoitusalalla
toimivia yhtiöitä. Tarvittavat muuttujat kerättiin aikaväliltä 2010-2018. Arvorelevanssin
tutkimuksissa käytetään usein tutkimusmenetelmänä lineaarista regressioanalyysia ja/tai
hegde-portfoliomalliin perustuvaa tuottomallia. Regressioanalyysit perustuvat usein Ohlsonin
(1995) mukaiseen regressiomalliin, jossa selitettävänä muuttujana käytettävää osakkeen
hintaa selitetään oman pääoman kirja-arvon ja tuloksen avulla. Regressiomalleja käytetään
myös niin sanottuja tuottomalleja, joissa selittävän ja selitettävien muuttujien arvot korvataan
niiden muutoksilla. Käytämme tässä tutkimuksessa hintamalliin perustuvaa regressiota.
Tutkimuksissa kehotetaan käyttämään hintamallia erityisesti silloin, kun ollaan kiinnostuneita
yrityksen arvon ja tilinpäätöstiedon välisestä yhteydestä. (Veith ja Werner 2014, 306)

Hedge-portfolio tuottomalli toimii vaihtoehtoisena tutkimusmenetelmänä tilastollisten
tutkimusmenetelmien

tueksi.

Hedge-portfolio

tuottomallin

avulla

voidaan

tutkia
15

arvorelevanssia

vertaamalla

kahden

hedge-portfolion

tuottoja

keskenään.

Tämä

lähestymistapa on hieman harvemmin käytetty, mutta se tuo toisenlaisen näkökulman
tutkimukseen. Hedge-portfolio tuottomallia ovat käyttäneet tutkimuksissaan muun muassa
Alford, Jones, Leftwich, & Zmijewski (1993), Ali & Hwang (2000), Brown, He & Teitel, (2006) ja
Hung (2001). Tämä menetelmä ei tuota suoraan tilastollista tulosta, jolloin tilastollisessa
testaamisessa käytettävän aineiston mahdolliset puutteet eivät haittaa analyysin tekoa ja
tutkimukseen saadaan vaihtoehtoista näkökulmaa. Yksi mallin hyödyistä on se, että sen avulla
voidaan regressioanalyysia paremmin kontrolloida volatiliteetin muutoksien vaikutuksia yli
ajan. (Veith ja Werner 2014, 307)

1.5.

Tutkielman rakenne

Tutkielma koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa lukija johdatetaan lyhyesti
aiheeseen ja sen merkitykseen. Ensimmäiseen osioon tiivistyy tutkimuksen rajaukset ja
tavoitteet. Toisessa osiossa käsitellään aiheeseen liittyvää juridiikkaa, teoriaa ja aikaisempaa
tutkimusta, joka perusteella muodostetaan tutkimushypoteesit. Kolmas osio on tutkimuksen
empiirinen osio, jossa suoritetaan itse tutkimuksen toteuttaminen. Tämän osion alussa
käsitellään valitut tutkimusmenetelmät, suoritetaan dataa koskeva tilastollinen tarkastelu ja
suoritetaan itse tutkimus valittujen menetelmien mukaisesti. Lopuksi tehdään johtopäätökset
tutkimustuloksista ja niiden luotettavuuteen liittyvistä seikoista sekä pohditaan tutkimuksen
aikana heränneitä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2. IFRS 13 -TILINPÄÄTÖSSTANDARDI
Yhtiöiltä, joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena Euroopan Unionin jäsenvaltioiden
säännellyillä markkinoilla, on vuodesta 2005 alkaen edellytetty IFRS-standardien mukaisen
konsernitilinpäätöksen julkistamista. Käyvän arvon kirjanpidosta oli jonkin verran ohjeistusta
jo tuolloin, mutta itse IFRS 13-standardi tuli yhteisöjen sovellettavaksi 1.1.2013 alkavilta
tilikausilta. Standardi lanseerattiin, käyvän arvon ohjeistuksen puutteellisuuden ja
ristiriitaisuuden vuoksi. Tavoitteena oli vähentää standardien välisiä ristiriitoja ja parantaa
tilinpäätöstiedon vertailtavuutta. Standardissa määritellään käypä arvo, esitetään viitekehys
käyvän arvon määrittämistä varten ja asetetaan vaatimukset käyvän arvon määrittämistä
koskevien tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä. IFRS 13 ohjeistusta tulee noudattaa, kun
jossain muussa standardissa vaaditaan tai sallitaan käypään arvoon tapahtuva arvostaminen
tai sitä koskevien tietojen esittäminen. Standardin tarkoituksena ei ole kertoa, koska käypää
arvoa tulisi käyttää. Tämä ohjeistus tulee muista standardeista. (EY 2012, 1

2.1.

Käyvän arvon määritelmä

Käypä arvo on hinta, joka omaisuuden myynnistä tai vastuun maksamisesta saadaan
markkinaosapuolten välillä tiettynä ajanhetkenä. Käypä arvo on markkinaperusteinen arvo, ei
yhteisökohtainen arvo. Joillekin varoille ja veloille voi olla käytettävissä havainnoitavissa olevia
markkinatransaktioita tai markkinatietoa. Toisille varoille ja veloille ei mahdollisesti ole
havainnoitavissa olevia markkinatransaktioita ja markkinatietoa. Käyvän arvon määrittämisen
tavoitteena on arvioida hinta, johon tavanmukainen liiketoimi omaisuuserän myymiseksi tai
velan siirtämiseksi toteutuisi markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä tarkasteluhetken
markkinaolosuhteiden

vallitessa

(ts.

arvostuspäivän

poistumishinta

sellaisen

markkinaosapuolen näkökulmasta, jolla on kyseinen omaisuuserä tai velka). Transaktion
odotetaan tapahtuvan aktiivisilla markkinoilla, jossa hinta muodostuu mahdollisimman
suuren kaupankäyntivolyymin johdosta tehokkaasti. Käypä arvo kuvastaa siis hankintahinnan
sijaan exit-hintaa, joka omaisuuserästä tai velasta saataisiin siitä luovuttaessa. Tällöin
esimerkiksi transaktiokustannukset eivät sisälly käypään arvoon. Mikäli omaisuuserälle tai
velalle ei ole havainnoitavissa olevaa hintaa, määritetään käypä arvo jollain muulla
arvostusmenetelmällä käyttämällä mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa
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olevia syöttötietoja ja mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia
syöttötietoja. Käypä arvo on markkinaperusteinen arvo. Sitä määritettäessä käytetään
oletuksia, joita markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoittelussa, riskiä
koskevat oletukset mukaan lukien. (IFRS 2020, 638; EY 2012, 6; Deloitte 2021)

Yhteisön on

käypää arvoa määritettäessä

huomioitava

omaisuuserän tai velan

ominaispiirteet. Tällaisia ominaispiirteitä ovat omaisuuserän kunto ja sijaintipaikka. Lisäksi on
huomioitava mahdolliset omaisuuserän myyntiä tai käyttöä koskevat rajoitukset. Käypää
arvoa määritettäessä oletetaan, että omaisuuserä tai velka vaihdetaan tavanomaisessa
liiketoimessa, joka toteutuu markkinaosapuolten välillä omaisuuserän myymiseksi tai velan
siirtämiseksi arvostuspäivänä tarkasteluhetken markkinaolosuhteiden vallitessa. Liiketoimen
oletetaan tapahtuvan omaisuuserän tai velan pääomaisilla markkinoilla tai jos pääasiallisia
markkinoita ei ole, omaisuuserän tai velan suotuisimmilla markkinoilla. Liiketoimen
markkinaosapuolien oletetaan toimivan parhaan mahdollisen etunsa mukaisesi. (IFRS 2020,
639–641)

2.2.

Arvostusmenetelmät

Yhteisön on käytettävä arvostusmenetelmiä, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa asianmukaisia
ja joita varten on saatavilla riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseksi siten, että
käytetään mahdollisimman paljon merkityksellisiä, havainnoitavissa olevia syöttötietoja ja
mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja. (IFRS 2020, 650;
Deloitte 2021)

Käypien arvojen määrittämiseen ja siihen liittyvien tilinpäätöksessä esitettävien tietojen
johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden lisäämiseksi IFRS 13-standardiin on määritelty
käypien arvojen hierarkia. Käypien arvojen hierarkiassa korkeimman sijan saavat toimivilla
markkinoilla täysin samanlaisille varoille tai veloille noteeratut (oikaisemattomat) hinnat
(tason 1 syöttötiedot), ja alimman sijan saavat muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot.
(tason 3 syöttötiedot). (IFRS 2020, 651–652)
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Tason 1 syöttötiedoilla tarkoitetaan täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuja
(oikaisemattomia) hintoja toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arvostuspäivänä.
Tämän tason syöttötieto on saatavilla monille rahoitusvälineille ja -veloille, josta jollain
saatetaan käydä kauppaa useilla toimivilla markkinoilla esimerkiksi erilaisissa pörsseissä.
Tämän vuoksi on tärkeää, että käytetään omaisuuserän tai velan pääasiallisia markkinoita. Jos
niitä ei ole niin käytetään omaisuuserän tai velan suotuisinta markkinaa. Lisäksi on tärkeää,
että omaisuuserällä pystytään arvostuspäivänä toteuttamaan liiketoimi kyseisillä markkinoilla
määräytyvään hintaan. Arvostuksessa käytetään markkinahintaa, vaikka markkinoiden
normaali päivittäinen kaupankäyntivolyymi ei riittäisi kattamaan hallussa olevaa määrää ja
toimeksiantojen tekeminen position myymiseksi yksittäisenä liiketoimena voisi vaikuttaa
hintanoteeraukseen. (IFRS 2019, 617–618, Deloitte 2021)

Tason 2 syöttötietoja ovat vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla, täysin samanlaisten tai vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut hinnat
markkinoilla, jotka eivät ole toimivat tai muut syöttötiedot kuin noteeratut hinnat. Näitä ovat
esimerkiksi korkokannat ja tuottokäyrät, jotka ovat havainnoitavissa tavanomaisesti
noteeratuin väliajoin. Muita esimerkkejä ovat implisiittinen volatiliteetti, joka saadaan
johdettua optioiden hinnoista ja luottomarginaalit. (IFRS 2019, 618–619, Deloitte 2021)

Tason 3 syöttötiedot eivät ole havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle. käyvän arvon
määrittämisen

näkökulmasta

tarkoituksena

on

edelleen

selvittää

arvostuspäivän

poistumishinta sen markkinaosapuolen näkökulmasta, jolla omaisuuserä tai velka on. Sen
vuoksi muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen on kuvastettava oletuksia, joita
markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoittelussa, riskiä koskevat
oletukset mukaan lukien. Riski voidaan huomioida esimerkiksi erilaisten arvonmääritysmallien
avulla (IFRS 2019, 619–620, Deloitte 2021)

Tilinpäätöksestä

tulee

syöttötietojen

tason

lisäksi

löytyä

tieto

käytetyistä

arvostusmenetelmistä. Arvostusmenetelmät on jaettu kolmeen pääryhmään, joista
ensimmäinen on markkinoihin perustuva lähestymistapa. Tässä lähestymistavassa käytetään
hintoja ja muuta merkityksellistä tietoa, joka syntyy täysin vertailukelpoisia varoja, velkoja tai
varojen ja velkojen ryhmää koskevissa markkinatransaktioissa. Omaisuuserille voidaan etsiä
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hinta

arvopaperipörsseistä

tai

muilta

markkinapaikoilta.

Joukosta

johdettujen

markkinakertoimien käyttäminen on myös yleinen tapa arvonmääritykselle. Kertoimen
valinnassa tulee käyttää harkintaa, jossa tarkastellaan kyseiselle arvonmääritykselle ominaisia
laadullisia ja määrällisiä tekijöitä. Joidenkin rahoitusinstrumenttien, kuten vieraan pääoman
ehtoisten arvopapereiden arvonmäärittämiseen voidaan käyttää matriisihinnoittelua.
Matriisihinnoittelussa ei turvauduta pelkästään tiettyjen arvopapereiden noteerattuihin
hintoihin, vaan hyödynnetään ennemminkin kyseisten arvopapereiden suhdetta toisiin
vertailukohtana käytettäviin noteerattuihin arvopapereihin. (IFRS 2020, 665, Deloitte 2021)

Toinen

arvonmääritysmenetelmä

on

hankintamenoon

perustuva

lähestymistapa.

Hankintameno kuvastaa rahamäärää, joka tarkasteluhetkellä tarvittaisiin omaisuuserän
toimintakapasiteetin

korvaamiseen

(usein

käytetään

nimitystä

tarkasteluhetken

jälleenhankinta-arvo). Hankintamenon määrittämisessä tulee huomioida myös omaisuuserän
mahdollinen

epäkuranttius.

(IFRS

2020,

666)

Kolmas menetelmä on tuottoihin perustuva lähestymistapa. Tässä on ideana muuttaa
arvostuksen kohteena olevan omaisuuserän tulevaisuuden kassavirrat nykyhetkeen. Tämä
käypä arvo kuvastaa markkinoilla tarkasteluhetkellä vallitsevia odotuksia, jotka koskevat näitä
vastaisia rahavirtoja. Tällaisia arvostusmenetelmiä ovat esimerkiksi nykyarvomenetelmät,
optiohinnoittelumallit ja joidenkin aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määrittämiseen
käytettävä moniperiodinen ylituottomalli. Mallit perustuvat rahan aika-arvoon ja
tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen. Epävarmuutta voidaan huomioida diskonttokoron
valinnassa käyttämällä riskittömän koron lisäksi omaisuuserän kassavirtoja kuvaavaa
riskipreemiota.

Riskipreemio

kuvaa

markkinaosapuolen

vaatimaa

kompensaatiota

arvostaessaan omaisuuserää, jonka tulevaisuuden kassavirtoihin liittyy epävarmuutta.
Kassavirtoja voidaan ajatella myös esimerkiksi skenaarioajattelun avulla käyttämällä
kassavirroista niiden todennäköisyyksiin liittyviä painotettuja keskiarvoja. (IFRS 2020, 666–
667, EY 2012 9, Deloitte 2021 )

Rahoitusvaroihin

kuulumattomien

omaisuuserien

arvonmäärityksessä

arvioidaan,

käytetäänkö omaisuuserää itsenäisenä eränä vai yhdessä muiden varojen tai velkojen kanssa.
Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon markkinaosapuolen kyky kerryttää
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taloudellista hyötyä käyttämällä omaisuuserää sen parhaiten tuottavassa käytössä tai
myymällä se toiselle markkinaosapuolelle, joka käyttäisi omaisuuserää sen parhaiten
tuottavassa käytössä (IFRS 2019, 606–607)

2.3.

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Tilinpäätöstiedon käyttäjän tulee saada tietää tilinpäätöksestä arvonmäärityksessä käytetyt
arvostusmenetelmät ja syöttötiedot varoista ja veloista, jotka arvostetaan alkuperäisen
kirjaamisen jälkeen käypään arvoon toistuvasti tai kertaluontoisesti. Sellaisten toistuvasti
käypään arvoon arvostettavien erien osalta, joiden arvioinnissa käytetään merkittäviä muita
kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja (taso 3) on arvioitava näiden arvojen vaikutus
kauden voittoon tai tappioon tai muihin tuloksen eriin. (IFRS 2020, 656; EY 2012, 147-148)

Yhteisön tulee raportoinnissaan varmistaa, että seuraavat asiat käyvät tilinpäätöksessä ilmi:
Tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevan vaatimuksen täyttämiseksi
tarvittava yksityiskohtaisuuden taso. Kuinka paljon kutakin erilaista vaatimusta painotetaan,
missä määrin eriä yhdistetään tai eritellään ja tarvitsevatko tilinpäätöksen käyttäjät lisätietoa
pystyäkseen arvioimaan esitettyjä määrällisiä tietoja. (IFRS 2020, 656; EY 2012, 147-148)

Näihin raportointivaateisiin pääseminen edellyttää yhteisöltä vähintään seuraavia tietoja
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon kirjattavista eristä:

a) Raportointikauden lopun käypäarvo niiltä osin, kun muissa IFRS-standardeissa käsketään
erän kirjattavaksi käypään arvoon. Lisäksi kertaluontoisesti käypään arvoon arvostettujen
erien syy arvon määrittämiseen.

b) Käyvän arvon hierarkiatason (taso 1, taso 2 ja taso 3)

c) Tasojen 1 ja 2 välisten siirtojen syyt ja periaatteet, joiden mukaan yhteisö ratkaisee, milloin
tasojen välisten siirtojen katsotaan tapahtuneen. Sama tulee tehdä myös tason 3 eristä. Tason
3 muutokset on käsiteltävä erikseen.
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d) Tasojen 2 ja 3 erien osalta kuvaus käytetystä arvostusmenetelmästä ja syöttötiedoista.
Tason 3 erien käyvistä arvoista yhteisön on esitettävä määrällistä informaatiota muista kuin
havainnoitavissa olevista syöttötiedoista.

e) Tason 3 arvonmääritysprosessia tulee kuvata tarkemmin. Yhteisön tulee tehdä
herkkyysanalyysi muiden kuin havainnoitavissa olevien syöttötietojen muutoksille, jos muutos
voisi johtaa merkittävästi kohteen käypään arvoon.

f) Tulosvaikutteisesti ja muihin laajan tuloksen eriin kirjattujen voittojen ja tappioiden
kokonaismäärä, ostot, myynnit, liikkeeseenlaskut ja toteuttamiset.

g) Yhteisön on määritettävä varojen ja velkojen asianmukaiset luokat ottamalla huomioon
omaisuuserän tai velan luonne, ominaispiirteet ja riskit. Tason 3 erille pitää mahdollisesti olla
enemmän luokkia johtuen niihin liittyvästä korkeammasta epävarmuudesta. (IFRS 2020, 657)

2.4.

IFRS 13 käyttö muissa standardeissa

Tässä alla on taulukossa 1 alla kuvattu ne standardit, joissa vaaditaan tai ehdotetaan käyvän
arvon käyttämistä vaihtoehtona arvostusperusteeksi. Aikaisemmin yksittäistä tilinpäätöserää
käsittelevässä standardissa ohjeistettiin myös käyvän arvon määrittämisestä, mutta IFRS 13
myötä tästä menettelystä luovuttiin. Standardien välillä oli havaittu osittaista ristiriitaisuutta
käyvän arvon kirjaamisesta ja joissain standardeissa ohjeistuksessa oli aukkoja. Ohjeistuksen
keskittäminen yhteen standardiin selkeyttää tätä ristiriitaa standardien välillä. Silloin kuin
standardeissa ohjeistetaan arvostamaan omaisuuserä tai velka käypään arvoon, siirrytään
tulkitsemaan IFRS 13 ohjeistusta asiaan liittyen. (Li & Shivakumar 2016, 902–903)

Taulukosta 1 voidaan huomata, että käypään arvoon kirjaaminen voi olla vapaaehtoista tai
sitä

voidaan

vaatia

jokaisessa

tilanteessa.

Esimerkiksi

aineellisten

käyttöomaisuushyödykkeiden, aineettomien hyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen osalta
käyvän arvon käyttäminen on vapaaehtoista.

IFRS (2018, 19) mukaan käyvän arvon

vapaaehtoisesta soveltamisesta on vähän tutkimustietoa. Markkinaosapuolet voisivat kaivata
lisätietoa siitä, mitä eriä on vapaaehtoisesti arvostettu käypään arvoon ja kuinka siihen
päätökseen on tultu.
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Taulukko 1. Käyvän arvon käyttö muissa tilinpäätösstandardeissa
IFRS standardi

Vaaditaanko käypään arvoon
kirjaaminen?

IFRS 13 mukainen
kirjaaminen
vaadittua

Vaaditaan, tietyin edellytyksin
IFRS 3 Liiketoimintojen
yhdistäminen

IFRS 5 Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät ja
lopetetut toiminnot
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IAS 16 Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 19 Työsuhde-etuudet

IAS 36 Omaisuuserien arvon
alentuminen

Ei

Vaaditaan, jos käypä arvo on
hankintahintaa alhaisempi

Kyllä

Vaaditaan, riippuu
instrumenttityypistä

Kyllä

Vapaaehtoista

Kyllä

Vaaditaan, ainoastaan
eläkesuunnitelmien osalta

Ei

Vaaditaan

Ei

IAS 38 Aineettomat hyödykkeet

Vapaaehtoista, mahdollista
käyttää, jos omaisuuserälle
löytyy aktiivinen markkina

Kyllä

IAS 40 Sijoituskiinteistöt

Vapaaehtoista

Kyllä

IAS 41 Maatalous

Vaaditaan

Kyllä
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3. KIRJALLISUUSKATSAUS AIKAISEMMASTA TUTKIMUKSESTA
3.1.

Arvorelevanssi ja sen tutkiminen

Tilinpäätöstiedon arvorelevanssi on tilinpäätöksen laadun yksi päätekijöistä. Arvorelevanssia
voidaan kuvata tilinpäätöstiedon kyvyllä esittää tietoa, joka vaikuttaa yhtiön osakkeiden
hintaan. (Hellström 2006, 326) Francis ja Schipper (1999, 326) mukaan tilinpäätöstiedon
voidaan sanoa olevan arvorelevanttia, jos muutokset tilinpäätöstiedossa ovat hyvin
yhteydessä yhtiön osakkeiden markkina-arvoon. Mitä suurempi yhteys näiden välillä on, sitä
arvorelevantimpaa tilinpäätösinformaatio on. Hellström (2006 328) jakaa arvorelevanssin
tutkimuksen kahteen eri lähestymistapaan. Tutkimusta voidaan tehdä tutkimalla osakkeen
hinnan

reaktiota

julkaistuun

tilinpäätöstietoon.

Tätä

kutsutaan

niin

sanotuksi

signalointinäkökulmaksi. Toinen ja yleisempi lähestymistapa on tutkia tilinpäätöstiedon ja
markkinaehtoisten indikaattoreiden välisiä yhteyksiä. Tässä tutkimuksessa käytetään näistä
jälkimmäistä lähestymistapaa.

Käyvän arvon kirjanpidon tutkimuksen motivaatio juontaa tutkimuksissa juurensa usein siitä,
että historialliseen arvoon perustuvat kirjanpitokäytännöt eivät antaneet tarpeeksi oikeaa
kuvaa

yhtiön

todellisesta

arvosta

ja

omaisuuserien

riskeistä.

Siirryttäessä

teollisuusintensiivisestä taloudesta kohti palveluintensiivistä taloutta on yksi ajattelutavan
muutoksen syistä. Markkinoille on tullut yhä enemmän yksityissijoittajia ja lisäksi yhtiöillä on
taseissaan yhä enemmän aineetonta pääomaa. (Devalle, Onali & Magarini 2005, 93) Ciftci,
Darrough ja Mashruwala (2014, 199) toteavat aineettoman pääoman kasvaneen yhtiöiden
taseissa viime vuosikymmenien aikana. Aineettoman pääoman arvorelevanssia on tutkittu
kyseisen tase-erän haastavuutensa vuoksi tilinpäätöksessä. Tutkimuksessa todettiin
tilinpäätösinformaation laskeneen yhtiöissä, joilla on paljon aineetonta pääomaa taseessaan.
Vastaavasti taas vähän aineetonta pääomaa omaavien yhtiöiden arvorelevanssi taas oli
pysynyt melko samana. Uuden tiedon luonti ja innovointi ja ovat keskeisiä kilpailutekijöitä
dynaamisessa

liiketoimintaympäristössä.

Innovatiiviset

yhtiöt

pärjäävät

kilpailussa

keskimäärin paremmin ja innovointi tuottaa aineetonta pääomaa. (Edvinsson & Malone 1997,
59–60)
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Arvorelevanssin tutkimuksissa, jotka perustuvat osakkeiden ja tilinpäätöstiedon lineaariseen
yhteyteen ovat usein perustuneet oletukseen tehokkaista markkinoista. Markkinaanomalioiden tutkiminen on kuitenkin muuttanut yleistä odotusta siitä, että markkinoiden
tulee olla keskivahvasti tehokkaat. (Hellström 2006, 327; Aboody, Hughes, & Jing 2002, 969)
Barthin, Beaverin ja Landsmanin (2001, 94) mukaan osakkeiden hinnat kuvaavat sijoittajien
konsensusodotuksia tilinpäätöstiedoista, eikä niinkään suoraan niiden käypää arvoa.
Arvorelevanssin tutkimuksessa markkinoiden tehokkuudella ei ole toisaalta kovin suurta
merkitystä, koska tarkoituksena on ennemmin tarkastella tilastollisesti mallien selitysasteiden
muutoksia. Markkinoiden tehottomuus saattaa kuitenkin olla haaste etenkin kehittyvillä
markkinoilla. Hellströmin (2006, 329) mukaan on havaittu viisi merkittävää tekijää, jotka
selittävät arvorelevanssin eroa eri maantieteellisillä alueilla. Nämä tekijät ovat:
tilinpäätössääntelyn kehittyneisyys, kontrollimekanismit, liiketoimintaympäristön muutokset,
kansainvälistyminen ja talouden syklin vaihe, sekä talouden kehittyneisyys ja toimialarakenne.
Tilinpäätössääntelyn kehittyneisyys ja laatu luovat pohjan korkealle arvorelevanssille.
Odotusarvoisesti voidaan

olettaa, että uuden tilinpäätössäädöksen luominen tai

päivittäminen

arvorelevanssia.

parantaa

Korkean

tilinpäätöslaadun

takaamiseksi

kontrollimekanismit tulee olla kunnossa, jotta lakeja ja asetuksia noudatetaan. Muutokset
yrityksen

liiketoimintaympäristössä

kotimarkkinoiden

säännösten

alla

saattavat
toimivan

haitata
yhtiön

arvorelevanssia.
siirtyessä

Esimerkiksi

kansainvälisempään

toimintaympäristöön vaatii johdolta aikaa sopeutua. Ajattelutavan muutos kohti
avoimempaan ja tehokkaampaan viestintään yhtiön taloudesta, johtavat korkeamman
luottamuksen myötä korkeampaan arvorelevanssiin. Hellströmin (2006, 329) toteaa myös,
että arvorelevanssin kehityksen ja taloussyklin vaiheen välillä on huomattu olevan
korrelaatioa. Noususuhdanteessa osakkeita hinnoitellaan vähemmän tilinpäätöstietojen ja
fundamenttien perusteella, kun taas laskusuhdanteessa fundamentteja painotetaan
enemmän.

Arvorelevanssin tutkimuksessa käytetään laajasti erilaisia metodeja ja se saattaa osaltaan
hankaloittaa eri tutkimusten vertailtavuutta. Arvorelevanssin tutkimuksessa on myös pitkään
tiedostettu kansainvälisten eroavaisuuksien vaikutukset. Näitä ovat esimerkiksi maan
rahoitusjärjestelmä, lakijärjestelmä, sijoittajan suoja, yrityksen hallintotapa, omistuspohja ja
raportoinnin konservatismin taso. Kansainvälisten aspektien huomioiminen on yleistynyt
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etenkin IFRS-tilinpäätösstandardien julkaisun jälkeen, kun tutkijat tekivät paljon kansainvälistä
vertailua standardien julkaisun myötä. (Veith & Werner 2014, 304)

Veith ja Werner (2014, 306) korostavat myös tuottoaikavälin valinnan tärkeyttä
tutkimustulosten kannalta. Tilikausi on usein 12 kuukautta ja tulos julkaistaan siitä viiveellä.
Tästä syystä tutkimuksissa käytetään pidempää aikaväliä tarkasteltaessa osakkeen hinnan
muutosta julkaistuun tilinpäätöstietoon, jotta markkinoilla hinnoiteltaisiin julkaistua tietoa
mahdollisimman tehokkaasti. Useimmin tutkimuksissa käytetty aikaväli on 15 kuukautta.
(Alford, Jones, Leftwich & Zmiewski 1993; Ali & Hwang, 2000; Hung, 2001; Bartov, Landsman,
Wayne & Lang 2001) Osakkeen hinta katsotaan siis 3 kuukauden kuluttua tilinpäätöshetkestä.

Joissain tutkimuksissa on käytetty jopa 18 kuukauden aikaväliä. (Barth, Landsman, Wayne &
Lang 2008; Joos & Lang 1994; Harris & Muller 1999) Julkaistun tilinpäätöstiedon
arvorelevanssin nopeudessa on huomattu olevan maakohtaisia eroja. Esimerkiksi Saksassa
arvorelevanssi oli huipussaan vasta 27 viikon kuluttua tilinpäätöshetkestä. Tämä vastaisi siis
reilua 18 kuukauden aikaikkunaa. Pohjoismaissa arvorelevanssin huippu taas saavutettiin
aikaisemmin. 16 kuukauden aikaikkuna on myös käytetty useammassa tutkimuksessa.
Esimerkiksi Barth, Landsman, Young ja Zhuang (2014, 304), Tsalavoutas, André ja Evans (2014,
272) ja Siekkinen (2016, 11) päätyivät käyttämään tutkimuksessaan tätä aikaikkunaa.

Arvorelevanssin käsitettä ei pidä sekoittaa tilinpäätöslaadun käsitteen kanssa. Francis ja
Schipper (1999, 320–322) listaavat seitsemän erilaista markkinoihin ja laskentatoimen
perusperiaatteisiin

perustuvaa

tekijää,

jotka

vaikuttavat

tilinpäätöksen

laatuun.

Arvorelevanssi on näistä tekijöistä merkittävin. Perinteinen tutkimus aiheen ympärillä on
keskittynyt tutkimaan sijoittajien kannalta kiinnostavaan asiaan eli osakkeen hintojen ja
tilinpäätöstietojen väliseen yhteyteen. Tilinpäätöstiedon arvorelevanssi ei ole tärkeää
pelkästään sijoittajille, vaan se on tärkeä asia mm. tilinpäätösstandardien asettajille.
Viimeisten vuosikymmenten aikana laskentatoimen tutkimuksessa on käsitelty paljon IFRSstandardien voimaantulon vaikutuksista arvorelevanssin. Tiedon luotettavuus ja relevanttius
ovat standardien laatijoiden tärkeimpiä arvoja. Tilinpäätöstiedon relevanttius laske
informaation epäsymmetriasta aiheutuvia agenttikustannuksia ja riskiä. (Barth,
Beavera & Landsman, 2001, 78–79; Onali, Ginesti & Vaskilakis 2017, 460)
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Holthausen ja Watts (2001, 80) tutkivat julkaisussaan aikaisempia arvorelevanssiin liittyviä
tutkimuksia. Tutkimuksessa oli mukana 64 julkaisua ja näistä 54 oli jonkinlainen yhteys
standardien laatimisen näkökulmaan. Arvorelevanssitutkimus keskittyy siis vahvasti
tilinpäätösstandardien tutkintaan. Holthausen ja Watts ovat tunnistaneet kolme
tutkimustyyppiä arvorelevanssin tutkimuksissa. Lähes kaikki tutkimukset keskittyivät
tutkimaan osakkeiden hintojen ja tulosten välistä yhteyttä tai tutkimaan tiettyjen tase-erien
vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Nämä ovat kaksi yleisintä tutkimustyyppiä arvorelevanssin
tutkimuksessa. Kolmas ja vähemmän huomiota saanut tutkimustyyppi keskittyy tutkimaan
sijoittajille julkaistun tilinpäätöstiedon vaikutusta osakkeen hintoihin. Tämän tyyppiset
tutkimukset keskittyvät tyypillisesti hyvin lyhyelle aikavälille. Julkaisujen suuret määrälliset
erot johtuvat todennäköisesti siitä, että standardin kehittäjät ovat enemmän kiinnostuneita
näistä kahdesta enemmän tutkitusta tutkimustyypistä. Vaikka arvorelevanssia onkin tutkittu
paljon, niin sen vaikutus standardien asettamiseen on ollut melko vaatimatonta. Pääsyy tähän
johtuu todennäköisesti siitä, että aiheeseen liittyvä kirjallisuuden tarkoituksena ei ole luoda
suoranaisesti standardeja kehittävää teoriaa. Tutkimusten päätarkoituksena on useassa
tutkimuksessa vastata kysymyksiin sijoittajien näkökulmasta.

IFRS-tilinpäätösstandardien voimaantulon vaikutuksia on tutkittu laajasti standardien
voimaantulon 2005 yhteydessä. Christensen (2015, 56–59) tutki tutkimuksessaan kahden eri
yritysryhmän arvorelevanssia standardien käyttöönoton yhteydessä. Ensimmäisessä
ryhmässä olivat yritykset, jotka ottivat standardit käyttöönsä vapaaehtoisesti ennen niiden
astuttua pakollisiksi 2005. Toinen ryhmä otti standardit käyttöönsä niiden tultua pakollisiksi
2005. Ensimmäisen ryhmän arvorelevanssiin huomattiin kasvaneen enemmän kuin toisen
ryhmän. Vapaaehtoisesti IFRS-standardit käyttöön ottaneilla oli tyypillisesti jokin
kirjanpidollinen kannustin ottaa standardit käyttöön jo varhaisessa vaiheessa.

Aineettoman pääoman arvorelevanssia on myös tutkittu paljon viimeisen 20 vuoden aikana.
Monissa tutkimuksissa on huomattu

aineettoman

pääoman,

sekä

tutkimus-

ja

kehitysmenojen aktivoimisen taseeseen olevan arvorelevanttia. Yrityksen arvon ja
aineettoman pääoman välillä on huomattu olevan tilastollisesti merkittävä yhteys. T&K
menojen aktivoiminen taseeseen tuo sijoittajille relevanttia tietoa ja saattaa laskea pääoman
kustannusta. (Ji & Lu 2014, 184). Daly ja Skaife (2016, 44) tutkivat myös, kuinka käypään
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arvoon arvostettavien biologisten hyödykkeiden osuuden taseessa vaikuttaa arvorelevanssiin.
Tutkimuksessa oli mukana yrityksiä vuosilta 2001–2013. Tutkimus oli siis tehty ennen IFRS 13
-standardin tuloa pakolliseksi. Tutkijat huomasivat vieraan pääoman kustannusten kasvua, jos
taseessa oli paljon käypään arvoon arvostettavia eriä. Saman suuntaisen havainnon teki myös
Ayres (2016, 650–651), joka tutki rahoitusalan yhtiöiden luottoluokitusten ja käyvän arvon
tason 3 erien yhteyttä vuosina 2007–2014. Mitä enemmän yhtiöllä oli taseessaan tason 3 eriä,
sitä alhaisempi luottoluokitus tyypillisesti yhtiöllä oli. Tutkimus oli tehty myös pääasiassa
aikana, jolloin IFRS 13 ei ollut pakollista noudattaa. Tutkimuksen ajankohta ajoittuu myös
aikaan, jolloin finanssikriisi aiheutti sijoittajiin epäluottamusta erityisesti rahoitusalan yhtiöitä
kohtaan.

3.2.

IFRS 13 -tilinpäätösstandardiin liittyvä tutkimus

IFRS 13 -tilinpäätösstandardin voimaantulon vaikutuksia on tutkittu useissa tutkimuksissa
erityisesti kiinteistöyhtiöiden ja sijoituskiinteistöjen osalta. Sundgren, Mäki & Somoza-Lopez
(2018, 65) tutkivat kiinteistöyhtiöitä EU:sta ja tutkimuksen mukaan IFRS 13 vaikuttaa erityisen
positiivisesti etenkin hierarkiatason 3 eriin. Tutkimuksen kohteena oli 11 Euroopan unionin
maata ja 57 yritystä vuosilta 2013–2014. Tutkimuksen mukaan 54 prosenttia yhtiöistä raportoi
laajemmin tilinpäätöksessään IFRS 13 tultua voimaan, kuin IAS 40 aikana. Tutkimuksessa ei
kuitenkaan löydetty tukea väitteelle, jonka mukaan arvorelevanssi olisi merkittävästi
parantunut kattavamman raportoinnin myötä. Tilinpäätöstiedon laatuun ja määrään
vaikuttaa enemmän yhtiön institutionaalinen ympäristö. Filipin, Hammamin, Huangin, Jenyn
& Moldovan (2017) IASB:lle tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan standardin voimaantulolla
on ollut toisiin yhtiöihin suurempi vaikutus, kun toisiin. Useat yhtiöt eivät juurikaan
muuttaneet raportointitapaansa standardia edeltäneeseen aikaan verrattuna. Eniten
parannuksia tuli tason 3 erien raportointiin. Suurin vaikutus tilinpäätöstiedon laatuun ja
laajuuteen oli kuitenkin yhtiön institutionaalisella ympäristöllä kuten lainsäädännöllä ja niiden
toimeenpanolla. Sijoittajat ovat kuitenkin kertoneet

saaneensa lisäarvoa uusista

raportointikäytännöistä. Johtoa kohtaan koetaan suurempaa luottamusta, joka laskee
sijoittajien kokemusta yhtiöihin liittyvästä riskistä.
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Hammami ja Moldova (2017, 20-22) tutkivat tutkimuksessaan CEF-rahastojen (close-end fund)
arvorelevanssia vertaamalla 2010-2011 ja 2012-2014 aikasarjoja keskenään. Tutkimuksessa
huomattiin likviditeetin pienenemistä osakemarkkinoilla 2012-2014 verrattuna aikaväliin
2010-2011 viitaten markkinaosapuolten väliseen erimielisyyteen käyvästä arvosta.
Tutkimuksen perusteella tason 3 eriin liittyvän lisätieto on saattanut aiheuttaa
informaatioeroa markkinaosapuolten välille laskien arvorelevanssia.

IFRS 13- tilinpäätösstandardin oltua voimassa useamman vuoden, toteutti IASB (International
Accounting Standards Board) (2018 4,19) niin sanotun jälkiraportin havainnoidakseen
standardin toimivuutta. Prosessi kuuluu IFRS:n tavanomaiseen toimintaan uusien standardien
julkaisun jälkeen. Tätä raporttia varten Filip, Hammam, Huang, Jey, Magnan ja Moldova (2017)
toteuttivat kirjallisuuskatsauksen, jossa oli mukana 55 akateemista tutkimusta. Niillä haettiin
vastauksia projektin aikana heränneisiin kysymyksiin. Kirjallisuuskatsauksessa haettiin
vastauksia kolmeen pääkysymykseen. Ensimmäinen kysymys liittyi käyvän arvon erien ja
niiden hierarkiatasojen esittämisen hyödyllisyydestä sijoittajille. Tutkimuksen mukaan käyvän
arvon tase-erät ovat relevanttia tietoa markkinatoimijoille ja analyytikoille. Standardi
mahdollistaa tarkempien ennusteiden ja valuaation muodostamisen yhtiöistä. Toisena
kysymyksenä oli löytää evidenssiä hierarkiatasojen välisestä yhteydestä. Useassa
tutkimuksessa tultiinkin siihen tulokseen, että tason 1 erillä arvorelevanssi on suurinta ja
arvorelevanssi laskee siirryttäessä tasolta seuraavaan. Havainnoissa oli kuitenkin hajontaa ja
sääntöä ei voitu täysin vahvistaa. Eroa aiheuttavat arvostettavan kohteen riskisyys ja
likvidisyys. Tietyissä tilanteissa liian yksityiskohtainen tiedonanto saattaa aiheuttaa
markkinoille hämmennystä. Kolmantena kysymyksenä oli tutkia standardin vaikutuksia
yritysten johtajiin. Riippuen johtajien kannustimista ja yhtiön hallintotavasta, johtajat
saattavat

käyttää

hyödyksi

tilinpäätöstiedon

varovaisia

ennusteita

parantaakseen

tilinpäätöstiedon laatua, tai johtaa harhaan saavuttaakseen esimerkiksi asetetut
tulostavoitteet. Prosessissa käsitellyissä tutkimuksissa ei otettu kantaa siihen, kuinka yhtiöt
päätyvät käyttämään käyvän arvon mallia tilanteissa, jossa se on vapaaehtoista. Sijoittajat
voisivat kaivata tästä vielä tarkennusta.
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3.3.

Pankkien tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin liittyvä tutkimus

Siekkinen (2016, 14) tutki sijoittajan suojan vaikutuksia arvorelevanssiin. Tutkimuksessa
käytettiin rahoitusalan yhtiöitä 34 eri maasta. Tutkimuksen mukaan yritysten käypään arvoon
arvostettavat varat ja velat olivat arvorelevantteja niiden hierarkiatasosta riippumatta.
Hierarkiatasojen välillä on kuitenkin sama riippuvuus, joka on todettu muissakin
tutkimuksissa. Tason 1 erät ovat arvorelevantimpia kuin tason 2 erät. Tason 2 erät ovat
arvorelevantimpia, kuin tason 3 erät. Lisäksi käyvän arvon erät osoittautuivat muita eriä
arvorelevantimmaksi. Yhtenä syynä tähän Siekkinen pitää sitä, että sijoittajat pitävät johtajia
konservatiivisempana käyvän arvon syöttötietojen arvioinnissa. Siekkinen huomasi kussakin
maassa olevan sijoittajan suojan tason vaikuttavan arvorelevanssiin merkittävämmin. Mitä
vahvempi sijoittajan suoja on kyseisessä valtiossa, sitä luotettavampana sijoittajat pitävät
käyvän arvon eriä. Heikon sijoittajan suojan maissa voisi olla mielekkäämpää arvostaa erät
hankintahintaan. Heikomman sijoittajansuojan maissa ainoastaan tason 1 erät olivat
sijoittajille arvorelevantteja. Erityisesti tasolla 2 ja 3 huomattiin olevan suurempaa
epävarmuutta yhtiöiden johdon antaman tiedon suhteen verrattuna maihin, jossa sijoittajan
suoja on vahvempi ja lainsäädäntö on vahvempi. Vahvan sijoittajan suojan maissa taas tason
2 erät olivat taseen 1 ja 2 eriä arvorelevantimpia. Tällaisessa ympäristössä johtajat voivat
konservatiivisilla ennusteillaan saada aikaan luottamusta markkinaosapuolille. Tämä löydös
on linjassaan myös Landsmanin (2007, 20), sekä Liao, Yao, Kang & Morris (2020, 1)
tutkimusten kanssa. Song, Thomas ja Yi (2010, 1403–1404) huomasivat tutkimuksessaan myös
hyvän hallintotavan vaikuttavan käyvän arvon arvorelevanssiin etenkin hierarkiatasolla 3.
Tutkimus toteutettiin vuoden 2008 tiedoilla.

Fiechter ja Novotny-Farkas (2017, 426) tutkivat myös kansainvälisesti sijoittajien kykyä
käsitellä käyvän arvon tilinpäätöstietoa erilaisissa institutionaalisissa ympäritöissä.
Institutionaalisella ympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristöä, jossa tietoa
annetaan tai markkinoiden kehittyneisyyttä. Tutkimuksen kohteena oli globaalisti IFRS
raportointia käyttävät pankit vuosina 2006-2009. Tutkimuksessa todettiin käyvän arvon erien
olevan arvorelevantteja ja arvorelevanssissa on eroa eri institutionaalisten ympäristöjen
välillä. Finanssikriisin aikaan käyvän arvon erät arvostettiin huomattavan korkealla
tuottovaatimuksella, niihin liittyvän epävarmuuden vuoksi. Tutkijat totesivat myös, että niin
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sanotuissa pankkivetoisissa talouksissa sijoittajien kyky arvioida käyvän arvon eriä on
heikompi verrattuna talouksiin, jossa pääomamarkkinat ovat suuremmassa roolissa. He
lisäävät myös, että käyvän arvon erien luotettavuus on vielä avoin kysymys. Tutkimus on
toteutettu aikana, jolloin IFRS 13 standardi ei ollut vielä voimassa. Tuolloin pankit tulkitsivat
käyvän arvon säädöksiä IAS 39 tilinpäätösstandardista ”Rahoitusinstrumentit”.

Yhdysvaltalaisten pankkien arvorelevanssia on myös tutkittu useissa tutkimuksissa. Useassa
tutkimuksessa on todettu käyvän arvon erien olevan arvorelevantteja. Useassa tutkimuksessa
todetaan myös arvorelevanssin laskevan siirryttäessä hierarkiatasossa tasolta 1 kohti tasoa 3.
Erot korostuvat etenkin epävarmoina aikoina ja pienenevät finanssikriisin jälkeen, johtuen
muun muassa kiihtyneestä tahdista kehittää tilinpäätösstandardeja. (Du, Li & Xu 2014, 64;
Freeman, Wells, & Wyatt 2017, 208–209; Goh, Li & Yong 2015, 164; Song. ym. 2010, 1403–
1404) Altamuro ja Zhang (2016, 855–856) tekivät kuitenkin valtavirrasta poikkeavan huomion.
Epävarmoina aikoina tason 3 erät olivat arvorelevantimpia, kuin tason 2 erät. Tutkimuksessa
ollut data oli tosin vuosilta 2008–2011.

Finanssikriisin aikaan 2007–2008 on huomattu yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten riskisyyden
olevan yhteydessä taseessa olevan käyvän arvon omaisuuden määrään. Osakemarkkinoilla
tätä yhteyttä voidaan mitata esimerkiksi beta-kertoimella, joka kuvaa yksittäisen yhtiön
riskisyyttä markkinaan nähden. Käyvän arvon tase-erien määrän kasvu oli yhteydessä
korkeampaan beta-kertoimeen. Sama yhteys löydettiin myös hierarkiatasojen suhteen.
Yhtiöiden beta-kertoimet olivat korkeammat niillä yhtiöillä, joilla oli taseessaan enemmän
tason 3 eriä. Tässäkin tutkimuksessa huomattiin yhtiöiden ympäristöllä olevan vaikutusta
arvorelevanssiin. (Riedl & Serafeim 2011, 1119–1120). Hierarkiatasojen välinen ero näyttää
Altamuron ja Zhangin (2013, 252) mukaan korostuvan etenkin epävarmoina aikoina.
Tutkimuksessa oli mukana pankkeja vuosilta 2008-2011. Vastoin muita tutkimuksia he
huomasivat tason 3 erien olevan tason 2 eriä arvorelevantimpia.

Huang, Dao ja Fornaro (2016, 172) tekivät rahoituslaitoksiin liittyvässä tutkimuksessaan saman
kaltaisia löydöksiä. Tason 3 erät olivat yhteydessä korkeampaan riskiin tasojen 1 ja 2 eriin
nähden. Riskisyys ilmeni korkeampana pääoman kustannuksena. Chung, Goh, Ng ja Yong
(2017, 463) huomasivat riskihinnoittelun laskevan kattavamman raportoinnin myötä. Yhtiöt,
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joilla oli paljon tason 3 eriä raportoivat tarkemmin lisätietoa liitetiedoissaan saaden näin
laskettua riskiä sijoittajien suuntaan. Magnan (2015) totesi myös tutkimuksessaan, että
korkeampi määrä käypään arvoon arvostettavia eriä on yhteydessä korkeampaan hajontaan
analyytikoiden ennusteissa. Laajempi raportointi parantaa ennustetarkkuutta, niin kuin Chung
ym. (2017,463) totesivat. Ennustetarkkuus ei kuitenkaan juurikaan parane pankkien osalta,
joilla on käyvän arvon eriä merkittäviä määriä taseessaan. Magnan (2015) teki myös saman
löydöksen, mitä useassa aikaisemmassakin tutkimuksessa on todettu hierarkiatasojen
suhteen. Tason 3 eriin liittyy enemmän hajontaa ennusteissa, verrattuna tason 2 eriin.
Tutkimus kohdistui yhdysvaltalaisiin pankkeihin vuosien 1996-2009 välillä.

Du, Li ja Xu (2014, 64) tutkivat tutkimuksessaan pankkien käyvän arvon erien siirtoja eri
hierarkiatasojen välillä. Tutkimuksen kohteena olivat yhdysvaltalaiset pankit 2008-2009, jotka
noudattivat FAS mukaista tilinpäätösnormistoa. Jo tuolloin huomattiin FAS 157, FAS 157-3 ja
FAS 157-4 säätivät yhtiöitä reagoimaan käyvän arvon laskennassaan markkinamuutoksiin.
Muutokset saattavat esimerkiksi velvoittaa yhtiöitä siirtämään tase-eriä hierarkiatasojen
välillä. Standardien myötä on tullut myös tarkemmat kuvaukset arvonmääritysprosesseista ja
niiden myötä tutkimuksen kohteena olevien pankkien arvorelevanssin huomattiin
parantuneen merkittävästi.

3.4.

Tutkimuksen hypoteesit

Tutkimuksen

hypoteesille

on

Metsämurosen

(2011,

56)

mukaan

esitetty

kaksi

ominaispiirrettä. Hypoteesi on lause, jossa kuvataan muuttujien välistä yhteyttä ja
hypoteesissa esitetään selkeä väite, jonka paikkansapitävyyttä testataan. Kvantitatiivisessa
tutkimuksessa hypoteesin testaaminen on toisinaan hyvin yksioikoista. Jonkin yksittäisen
testin hylkääminen tai hyväksyminen valitulla luottamusvälillä voi olla suora vastaus
hypoteesin hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Luotettavan lopputuloksen saavuttaminen taas
vaatii hypoteesin testaamiseen tarvittavan relevantin datan. Lisäksi luotettava tutkimus vaatii
myös kriittistä datan tutkimista ja muokkaamista tutkimuksen kannalta parhaaseen
lopputulokseen pääsemiseen. Itse hypoteesin asettaminen edellyttää aiempaa tutkimusta tai
yleistä tietoa siitä, millainen on oletettu tutkimuksen tulos.
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Tutkimus pyrkii isossa kuvassa tutkimaan IFRS 13 -standardin voimaantulon vaikutuksia.
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on vahvistaa näkemys siitä, että tilinpäätös informaatio
on arvorelevanttia tutkimukseen valituilla aikaväleillä. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä
oli selvittää, onko eurooppalaisten rahoitusalan yhtiöiden tilinpäätöstieto arvorelevanttia.
Asiaa on tutkittu muun muassa seuraavissa tutkimuksissa (Fiechter ja Novotny-Farkas 2017,
Siekkinen 2016, Landsmanin 2007) ja tutkimusten mukaan tase-erät ovat olleet
arvorelevantteja. Ensimmäinen hypoteesi on tällöin muotoa:

H1: Rahoitusalan yhtiöiden tase-erät ovat arvorelevantteja

Toisena tutkimuskysymyksenä on tutkia, onko IFRS 13 -standardin voimaantulolla ollut
vaikutusta näiden yhtiöiden taseiden arvorelevanssiin? Aihetta on tutkittu paljon etenkin
sijoituskiinteistöjen osalta. Sundgren, Mäki & Somoza-Lopez (2018, 54) sijoituskiinteistöihin
kohdistuvassa tutkimuksessa todettiin, että tilinpäätöksen laatu on parantunut IFRS 13 myötä,
mutta se ei ole merkittävästi parantanut johtuen makrotaloudesta aiheutuvista
epätäydellisyksistä. Merkittävin parannus oli tapahtunut käyvän arvon hierarkiatasolla 3,
jonka arvorelevanssi oli selvimmin parantunut. Arvorelevanssiin oli enemmän vaikuttanut
yhtiöiden institutionaalinen ympäristö. Tutkimuksen loppupäätelmänä oli, että arvorelevanssi
ei olisi merkittävästi parantunut IFRS 13 myötä, mutta standardilla on ollut vaikutusta. IASB
(2017, 27, 29) oli tehnyt myös saman havainnon yhtiöiden toimintaympäristön vaikutuksista.
Yhtiöiden välillä oli eroja arvorelevanssin paranemisen suhteen. Sijoittajat olivat kuitenkin
kokeneet saaneensa uuden standardin myötä enemmän hyödyllistä tietoa. Lisäksi johtoa
kohtaan koetaan suurempaa luottamusta, jolloin näiden tutkimusten mukaan tutkimuksen
toinen hypoteesi on:

H2: IFRS 13-standardilla on ollut vaikutusta yhtiöiden arvorelevanssiin

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli tutkia, onko arvorelevanssi parempaa IFRS 13 standardin voimaantulon jälkeen, kuin ennen sitä. Arvorelevanssista tehtävä tutkimus yleistyi
erityisesti finanssikriisin yhteydessä, kun luottamus pankkeihin laski sijoittajien keskuudessa.
Tilinpäätösstandardeja ja käyvän arvon kirjanpitoa kehitettiin paljon kriisin jälkeen.
Tutkimuksissa on tehty havaintoja erityisesti käyvän arvon tase-erien arvorelevanssieroista.
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Erot korostuvat erityisesti epävarmoina aikoina ja pienenevät finanssikriisin jälkeen.
Tutkimuksissa on myös havaittu yhtiön institutionaalisen ja regulatiivisen ympäristön olevan
merkittävä arvorelevanssia selittävä tekijä. Rahoitusalan regulaatio ja talousympäristö on
muuttunut sijoittajia suosivaan suuntaan ja on osaltaan vaikuttanut arvorelevanssiin
positiivisesti. (Du, Li & Xu 2014 Freeman, Wells, & Wyatt 2017, Goh, Li & Yong 2015, Song. ym.
2010, Altamuro ja Zhang 2016). Hellströmin (2006, 329) mukaan taloussyklillä ja
arvorelevanssilla on myös nähty olevan korrelaatiota. Noususuhdanteessa osakkeita
hinnoitellaan

vähemmän

fundamenttianalyysi

ja

fundamenttiperusteisesti,

yhtiön

taloudellinen

kun

suoriutuminen

taas

laskusuhdanteessa

korostuvat

sijoittajien

keskuudessa. Finanssikriisin jälkeinen jatkunut keskuspankkielvytys on saanut talouden
kehittymään positiivisesti ja noususuhdanne on kestänyt historiallisen pitkään. Suotuisa
talousympäristö saattaa siis osaltaan vaikuttaa arvorelevanssiin negatiivisesti. Nämä seikat
huomioiden tutkimuksen kolmas hypoteesi on:

H3: Arvorelevanssi on parantunut IFRS 13 -standardin myötä ja paraneminen on jatkunut
myös vuosia standardin voimaantulon jälkeen.
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT
Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksessa käytettävää aineistoa ja tutkimusmenetelmiä,
joilla saadaan vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Aineiston kuvauksen yhteydessä
käsitellään aineiston keräämiseen käytettyjä menetelmiä ja itse aineiston kuvatut tiedot.
Menetelmien osalta käydään tarkemmin läpi regressiomallin edellytyksiä ja valittua
metodologiaa sekä Chow-testiä, jonka avulla tutkitaan aikasarjojen välisiä tilastollisia eroja.
Lisäksi käydään läpi Hedge-portfolio tuottomallia ja sen ominaisuuksia.

4.1.

Aineiston kuvaus

Tutkimuksessa käytetty aineisto haettiin Thomson One-tietokannasta. Yhtiöjoukko haettiin
MSCI:n ja S&P Dow Jones:n yhteistyössä kehittämän GICS toimialakoodien mukaisesti. GICS
toimialaluokittelu on yleinen, kansainvälisessä käytössä oleva luokittelu. Alla on tarkempi
kuvaus tutkimuksen kohteena olevien yhtiöiden toimialoista, joiden päätoimialana on GICS 40
Financials (MSCI 2020, 4)
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40 Financials
4010 Banks
401010 Commercial Banks
40101010 Diversified Banks
40101015 Regional Banks
401020 Thrifts & Mortgage Finance
4020 Diversified Financials
402010 Diversified Financial Services
40201010 Consumer Finance
40201020 Other Diversified Financial services
40201030 Multi-Sector Holdings
40201040 Specialized Finance
402020 Consumer Finance
402030 Capital Markets
40203010 Asset Management & Custody Banks
40203020 Investment Banking & Brokerage
40203030 Diversified Capital Markets

Toimialajoukko oli tarkoitus aluksi kohdistaa ainoastaan 4010 luokituksen alle, mutta
otoskoko olisi jäänyt liian pieneksi regressioanalyysin kannalta. Yhtiöistä haettiin dataa
vuosilta 2010–2018. Lisäksi yhtiöiden on tullut olla toiminnassa vähintään tilikaudesta 2009
alkaen ja niiden tuli noudattaa 12 kuukauden tilikautta päättyen 31.12. Yhtiöiden
maantieteellinen sijainti tuli olla EU-alueen sisällä, jotta maiden välisillä institutionaalisilla
eroilla kuten lainsäädännöllä ei olisi liikaa vaikutusta yhtiöiden arvorelevanssiin.
Institutionaalisella ympäristöllä on IASB:n (2017, 27, 29) ja Siekkisen (2016, 14) mukaan suuri
vaikutus tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin. Mukana on myös Iso-Britannia, koska ero EU:sta
on tapahtunut tutkimusaikavälin jälkeen. EU maiden lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan
myös Norja, koska sen institutionaalinen ympäristö on hyvin lähellä muita pohjoismaita ja
Norjassa on paljon rahoitusalan yhtiöitä. Otokseksi muodostui Thomson One-tietokannasta
337 yhtiötä, joista päätettiin poistaa 59 yhtiötä poikkeavien havaintojen vuoksi. Lopulliseksi
otokseksi muodostui 278 yhtiötä. Taulukossa 2 on listaus lopullisesta otoksesta. Maita on
yhteensä 21 ja noin puolet otoksesta koostuu neljästä suurimmasta valtiosta. Sarakkeen
”Kumul-%” kuvaa otoksen kertymän kehitystä eri valtioiden välillä.
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Taulukko 2. Otoksen maajakauma
Valtio
Iso-Britannia
Saksa
Norja
Ranska
Tanska
Italia
Puola
Ruotsi
Bulgaria
Itävalta
Espanja
Yhteensä

KPL
59
49
23
21
20
20
20
14
9
8
8

Kumul-%
21 %
39 %
47 %
55 %
62 %
69 %
76 %
81 %
85 %
87 %
90 %

Belgia
Suomi
Unkari
Alankomaat
Kypros
Tsekki
Kreikka
Luxemburg
Portugali
Liettua

6
4
3
3
2
2
2
2
2
1

92 %
94 %
95 %
96 %
97 %
98 %
98 %
99 %
100 %
100 %

278

Alkuperäisessä datassa oli paljon poikkeavia havaintoja ja useat muuttujat olivat voimakkaasti
vinoutuneita. Liitteessä 1 on SAS JMP Pro 15-ohjelmistolla tehty analyysi datan alkutilanteesta
2010–2015 yhdistetystä aikasarjasta. Korrelaatiot olivat alkutilanteessa alhaiset. Jotta data
saatiin regressioanalyysiä varten paremmaksi, tuli muuttujiin tehdä muunnoksia. Vinon
muuttujan muunnokseksi sopii parhaiten logaritmimuunnos, jonka avua vinous muuttuu
enemmän normaalijakauman suuntaan. (Metsämuronen 2011, 712–723) Alkutilannetta
lähdettiin tarkastelemaan muuttamalla ensin data leveästä muodosta paneelidatamuotoon
Stata tilastojenkäsittelyohjelmalla. Tämän jälkeen poikkeavia havaintoja lähdettiin
tarkastelemaan ensin graafisesti vuosien 2010–2015 paneelidatasta SAS JMP Pro 15ohjelmiston avulla. Poikkeavia havaintoja poistettiin ohjelman avulla graafisesti selitettävän ja
selitettävien muuttujien välisten sirontakuvioiden avulla. Sirontakuviot ovat nähtävissä
liitteessä 3 aikasarjoittain. Lisäksi kaikista muista muuttujista paitsi EPS:stä tehtiin
logaritmimuunnokset vinoutuneisuuden tasoittamiseksi ja normaalijakautuneisuuden
parantamiseksi. Muuttujien normaaliutta tarkasteltiin myös graafisesti Statan normal
propability

plot-

kuvaajilla,

jotka

ovat

nähtävillä

liitteestä

2

aikasarjoittain.

Normaalijakautuneisuus on kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta muuttujan EPS jakaumaa ei
noudata täsmällisesti normal propability plot kuvaajaa. Muuttuja korreloi kuitenkin hyvin
selittävän muuttujan kanssa. Muuttujan arvoissa on mukana paljon myös negatiivisia arvoja,
jolloin logaritmi- tai neliöjuurimuunnos ei ole mahdollinen.

Alla olevissa taulukossa 3 on kuvailevia tietoja regressioanalyysissa käytetyistä muuttujista.
Aikasarjoja on kolme ja yksi pidempi aikasarja 2010–2015 Chow testin suorittamista varten.
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Data on otettu Thomson Reutersista valmiiksi valuuttamuunnetuksi Euroiksi. Osakkeiden
hintojen voidaan huomata keskimäärin nousevan yli ajan. Selittävistä muuttujista myös varat
ja erityisesti osakekohtainen tulos kasvaa yli ajan. Tuloskasvu on ollut voimakasta Finanssi
kriisin ja Eurokriisin jälkeen. Sen sijaan velat eivät ole kasvaneet juurikaan tarkasteluaikana.

Taulukko 3. Aineiston kuvailevat tiedot aikasarjoittain
2010–2012
Price
Assets
Liabilities
EPS
y2011
y2012
2013–2015
Price
Assets
Liabilities
EPS
y2014
y2015
2016–2018
Price
Assets
Liabilities
EPS
y2017
y2018
2010–2015
Price
Assets
Liabilities
EPS
y2011
y2012
y2013
y2014
y2015

N Keskiarvo Keskihajonta Min
Max
834
0.60
0.69
-1.70 1.92
834
1.25
1.02
-2.00 3.24
834
0.85
1.34
-3.12 3.23
834
0.67
2.00
-11.06 12.20
834
0.33
0.47
0.00 1.00
834
0.33
0.47
0.00 1.00
N Keskiarvo Keskihajonta Min
Max
834
0.68
0.74
-2.00
1.96
834
1.26
1.04
-2.43
3.26
834
0.82
1.42
-4.39
3.25
834
0.97
2.21
-7.80 15.36
834
0.33
0.47
0.00
1.00
834
0.33
0.47
0.00
1.00
N Keskiarvo Keskihajonta
Min
Max
834
0.71
0.82
-2.00
2.26
834
1.27
1.09
-2.18
3.43
834
0.84
1.45
-4.87
3.43
834
1.35
2.98
-10.77 27.00
834
0.33
0.47
0.00
1.00
834
0.33
0.47
0.00
1.00
N
Keskiarvo Keskihajonta Min
Max
1,668
0.64
0.72
-2.00 1.96
1,668
1.25
1.03
-2.43 3.26
1,668
0.83
1.38
-4.39 3.25
1,668
0.82
2.11
-11.06 15.36
1,668
0.17
0.37
0.00
1.00
1,668
0.17
0.37
0.00
1.00
1,668
0.17
0.37
0.00
1.00
1,668
0.17
0.37
0.00
1.00
1,668
0.17
0.37
0.00
1.00

Price = osakkeen hinta 4 kk. tilinpäätöshetkestä
Assets = varat tilinpäätöshetkellä
Liabilities = velat tilinpäätöshetkellä
EPS = osakekohtainen tulos tilinpäätöshetkellä
y20xx = kontrollimuuttuja
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Muunnosten ja graafisen tarkastelun jälkeen muuttujien välistä korrelaatiota saatiin
muutettua korkeammaksi. Alla taulukossa 4 on muunnosten jälkeiset korrelaatiot.
Arvorelevanssin näkökulmasta on huomion arvoista, että muuttujien korrelaatio selitettävään
muuttujiin nähden on parantunut pääsääntöisesti yli ajan ja korrelaatio on suhteellisen
korkeaa selittävien- ja selitettävien muuttujien välillä. Ennen IFRS 13-tilinpäätöstandardia
korrelaatio on ollut aikasarjoista heikointa. Korrelaatiotaukukoissa ei ole kuvattu vuosittaisten
kontrollimuuttujien korrelaatioita. Korkein korrelaatio osakkeen hinnan kanssa on yhtiön
varoilla (Assets). Osakekohtaisella tuloksella (EPS) on taas muuttujista alhaisin korrelaatio.
Tämä johtuu myös osittain siitä, että muuttujalle ei ole tehty muunnoksia toisin kuin muille
muuttujille. Arvorelevanssin näkökulmasta on myös huomionarvoista se, että korrelaatio
näyttää olevan heikointa aikana ennen IFRS 13 -standardia. Korrelaatio kuitenkin palautuu
hieman 2016–2018 aikasarjaan, mutta varojen suhteen korrelaatio paranee yli ajan.

Taulukko 4. Korrelaatiomatriisit aikasarjoittain
2010–2012
Price
Assets
Liabilities
EPS
2013–2015
Price
Assets
Liabilities
EPS
2016–2018
Price
Assets
Liabilities
EPS
2010–2015
Price
Assets
Liabilities
EPS

Price Assets Liabilities EPS
1
0.74
0.65
0.45
0.74
1
0.94
0.39
0.65
0.94
1
0.31
0.45
0.39
0.31
1
Price Assets Liabilities EPS
1
0.78
0.67
0.51
0.78
1
0.94
0.42
0.67 0.94
1
0.30
0.51 0.42
0.30
1
Price Assets Liabilities EPS
1
0.79
0.66
0.49
0.79
1
0.93
0.40
0.66
0.93
1
0.31
0.49
0.40
0.31
1
Price Assets Liabilities EPS
1
0.76
0.66
0.48
0.76
1
0.94
0.40
0.66
0.94
1
0.31
0.48
0.40
0.31
1
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Korrelaatiotaulukosta on myös nähtävissä myös vahvaa korrelaatiota selittävien muuttujien
välillä. Korkea, yli 0,9 korrelaatio selittävien muuttujien välillä saattaa johtaa Larosen (2006,
119–121) mukaan multikollineaarisuuteen. Tilannetta tulee tarkastella etenkin muuttujien
Assets ja Liabilities välillä, joiden korrelaatio on 0,93–0,94. Multikollineaarisuutta voidaan
mitata myös VIF tunnusluvun avulla, jonka raja-arvona pidetään 10. VIF-tulokset esitetään
myöhemmin regressioanalyysien yhteydessä.

4.2.

Regressiomalli

Lineaarisen regressioanalyysin ideana on tutkia selitettävää muuttujaa yksittäisen- tai
useamman selittävän muuttujan avulla. Malli perustuu muuttujien väliseen korrelaatioon.
Arvorelevanssitutkimuksissa käytettävä data koostuu tyypillisesti useasta selittävästä
muuttujasta ja tutkimusaineistossa saattaa olla mukana myös aikaulottuvuus. Lineaarisen
regressioanalyysin data on yleisesti kuvattuna seuraavassa muodossa:

Havainto Selitettävä muuttuja
1
2
3
...
n

Selittävä
muuttuja
a1
a2
a3
...
ant

y1
y2
y3
...
ynt

Selittävä muuttuja
b1
b2
b3
...
bnt

Tutkielman kiinnostuksen kohteena on arvorelevanssin kehittyminen yli ajan. Tällöin myös
tässä

tutkielmassa

datassa

on

myös

mukana

aikaulottuvuus,

jolloin

se

on

paneelidatamuodossa. Paneelidatan dataa voidaan yleisesti kuvattuna seuraavasti:
Havainto

Vuosi

1
1
2
2
3
3
…
n

1
2
1
2
1
2
…
t

Selitettävä
muuttuja
y1
y1
y2
y2
y3
y3
…
ynt

Muuttuja 2
a1
a1
a2
a2
a3
a3
…
ant

Muuttuja
3
b1
b1
b2
b2
b3
b3
…
bnt
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Paneelidataa tutkivan usean muuttujan lineaarinen regressiomalli voidaan Metsämuurosen
mukaan (2011, 439) kirjoittaa seuraavaan muotoon:

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑥2𝑖𝑡 + … + 𝛽𝑛 𝑥𝑛𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡

Kaavassa 𝑦𝑖𝑡 on selitettävä muuttuja yrityksestä i ajanhetkellä t, 𝛼 on vakiotermi 𝛽 on
selittävän muuttujan 𝑥𝑖𝑡 regressiokerroin ja 𝜀𝑖𝑡 on residuaali eli jäännöstermi. Selitettävää
muuttujaa pyritään selittämään regressiomallin selittävien muuttujien avulla mahdollisimman
hyvin. Regressiokerroin kuvaa yksittäisen selittävän muuttujan muutoksen suuruutta
selitettävään muuttujaan nähden muutettaessa selitettävää muuttujaa. Esimerkiksi
kertoimen ollessa 2, muuttuu selittävä muuttuja 2 yksikköä selitettävän muuttujan
muuttuessa yhdellä yksiköllä. Kertoimen suuruus ja etumerkki kuvaa muuttujan riippuvuutta
selittävään muuttujaan nähden. Jäännöstermi 𝜀 tarkoittaa sitä osuutta 𝑦𝑖 vaihtelusta, jota
malli ei selitä. Vakio kuvaa selitettävän muuttujan arvoa silloin, kun selittävien muuttujien
kertoimet ovat nolla. Tämä on myös piste, jossa regressiosuora leikkaa y-akselin.
(Metsämuuronen 2011, 439, 721; Das 2019, 55–59)

Regressioanalyysi perustuu nollahypoteesin testaukseen testisuureen avulla. Testisuurella
tarkoitetaan sellaista tilastomatemaattista menettelyä, jolla pyritään pääsemään selvyyteen
siitä, jääkö nollahypoteesi voimaan vai hylätäänkö se. Nollahypoteesin vallitessa testisuurre
noudattaa normaalijakaumaa. Tästä jakaumaoletuksesta seuraa, että testisuureelle pystytään
laskemaan havaittu p-arvo eli todennäköisyys. (Metsämuuronen 2011, 439, 721)

Regressioanalyysin estimointimenetelmiä on useita ja yksi tutkimuksessamme käytettävästä
menetelmästä OLS, joka tulee sanoista ”ordinary least squares”. Menetelmän ideana on
minimoida havaintojen ja regressiosuoran (vertikaalisen) etäisyyden neliöt. Havaintopisteet
voidaan asettaa kaksiulotteiseen kuvaajaan siten, että y-akselilla on selitettävä muuttuja ja xakselilla ovat selittävät muuttujat. Menetelmän avulla siis pyritään piirtämään sirontakuvion
havainnoista lineaarinen suora, joka asettuu jäännöstermien läpi optimaalisella tavalla.
Jäännöstermiksi kutsutaan sitä vertikaalista etäisyyttä, joka jokaisesta havaintopisteestä on
regressiosuoraan. Pienimmän neliösumman menetelmässä tällä optimaalisella tavalla
tarkoitetaan tilannetta, jossa jäännöstermien erotuksien neliösumma 𝜀 2 on mahdollisimman
pieni regressiosuoraan nähden. (Metsämuuronen 2011, 716, 721)
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Useamman muuttujan regressioanalyysin suorittaminen onnistuneesti edellyttää seuraavien,
malliin liittyvien edellytysten toteutumista. Ensinnäkin mallin tulee olla lineaarinen
selitettävien ja selittävien muuttujien välillä. Lineaarisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi
sirontakuvioiden avulla selittävän- ja selitettävien muuttujien välillä. Havaintojen tulisi asettua
mallia kuvaavan regressiosuoran läheisyyteen. Toinen odotus on, että mallin residuaalit ovat
normaalisti jakautuneita ja niiden hajonta on tasainen eli homoskedastinen. Mikäli näin ei ole,
voidaan mallin sanoa kärsivän heteroskedastisuudesta. Kuviossa 5. on esimerkki
heteroskedastisuudesta kärsivästä aineistosta. Havaintoarvot noudattavat x-akselin pienillä
arvioilla lineaarisuuden periaatetta, mutta hajonta kasvaa siirryttäessä suurempiin arvoihin.
(Metsämuuronen 2011, 645, 711–713, 1433)

Kuvio 5. Residuaalien heteroskedastisuus (Kvantimotv www-sivut, 2003)

Whiten testi on hyvä heteroskedastisuuden tarkasteluun. Nollahypoteesina on, että aineisto
on homoskedastinen. Whiten testi antaa tunnuslukuja myös huipukkuuden ja jakauman
vinouden tarkasteluun, joita tarvitaan kolmannen perusoletuksen tarkasteluun eli
normaaliuden

varmistamiseen.

Normaalijakautuneisuutta

voidaan

tarkastella

myös

graafisesti histogrammikuvaajan avulla ja normal probability plot- kuvaajalla, jossa residuaalit
järjestetään ensin suuruusjärjestykseen ja kuvataan kulmasta kulmaan menevänä janana.
Ihanteellisimmassa tilanteessa residuaalit noudattavat silmämääräisesti suoraa linjaa, jolloin
niiden voidaan sanoa olevan normaalisti jakautuneita. Mikäli heteroskedastisuutta tai
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muuttujat eivät noudata normaalijakaumaa voidaan ongelmaa koittaa poistaa erilaisilla
muunnoksilla muuttujien suhteen. Muunnosten tarkoituksena on poistaa muuttujan vinous
normaalijakauman suuntaan. (Metsämuronen, 2011, 1432; Dastoor 1997, 68)

Regressiomallin oletuksena on myös, että selittävät muuttujat korreloivat kohtuullisesti
selitettävään muuttujaan, mutta eivät liian voimakkaasti toistensa kanssa. Ilman riittävän
suuria korrelaatioita ei synny kunnollisia malleja, mutta toisaalta taas liian suuret selittävien
muuttujien väliset keskinäiset korrelaatiot saattavat aiheuttaa aikaisemmin kuvatun
multikollineaarisuudeksi nimetyn tilanteen. (Larose 2006, 119-121)

Regressiomallin hyvyyttä voidaan arvioida selityskertoimen (coefficient of determination)
avulla. Selityskerrointa kuvataan myös tunnuksella 𝑅 2 ja se voi saada arvoja 0 ja 1 välillä. Mitä
suuremman arvon selityskerroin saa, sitä suuremman osan malli selittää selitettävän
muuttujan vaihtelusta. Yksittäisen selittävän muuttujan kertoimen hyvyyttä taas voidaan
testata t-testillä. Tällöin testisuureen tilastollista merkitsevyyttä voidaan testata p-arvon
avulla. P-arvon ollessa vähemmän kuin sille asetettu raja-arvo, voidaan muuttujan sanoa
olevan tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksissa yleisenä käytäntönä on ollut käyttää 95
prosentin luottamusväliä, jolloin tilastollisen merkitsevyyden näkökulmasta p-arvon tulisi olla
<0,05 (Metsämuuronen 2011, 719).

Tutkimuksessa

käytettävän

estimointimenetelmän

valintaa

datan

ollessa

tutkia

myös.

paneelidata,
Pienimmän

tulee

käytettävän

neliösumman

lisäksi

paneeliregressioanalyysi voidaan tehdä käyttämällä myös käyttämällä kiinteiden vaikutusten
mallia tai satunnaisten vaikutusten mallia. Kiinteiden vaikutusten malli eroaa aikaisemmin
esitetystä, useamman muuttujan lineaarisesta mallista vakioterminsä α osalta. Kiinteiden
vaikutusten mallissa vakiotermi vaihtelee mallissa olevien yksikoiden välillä ja sen oletetaan
olevan kiinteä, yli ajan otettu keskiarvo. Satunnaisten muuttujien mallissa vakiotermi jaetaan
vielä

kahteen

osaan.

Populaation

keskimääräiseen

vakiotermiin

ja

satunnaisen

yksikkökohtaiseen vaihtelun vakiotermiin. Tutkimme ensin Hausman-testin avulla, onko
kiinteiden vaikutusten malli mielekkäämpää käyttää satunnaisten muuttujien mallin sijaan.
Testi tehdään kaikille mielenkiinnon kohteena oleville aikasarjoille. Hausman-testin
tarkoituksena on verrata kiinteiden ja satunnaisten muuttujien kertoimia keskenään ja vastata
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kysymykseen, onko virhetermin ja selittävän muuttujan välillä korrelaatiota. Nollahypoteesina
on, että selittävät muuttujat eivät korreloi virhetermin kanssa. Jos nollahypoteesi hylätään, on
kiinteiden vaikutusten malli parempi, koska korrelaatiota eli endogeenisuutta esiintyy. Jos
nollahypoteesi jää voimaan, tulisi seuraavaksi suorittaa Breusch-Pagan-testi vertaamaan OLS
ja satunnaisten vaikutusten mallia keskenään. Breusch-Pagan-testin nollahypoteesina on, että
satunnaisten virhetermien varianssi on nolla. Jos nollahypoteesi hylätään, aineistossa esiintyy
satunnaisia vaikutuksia ja satunnaisten vaikutusten mallin käytöstä on hyötyä. Muutoin tulisi
käyttää OLS mallia. Satunnaisten vaikutusten malli on kiinteiden vaikutusten mallin tapaan
niin sanottu paneeliregressiomalli, jonka avulla saadaan kontrolloitua paremmin yksiköiden
välistä heterogeenisuutta eli satunnaisvaihtelua. (Das 2019, 55–59; Jawad, Hone, Vamos,
Roderick, Sullivan & Millett, 2020 3–4; Onali, Ginesti & Vaskilakis 2017, 471)

Estimointimenetelmän valintaprosessi kiinteiden vaikutusten mallin, satunnaisten
vaikutusten mallin ja OLS-mallin välillä voidaan Onalin, Ginestin ja Vaskilakisin (2017, 471)
mukaan kuvata siis kuviossa 6 mukaisella tavalla:
p-arvo <0,05

Hausman-testi

Käytä kiinteiden
vaikutusten mallia

Breusch-Pagantesti

p-arvo <0,05

Käytä satunnaisten
vaikutusten mallia

Käytä OLS-mallia

Kuvio 6. Prosessi regressiomallin valinnasta

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevat aikasarjat jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäinen
aikasarja on ennen IFRS 13 -standardia vuosilta 2010–2012. Toinen aikasarja on standardin
voimaantulon jälkeen 2013–2015. Kolmas aikasarja on 2016–2018. Ensimmäistä hypoteesia
voidaan tutkia suorittamalla aikasarjoille regressioanalyysi ja arvorelevanssi on todettavissa
muuttujien p-arvojen avulla. Testin riskitasona pidetään 95 prosentin tasoa. Jos muuttujan parvo on <0,05 voidaan muuttujaan arvoa pitää tilastollisesti merkitsevänä. Muuttujalla on
tällöin tilastollisesti merkittävä yhteys selitettävään muuttujaan nähden ja muuttujan voidaan
todeta olevan arvorelevanttia. Ensimmäinen hypoteesi jää tällöin voimaan ja ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen saadaan vastaus. Estimointimenetelmänä käytetään kiinteiden- tai
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satunnaisten vaikutusten mallia Hausman ja Breusch-Pagan testin tulosten perusteella.
Lisäksi, jos selittävien muuttujien kertoimen eroavat nollasta, voidaan muuttujilla todeta
olevan yhteyttä osakkeen hinnan kanssa.

Kolmas hypoteesi saadaan selvitettyä vertaamalla näiden kolmen aikasarjan regressiomalleja
keskenään. Kiinnostuksen kohteena ovat muutokset selittävien muuttujien kertoimissa ja
aikasarjojen selityskertoimien eroissa. Kertoimien muuttuminen oletettuun suuntaan ja
selityskertoimen kasvaminen viittaavat arvorelevanssin paranemiseen. Toisen hypoteesin
paikkansapitävyys voidaan todentaa Chow-testillä. Testin avulla voidaan tarkastella kahta
samoista muuttujista koostuvaa aikasarjaa toisiinsa. Chow testissä menetelmänä tulee
käyttää yhdistetyn mallin OLS estimointia. Regressiomalli 1 kuvastaa ensimmäisen aikarajan
muuttujien arvoja ennen tilinpäätösstandardin voimaantuloa ja regressiomalli 2 kuvastaa taas
aikasarjaa välittömästi standardin voimaantulon jälkeen. Chow-testin alkuperäinen käyttö on
ollut verrata kahden aikasarjan mahdollisuutta yhdistämiseksi yhdeksi aikasarjaksi. Tällaista
mallia kutsutaan yhdistetyksi malliksi ”pooled model”. Kuviossa 7 on kuvaus Chow-testin
ideasta graafisesti. Vasemmassa kuvaajassa on sirontakuvio mallin havainnoista jaettuna
kahteen eri regressiomalliin eri aikasarjoille. Oikeassa kuvaajassa näiden mallien havainnot
ovat yhdistettynä samalta aikaväliltä yhdeksi malliksi. Y-akseli kuvaa selitettävää muuttujaa ja
x-akseli selittäviä muuttujia. Chow testin tarkoituksena havaita tilastollisesti kuviossa 7 myös
silmämääräisesti huomattava mallien välinen rakenteellinen ero. Vasemman kuvion
regressiokertoimet eroavat selvästi toisistaan, jolloin aikasarjojen yhdistäminen yhdeksi
malliksi ei välttämättä selitä tarpeeksi lineaarista yhteyttä koko ajalta. Esimerkkiaineiston
Chow-testin p-arvo olisi <0,05 jolloin nollahypoteesi ”kertoimien välillä ei ole rakenteellisia
eroja” voitaisiin hylätä ja rakenteellinen ero olisi olemassa.
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Regressiomallit 1 ja 2
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Kuva 7. Chow-testin graafinen esitys

Chow-testi aloitetaan laskemalla ensiksi ensimmäisen regressiomallin havaintojen 𝑛
regressiosuora, josta lasketaan residuaalien neliösumma (sum of squarred residuals) 𝑆𝑆𝑅1 eli
se osuus vertikaalisesta vaihtelusta, joka malli selittää. SSR lasketaan seuraavan kaavan
mukaisesti:
𝑛

𝑆𝑆𝑅 = ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦̄ )2
𝑖=1

Kaavassa 𝑦̂𝑖 tarkoittaa mallin regressiosuoran arvioimia y:n arvoja ja 𝑦̄ tarkoittaa y:n arvojen
keskiarvoa. SSR on siis näiden etäisyyksien neliöiden summa. Seuraavaksi lasketaan 𝑆𝑆𝑅2 , joka
on jälkimmäisen regressiomallin havaintojen 𝑚 residuaalien neliösumma. Tämän jälkeen
lasketaan yhdistetyn mallin 𝑛 + 𝑚 residuaalien neliösumma 𝑆𝑆𝑅3 . F-testisuureen arvo
saadaan Chow-testin kaavasta:

[𝑆𝑆𝑅 −(𝑆𝑆𝑅1 + 𝑆𝑆𝑅2 )]/𝑝

F = (𝑆𝑆𝑅 3+𝑆𝑆𝑅
1

2 )/(𝑛+𝑚−2𝑝)

Kaavassa 𝑝 tarkoittaa yhdistetyn regressiomallin parametrien lukumäärää. Kaavan tuloksen Ftestisuurretta verrataan valitun riskitason mukaiseen kriittiseen arvoon. Mikäli F-testisuurre
ylittää kriittisen arvon, voidaan nollahypoteesi hylätä. Tällöin IFRS 13 -standardilla on ollut
vaikutusta arvorelevanssiin, koska kertoimissa on tällöin ollut eroa regressiomallien välillä.
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Nollahypoteesin voimaan jääminen viittaisi siihen, että aikasarjojen väliset muuttujien
muutokset saattavat johtua muista tekijöistä, kuin IFRS 13 -standardista. (Lee 2008, 48–49)

Onali ym. (2017, 460) tutkivat julkaisussaan eri arvorelevanssin tutkimuksessa käytettyjä
malleja. Yleisimpiä käytettyjä regressiomalleja ovat hintamalli (The Price Regression model) ja
tulomalli (The Return Regression Model). Ohlson James A. (1995) kehittämä Ohlsonin malli on
menetelmistä yksi käytetyimmistä hintamalleista. Ohlsonin malli voidaan kuvata seuraavalla
tavalla:

𝑀𝑉𝐸𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐵𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

𝑀𝑉𝐸𝑖𝑡 on yrityksen i oman pääoman markkina-arvo ajanhetkellä t. Markkina-arvon
ajanhetkenä käytetään 4 kuukautta tilinpäätöshetkestä. Tällöin osakkeen hinta on
varmemmin sisäistänyt tilinpäätöstiedon. 𝐵𝑉𝐸𝑖𝑡 on yrityksen i oman pääoman kirja-arvo
ajanhetkellä t, 𝑁𝐼𝑖𝑡 tarkoittaa yrityksen i nettotulosta ajanhetkellä t. Muuttuja 𝜀𝑖𝑡 tarkoittaa
virhetermiä.

Vaikka taseissa onkin paljon arvorelevantteja omaisuuseriä, yhtiön tekemä tulos ja oman
pääoman kirja-arvo koetaan päätekijöiksi arvorelevanssia mitattaessa. FASB tiivistää, että
tilinpäätöstiedon pääviestinä on kertoa tuotoista ja sen komponenteista. Tämän takia monet
tutkijat keskittyvätkin tuloksen ja osakkeen arvon väliseen yhteyteen. Ohlson (1995) onkin
omalta osaltaan todistanut osakkeiden kirja-arvon merkityksen regressiomalleissa. Ohlsonin
löydös on saanut laajasti tukea tutkijoiden keskuudessa ja tämän takia tutkimuksissa
käytetäänkin paljon Ohlsonin-mallia tai siitä johdettuja malleja. (Bae & Jeong 2007, 747–748)

Song, Thomas ja Yi (2010, 1388) ja monessa muussa julkaisussa on käytetty osakekohtaisia
muunnoksia mittakaavaetujen minimoimiseksi. Esimerkiksi nettotuloksen sijaan käytetään
kaavassa osakekohtaista tulosta. He käyttivät arvorelevanssitutkimuksessaan kaavaa, jossa
𝐵𝑉𝐸𝑖𝑡 oli jaettu varoihin ja velkoihin. Myös Goh, Li, Ng ja Young (2015, 137) käyttivät samaa
metodia tutkimuksessaan. Lopullinen tutkimustarkoitukseen sopiva kaava on tällöin muotoa:
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𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐼𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐼𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Priceit kuvaa yhtiön i osakekurssia ajanhetkellä t, joka on tässä tilanteessa 4 kuukautta
tilinpäätöshetkestä. Samaa aikaikkunaa on käytetty myös useassa tutkimuksessa. Esimerkiksi
Barth, Landsman, Young ja Zhuang (2014, 304), Tsalavoutas, André ja Evans (2014, 272) ja
Siekkinen (2016, 11) päätyivät käyttämään tutkimuksessaan tätä aikaikkunaa. Tästä syystä
myös tässä tutkielmassa tullaan käyttämään samaa aikaikkunaa osakkeen tuoton laskennassa.
Myös aikaisemmin taulukossa 1 kuvatun tutkimusjoukon maantieteellisen jakauman vuoksi se
on perusteltua. 𝛽0 on vakio, ASSETSit kuvaa yhtiön i varoja ajanhetkellä tilinpäätöshetkellä t.
LIABILITIESit kuvaa yhtiön i velkoja tilinpäätöshetkellä t ja EPSit yhtiön i osakekohtaista tulosta
tilinpäätöshetkellä t. Selittävien muuttujien ajanhetki on tilinpäätöspäivä 31.12. 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡 on
dummy-muuttuja, joka kontrolloi ajan kulumista. Referenssiryhmänä pidetään tarkasteltavan
aikasarjan ensimmäistä vuotta. Dummy-muuttujan käytön tarkoituksena on parantaa mallin
selityskerrointa.

4.3.

Hedge-porfolio tuottomalli

Hedge-portfolio tuottomalli on valittu vaihtoehtoiseksi metodiksi tutkia arvorelevanssia
tilastollisten mallien lisäksi. Tällä mallilla haetaan vastauksia erityisesti aikavälien 2010–2012
ja 2013–2015 välisen arvorelevanssin muutoksen tarkasteluun. Metodi tukee siis tilastollisilla
metodeilla saatuja tuloksia. Mallin rakentaminen aloitetaan laskemalla tarkastelun kohteena
olevan yritysjoukon yhtiökohtaiset tuotot 16 kuukauden aikavälillä vuosittain. Käytämme
tässä samaa aikaväliä, kuin regressioanalyysissa. Tilinpäätöstieto on tällöin hinnoiteltu
mahdollisimman hyvin yhtiön osakkeen hinnassa. Tämän jälkeen niistä muodostetaan kaksi
salkkua, joiden kokonaistuotot lasketaan koko aikaväliltä. Ensimmäinen aikaväli on 2011–2013
ja toinen 2014–2016. Ensimmäinen aikaväli kuvaa aikaa ennen IFRS 13-standardia ja toinen
sen jälkeistä aikaa yhtä pitkältä ajalta. Tuotto lasketaan kaavalla:

𝑅𝑖 =

(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 ) − 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡−1)
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡−1

Priceit kuvaa osakkeen hintaa huhtikuun lopussa, DIVit kuvaa saatua osinkoa, Priceit-1 on
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osakkeen hinta tammikuun ensimmäinen päivä. Kaavalla lasketaan siis osakkeen
kokonaistuotto 16 kuukauden aikaväliltä. Verotusta ei huomioida tässä kaavassa ja oletuksena
on, että tuotto uudelleen sijoitetaan. Seuraavaksi yhtiöt laitetaan paremmuusjärjestykseen
vuoden tuloskasvun mukaan seuraavan kaavan mukaisesti:

△ 𝐸𝑃𝑆 =

𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 − 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡−1
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡−1

Tuloskasvu lasketaan kalenterivuosittain tilinpäätöshetkestä ja se suhteutetaan Hellströmin
(2006, 337) ja Brownin, Hen ja Teitelin (2006, 611) mukaan osakkeen hintaan. Tuloskasvussa
ei siis lasketa prosentuaalista muutosta vaan absoluuttista muutosta suhteessa osakkeen
hintaan. Hedge-portfolio luodaan long-positiolla 40 prosenttiin joukon yhtiöistä, joilla
tuloskasvu oli suurinta ja short-positiolla yhtiöihin, jotka edustavat 40 prosenttia heikointa
tuloskasvua. Long-positio tarkoittaa sitä, että position arvo kasvaa osakkeiden noustessa ja
short-positiossa päinvastoin. Molemmista joukoista lasketaan keskimääräinen tuotto long -ja
short-positioille seuraavasti:

𝑁𝑆

𝑁𝐿

𝑅𝑖
𝑅𝐿 = ∑
𝑁𝐿

𝑗𝑎 𝑅𝑆 = ∑

𝑖=1

𝑖=1

𝑅𝑖
𝑁𝑆

RL on long-position tuotto, NL on long-position yhtiöiden lukumäärä ja NS on short-position
yhtiöiden lukumäärä. Long -ja short-positioiden lukumäärät tulee olla yhtä suuret.
Tuloskasvupohjaisen hedge-portfolion (EHR) tuotto lasketaan long -ja short positioiden tuoton
erotuksena:

𝑅𝐻 = 𝑅𝐿 − 𝑅𝑆
Portfoliot muodostetaan kahdelta eri aikaväliltä. Ensimmäinen aikaväli on 2011–2013 eli
ennen IFRS 13-standardia. Aikaväli eroaa hieman regressioanalyysin ensimmäisestä
aikasarjasta, koska esimerkiksi vuoden 2013 𝑅𝑖 lasketaan vuoden 2012 tuloksella. Seuraavaksi
muodostetaan hedge-portfolio siten, että yhtiöt asetetaan paremmuusjärjestykseen niiden
tuottojen perusteella. Muuten laskenta suoritetaan samalla tavalla, kuin edellä on kuvattu.
49

Näin saadaan laskettua tuottopohjaisen hedge-portfolion (RHR) tuotto. Tarkastelemalla
EHR/RHR suhdetta, voidaan tehdä päätelmiä arvorelevanssista ja sen muutoksesta. Jos
suhdeluku on suuri, yhtiökohtaisten tulosten arvorelevanssi on korkea ja päinvastoin. Hedgeportfolioiden tuotot lasketaan regressioanalyysissa käytetyille aikaväleille aikasarjoittain. Jos
esimerkiksi toisen aikasarjan (2013–2015) vuosien EHR/RHR luvut ovat suurempia kuin
ensimmäisen aikasarjan (2010–2012), voidaan IFRS 13 voimaantulon jälkeisen aikasarjan
arvorelevanssin todeta olevan korkeampaa tämän testin perusteella. Näin saamme
vaihtoehtoisella metodologialla tuettua regressioanalyysin tuloksia. (Hellström 2014, 345–
346, Veith & Werner 2014, 305–308)
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5. TUTKIMUSTULOKSET
Tästä luvusta alkaa tutkimuksen empiirinen osio. Luvun tarkoituksena on tutkia
teoriaosuudessa muodostetun tiedon pohjalta asetettuja tutkimuskysymyksiä ja hypoteeseja.
Tulosten läpikäynti aloitetaan regressioanalyyseista ja niihin liittyvistä testeistä. Lopuksi
käsitellään Hedge-porfolio tuottomallin tulokset.

5.1.

Regressioanalyysin tulokset

Seuraavaksi käydään läpi regressioanalyysin tulokset eri estimointimenetelmien mukaan.
Suoritimme ensin regressioanalyysin yhdistetyn mallin mukaan käyttämällä pienimmän
neliösumman

menetelmää

(OLS),

koska

tämä

menetelmä

soveltuu

Chow-testin

suorittamiseen. Taulukossa 5 on tulokset vuosien 2010–2012 osalta, jolloin IFRS 13-standardi
ei ollut vielä voimassa. Otoksessa on 834 havaintopistettä 278 yhtiöstä kolmelta vuodelta.
Selittävät muuttujien testisuureet ovat tilastollisesti merkitseviä alle 1 prosentin riskitasolla
(p-arvo 0,000), jolloin tilinpäätöstiedon voidaan sanoa olevan arvorelevanttia. Muuttujilla
Assets ja EPS on oletetusti positiivinen yhteys osakkeen hinnan muutokseen. Muuttujalla
Liabilities on sen sijaan oletetusti negatiivinen yhteys (Ohlson 1995). Kontrollimuuttujien
kertoimista ei saada lisäarvoa tutkimuskysymyksiimme ja niiden tehtävänä on lähinnä
parantaa mallin selitysastetta kontrolloimalla ajan kulumista. Mallin selityskerrointa kuvaava
tunnusluku Adj. R-squared on muunnos tavanomaisesta selityskertoimesta. Tämän
tunnusluvun avulla selitysosuutta voidaan vielä korjata muuttujien määrän ja otoskoon
tuoman lisäinformaation avulla (Metsämuronen 720, 2011) Malli selittää noin 58,9 prosenttia
osakkeen hinnan vaihtelusta.
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Taulukko 5. Yhdistetty malli (OLS) 2010–2012
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2011
y2012
Vakio
n
R-squared
Adj. R-squared

Kerroin
0,644
-0,153
0,059
-0,090
-0,076
-0,063
834
0,591
0,589

White-testi
Hausman-testi
Breusch-Pagan-testi

p-arvo
0,000
0,000
0.000

Keskivirhe
0,045
0,033
0,008
0,038
0,038
0,040

p-arvo
0,000
0,000
0,000
0,017
0,045
0,114

VIF
8,89
8,37
1,22
1,34
1,34

Tarkastellaan seuraavaksi regressiomallin muuttujien heteroskedastisuutta White-testin
avulla. White-testin mukaan nollahypoteesi ei jää voimaan p-arvon ollessa alle 0,05, joka
viittaa muuttujien väliseen heteroskedastisuuteen muunnoksista huolimatta. Tämä on syytä
ottaa huomioon lopullisten johtopäätösten yhteydessä. Muuttujien Assets ja Liabilities välillä
oli myös viitteitä mahdollisesta multikollineaarisuudesta korkean keskinäisen korrelaation
vuoksi. Suoritetaan vielä kuitenkin VIF-testi asian varmistamiseksi. Muuttujien VIF-testin arvot
jäävän alle 10, jota voidaan pitää testin kriittisenä arvona. Aineisto ei tällöin kärsi
multikollineaarisuudesta, korkeasta korrelaatiosta huolimatta.

Tutkimusaineiston ollessa paneelidatamuodossa tulee suorittaa vielä Hausman-testi ja
Breusch-Pagan-testi. Näiden testien avulla voidaan varmistua sopivan estimointimallin
valinnasta. Nämä testit esitetään jokaisen aikasarjan kohdalla OLS-regressiotulosten
yhteydessä.

Hausman-testin

nollahypoteesin

jäädessä

voimaan

voidaan

paneeliregressiomallien todeta sopivan paremmin regressiomalliksi. Nollahypoteesina on,
että selittävät muuttujat eivät korreloi virhetermin kanssa. Nollahypoteesin jäädessä voimaan
on paneeliregressiomalli käyttökelpoisempi malli. Hausman-testin nollahypoteesi jäi voimaan
p-arvon ollessa alle 0,05. Tällöin paleeliregressioanalyysimallit eli satunnaisten- ja kiinteiden
vaikutusten mallit toimivat aineiston kanssa paremmin. Breusch-Pagan-testin avulla voidaan
tehdä vielä vertailua OLS ja satunnaisten vaikutusten mallin välillä. Testin nollahypoteesin
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jäädessä voimaan virhetermin varianssi ei ole nolla ja mallissa esiintyy satunnaisia muutoksia.
Taulukon 5 mukaan nollahypoteesi jää kuitenkin voimaan, jolloin kiinteiden vaikutusten mallin
käyttö on perusteltua.

Suoritetaan seuraavaksi regressioanalyysi OLS-menetelmällä aikasarjalle 2013–2015, jolloin
IFRS 13 -standardi on ollut voimassa. Taulukossa 6 on regressioanalyysin tulokset. Selittävät
muuttujat ovat edelleen tilastollisesti merkitseviä alle 1 prosentin riskitasolla, jolloin
tilinpäätöstieto on arvorelevanttia. Muuttujan Assets kerroin on korkeampi (0,738 vs. 0,644)
kuin

aikaisemman

aikasarjan

kerroin. Muutokset

yhtiön

varoissa

vaikuttaa

siis

voimakkaammin osakkeen hintaan. Samoin muuttujan Liabilities kerroin on (-0,189 vs. -0,153)
on alhaisempi. Myös EPS (0,063 vs. 0,059) on aikaisempaa aikasarjaa korkeampi. Aineisto
näyttäisi siis toimivan aikaisempaa aikasarjaa oletetummalla tavalla. Kertoimien ollessa
korkeampia, voidaan arvorelevanssin todeta olevan tästä näkökulmasta korkeampaa. Lisäksi
mallin selityskerroin Adj R-squared on korkeampi (0,6587 vs. 0,5892). Tämä malli selittää siis
osakkeen hinnan muutosta 6,95 prosenttiyksikköä enemmän. Aineisto kärsii kuitenkin myös
heteroskedastisuudesta White-testin mukaan. Multikollineaarisuutta testaava VIF testin
tulokset jäävät myös alle kriittisen arvon. VIF arvot ovat kuitenkin korkeampia, kuin
ensimmäisessä aikasarjassa. Myös Hausman- ja Breusch-Pagan-testin nollahypoteesit jäivät
voimaan, jolloin kiinteiden vaikutusten malli olisi OLS-mallia perustellumpaa käyttää.
Taulukko 6. Yhdistetty malli (OLS) 2013–2015
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2014
y2015
Vakio
n
R-squared
Adj. R-squared

Kerroin
0,738
-0,189
0,063
0,040
-0,031
-0,156
834
0,6607
0,6587

White-testi
Hausman-testi
Breusch-Pagan-testi

p-arvo
0,000
0,000
0,000

Keskivirhe
0,045
0,031
0,008
0,037
0,037
0,040

p-arvo
0,000
0,000
0,000
0,278
0,406
0,000

VIF
9,65
8,77
1,32
1,33
1,34
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Seuraavaksi tehdään viimeinen OLS-mallin mukainen aikasarja Chow-testiin. Tarkastellaan
edellisten aikasarjojen (2010–2012 ja 2013–2015) mallia yhdistettynä yhdeksi aikasarjaksi
2010–2015. Tulokset ovat tarkasteltavissa taulukosta 7. Myös yhdistetyn aikasarjan mukaan
tilinpäätöstiedon voidaan sanoa olevan arvorelevanttia muuttujien p-arvojen ollessa <0,05.
Kertoimet toimivat samaan tapaan, kuin aikaisemmissa aikasarjoissa todettiin. Mallin
selityskerroin on edellisten aikasarjojen välistä. Yhdistetyn aikasarjan regressiomalli
rakennettiin Chow-testiä varten, eikä siitä tehdä muita johtopäätöksiä tutkimusongelmiimme.

Taulukko 7. Yhdistetty malli (OLS) 2010–2015
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2011
y2012
y2013
y2014
y2015
Vakio
n
R-squared
Adj. R-squared

Kerroin
0,688
-0,169
0,062
-0,089
-0,075
-0,002
0,039
-0,031
-0,107
1688
0,6283
0,6265

White-testi
Hausman-testi
Breusch-Pagan-testi

p-arvo
0,000
0,000
0,000

Keskivirhe
0,032
0,023
0,006
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,034

p-arvo
0,000
0,000
0,000
0,017
0,044
0,966
0,295
0,403
0,001

VIF
9,22
8,52
1,27
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

Suoritetaan seuraavaksi Chow testi testaamaan näiden aikasarjojen eroja. Chow-testiin
tarvitsemme aikaisemmin kuvatut kaavan mukaiset muuttujat. SSR1 on OLS-mallin 2010–2012
residuaalien neliösumma. SSR2 on aikasarjan 2013–2015 residuaalien neliösumma ja SSR3 on
aikasarjan 2010–2015 residuaalien neliösumma. Havaintoja oli yhteensä 1668 ja 5 tarkoittaa
regressiomallin parametrien lukumäärää. Sijoitetaan nämä muuttujat kappaleessa 4.2.
esitettyyn Chow-testin kaavaan ja lasketaan testisuureen arvo.
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SSR1 = 162,908589
SSR2 = 155,939233
SSR3 = 320,255664
n+m = 1668
p=5

F=

[𝑆𝑆𝑅3 −(𝑆𝑆𝑅1 + 𝑆𝑆𝑅2 )]/𝑝
(𝑆𝑆𝑅1 +𝑆𝑆𝑅2 )/(𝑛+𝑚−2𝑝)

=

[320,255664−(162,908589+ 155,939233)]/5
(162,908589+155,939233)/(1668−2∗5)

= 1,46

Chow-testin testisuurre on 1,46 jota verrataan kriittiseen arvoon 5 prosentin riskitasolla.
Kriittinen arvo voidaan laskea esimerkiksi Excel-funktiolla FJAKAUMA.KÄÄNT(0,05; 𝑝; 𝑛 +
𝑚 − 2𝑝). Kriittiseksi arvoksi saadaan 2,22 ja p-arvoksi Excel funktiolla F.JAKAUMA(𝐹; 𝑝; 𝑛 +
𝑚 − 2𝑝; 𝐸𝑃Ä𝑇𝑂𝑆𝐼) 0,3385. Koska testisuurre on pienempi kuin kriittinen arvo ja p-arvo
>0,05, jää nollahypoteesi voimaan ja aikasarjojen välillä ei ole tällöin tilastollisesti havaittavaa
eroa. Nollahypoteesin voimaan jääminen viittaa osaltaan siihen, että aikasarjojen välillä ei ole
havaittavissa rakenteellisia eroja. Tämän testin mukaan IFRS 13-standardin voimaantulolla ei
voitaisi selittää kertoimissa tapahtuneita muutoksia.

Tarkastellaan vielä viimeisen aikasarjan (2016–2018) OLS-pohjaisen regressiomallin tuloksia.
Taulukosta 8 voidaan huomata, että tilinpäätöstieto on edelleen arvorelevanttia p-arvoilla
tarkasteltuna.
Taulukko 8. Yhdistetty malli (OLS) 2016–2018
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2017
y2018
Vakio
n
R-squared
Adj. R-squared

Kerroin
0,850
-0,249
0,045
-0,004
-0,019
-0,208
834
0,6865
0,6846

White-testi
Hausman-testi
Breusch-Pagan-testi

p-arvo
0,000
0,000
0,000

Keskivirhe
0,041
0,030
0,006
0,039
0,039
0,040

p-arvo
0,000
0,000
0,000
0,915
0,635
0,000

VIF
8,05
7,42
1,34
1,34
1,27
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Muuttujan Assets kerroin on korkeampi kuin edellisillä aikasarjoilla. Samoin on myös
muuttujan Liabilities kanssa. Kerroin on myös muuttunut voimakkaammin negatiiviseksi.
Muuttujan EPS kertoimessa ei sen sijaan ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Kerroin on
maltillisesti laskenut ajan myötä. Kertoimien voimistumisen myötä voidaan tilinpäätöstiedon
todeta reagoivan voimakkaammin muutoksiin osakkeen hinnoissa ja arvorelevanssin olevan
silloin koreampaa. Myös selityskertoimien näkökulmasta voidaan arvorelevanssin todeta
olevan korkeampi, kuin aikaisemmilla aikaväleillä. Positiivisena seikkana voidaan myös
huomata, että tämän mallin muuttujien multikollineaarisuus on myös aikaisempia OLS-malleja
maltillisempaa VIF arvojen perusteella.

Aikasarjoille 2010–2012 ja 2013–2015 tehdyt Hausman- ja Breuch-Pagan-testien
nollahypoteesit jäivät kummallakin aikasarjalla voimaan. Selittävien muuttujien ja
virhetermien välillä on silloin havaittavissa korrelaatiota. Lisäksi Beurch-Pagan-testi viittaa
siihen, että Satunnaisten virhetermien varianssi ei ole nolla, jolloin kiinteiden OLS-mallikaan
ei ole optimaalisin menetelmä. Tällöin optimaalisin tapa tarkastella näiden aikavälien
paneeliaineistoa on käyttää kiinteiden vaikutusten mallia, jolloin pidämme johtopäätöksiä
analysoidessamme

pääpainon

kiinteiden

vaikutusten

mallin

tulosten

arvioinnissa.

Suoritamme siis aikasarjojen vertailun keskenään käyttämällä myös kiinteiden vaikutusten
mallia. Mallin tulokset on kuvattu taulukossa 9.

Taulukko 9. Kiinteiden vaikutusten malli 2010–2012
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2011
y2012
Vakio
n
R-squared

Kerroin
0,046
0,084
0,018
0,104
-0,081
0,516
834
0,5014

Keskivirhe
0,044
0,026
0,005
0,011
0,011
0,046

p-arvo
0,292
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000

Taulukon 7 mukaan kiinteiden vaikutusten mallin selityskerroin R-squarred on 0,5014.
Selityskerroin on alhaisempi OLS malliin verrattuna. (0,5014 vs. 0,5917). Lisäksi muuttuja
Assets ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kertoimien suuruudet ovat myös huomattavasti
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alhaisempia OLS malliin verrattuna. Mallin mukaan myös muuttujan Liabilities kerroin ei ole
negatiivinen niin kuin olisi voinut olettaa, mutta se on tilastollisesti merkitsevä. EPS on myös
tilastollisesti merkitsevä.

Verrataan seuraavaksi tuloksia seuraavaan aikasarjaan kiinteiden vaikutusten mallin mukaan
ja tarkastellaan selittävien muuttujien kertoimien kehitystä, sekä selityskertoimien muutosta.
Taulukossa 10 on 2013–2015 aikasarjan regressioanalyysin tulokset.

Taulukko 10. Kiinteiden vaikutusten malli 2013–2015
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2014
y2015
Vakio
n
R-squared

Kerroin
0,340
-0,079
0,010
0,046
-0,009
0,297
834
0,6469

Keskivirhe
0,041
0,025
0,004
0,009
0,009
0,042

p-arvo
0,000
0,002
0,007
0,000
0,323
0,000

Testitulokset ovat tässä aikasarjassa huomattavasti aikaisempaa aikasarjaa paremmat.
Kaikkien selittävien muuttujien huomataan olevan tilastollisesti merkitseviä. Lisäksi muuttujan
Assets kerroin on korkeampi ja Liabilities matalampi. Osakekohtaisen tuloksen osalta kerroin
on aavistuksen laskenut. Osakekohtaisen tuloksen arvorelevanssin voidaan sanoa tästä
näkökulmasta laskeneen edelliseen aikasarjaan nähden, kun taas muiden muuttujien
arvorelevanssi on parantunut. Mallin selityskerroin on myös aikaisempaa aikasarjaa
korkeampi (0,6469 vs. 0,5014) joka viittaa myös kokonaisuutena parantuneesta
arvorelevanssista.

Tehdään

seuraavaksi

vielä

regressioanalyysi

viimeiselle

aikasarjalle

(2016–2018)

hakeaksemme viitteitä siitä, mihin suuntaan arvorelevanssi on kehittynyt vielä pidemmällä
aikavälillä. Taulukossa 11 on Hausman- ja Breusch-Pagan-testi varmistuaksemme parhaasta
estimointimenetelmästä.
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Taulukko 11. Kiinteiden vaikutusten malli 2016–2018
Selittävät
muuttujat
Assets
Liabilities
EPS
y2017
y2018
Vakio
n
R-squared
Hausman-testi
Breusch-Pagan-testi

Kerroin
0,253
-0,035
0,005
0,019
-0,030
0,419
834
0,6599
p-arvo
0,000
0,000

Keskivirhe
0,054
0,032
0,002
0,009
0,009
0,052

p-arvo
0,000
0,275
0,010
0,032
0,001
0,000

Myös tässä aikasarjassa nollahypoteesi jää voimaan, jolloin kiinteiden vaikutusten mallin
käyttö on perusteltua. Muuttujien kertoimien suhteen Assets on aikasarjaa 2013–2015
alhaisempi ja muuttuja on tilastollisesti merkitsevä. Kertoimen suuruuden mukaan Assets
vaikuttaa tässä aikasarjassa vähemmän osakkeen hintaan. Kerroin on kuitenkin korkeampi
kuin 2010–2012. Liabilities ei ole tässä mallissa tilastollisesti merkitsevä ja sen kerroin ei ole
yhtä alhainen kuin 2013–2015. Muutokset tässä muuttujassa eivät siis vaikuta yhtä paljon
osakkeen hintaan kuin 2013–2015, mutta kerroin on kuitenkin alhaisempi kuin 2010–2012.
EPS kerroin on myös alhaisempi kuin 2013–2015, joten muutokset eivät ole yhtä voimakkaita.
EPS eli osakekohtaisen tuloksen näkökulmasta on huomattavissa kertoimen asteittaista laskua
läpi aikasarjojen. Osakekohtaisten tulosten vaihtelut eivät tällöin vaikuta osakkeen hintaan
yhtä paljon kuin aikaisemmin. Kuviossa 8 on laskettu tutkimuksessa käytettävien yhtiöiden
keskimääräiset PE-luvut 2010–2018. Bodhanwalan (2014, 111–112) mukaan PE-luku lasketaan
jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella. Kerroin on keskimäärin laskenut yli ajan
lukuun ottamatta vuotta 2011 ja 2018. Hyväksyttävän arvostustason laskun taustalla voi olla
kasvuodotusten lasku tai se että sijoittajat vaativat korkeampaa tuottoa korkeamman riskin
vuoksi. Korkeampi riskihinnoittelu saattaa taas johtua siitä, että pankit ovat laskeneen
korkotason

vuoksi

joutuneet

kasvattamaan

tuottojaan

palkkiotuottoja

tuottavien

toimintojen, kuten varainhoitoliiketoiminnan kautta. Pankkien liiketoiminta on muuttunut
samalla syklisemmäksi perinteiseen korkokatteeseen nojaavaan liiketoimintaan nähden,
jolloin hyväksyttävä PE-luku on korkeamman riskin vuoksi alhaisempi. Laskeneella
hyväksyttävällä PE-luvulla voidaan osittain selittää muuttujan EPS kertoimen laskua yli ajan.
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Kuvio 8. PE-luvun kehitys 2010–2018

Toinen EPS kertoimen laskua selittävä tekijä voi olla Hellströmin (2006, 330) mukaan se, että
noususuhdanteessa osakkeita hinnoitellaan vähemmän fundamenttiperusteisesti, jolloin
tuloksille ei anneta yhtä suurta painoarvoa, kuin laskusuhdanteessa.

5.2.

Hedge-porfolio tuottomallin tulokset

Tutkitaan seuraavaksi arvorelevanssia vaihtoehtoisella tavalla Hedge-portfolio tuottomallin
avulla. Laskennassa on ollut mukana samat yhtiöt kuin regressiomallissa. Mallin avulla ei saada
tilastollisia tuloksia vaan vertailu liittyy tuottoeroihin. Tuotot on laskettu ennen ja jälkeen IFRS
13-standardin voimaantuloa kappaleessa 4.3 kuvatulla tavalla. Taulukossa 12 on yhteenveto
laskelman tuloksesta. EHR kuvaa tuloskasvun mukaan järjestetyn hedge-portfolion tuottoa,
RHR tuoton mukaan järjestetyn portfolion suhdetta ja EHR/RHR näiden suhdetta. Aikavälien
välillä on huomattavissa selvästi korkeammat tuotot jälkimmäisellä periodilla. Tuottoero
johtuu osittain siitä, että Eurooppa kärsi 2011–2013 vielä finanssikriisiä seuranneesta
eurokriisistä ja erityisesti rahoituslaitosten tuotot olivat heikkoja epävarmassa ympäristössä.
(Fabbrini 2013, 1004–1005)
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Taulukko 12. Hedge-portfolio tuottomallin tulokset

EHR
RL
RS
RHR
RL
RS
EHR/RHR

2011–2013
21 %
12 %
-9 %
25 %
55 %
29 %
0.841

2014–2016
60 %
35 %
-25 %
65 %
75 %
11 %
0.934

n
333
333
333
333

EHR/RHR suhdeluku on arvorelevanssin näkökulmasta erityisen mielenkiinnon kohteena. Mitä
suurempi luku on, sitä korkeampi on yhtiöiden tuloksien arvorelevanssi. Tällöin markkinoilla
painotetaan enemmän tuloksessa tapahtuneita muutoksia osakkeen hinnoissa. Tuloksista on
havaittavissa EHR/RHR suhdeluvun kasvaminen IFRS 13 jälkeisellä aikavälillä tasolta 0,841
tasolle 0,934. Tämän tuloksen perusteella arvorelevanssiin voidaan todeta parantuneen
jälkimmäisellä periodilla. Sijoittajat ovat painottaneet tällöin jälkimmäisellä aikavälillä
enemmän tilinpäätöstiedon tuomaa informaatiota kuin aikaisemmalla aikavälillä.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän

kappaleen tarkoituksena

luotettavuudelle

ja

mahdollisille

on toimia

yhteenvetona

tutkimuksessa

heränneille

tutkimustuloksille,

sen

jatkotutkimusaiheille.

Tutkimustulokset antoivat osittain eriäviä tuloksia, jolloin niiden vertaileminen keskenään on
tärkeää tutkimuskysymyksiin lopullisen vastauksen saamiseksi.

6.1.

Tulosten pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia rahoitusalalla toimivien yhtiöiden tilinpäätöstiedon
arvorelevanssia ja sen muutoksia IFRS 13-standardin voimaantulon myötä. Tämä toimiala
valittiin tutkimukseen, koska rahoitusalan yhtiöillä on ominaisesti paljon käypään arvoon
arvostettavia varoja ja velkoja. Tutkimusmetodiksi valittiin yleisesti arvorelevanssin
tutkimuksessa käytettyä regressiomallia tilastollisten tulosten luomiseksi. Vaihtoehtoisena
metodiksi valittiin harvemmin käytetty hedge-portfolio tuottomalli tarkastellaksemme asiaa
muulla kuin tilastollisella metodilla.

Tutkimusongelmaa lähdettiin ratkaisemaan asetettujen tutkimuskysymysten ja niihin
asetettujen hypoteesein avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on testata
hypoteesien paikkaansa pitävyyttä. Tutkimuksen ensimmäisenä alakysymyksenä oli vastata
kysymykseen

”Onko

eurooppalaisten

rahoitusalan

yhtiöiden

tilinpäätöstieto

arvorelevanttia?” Aikaisemman tutkimustuloksen mukaan asetettu hypoteesi on, että
rahoitusalan yhtiöiden tilinpäätöstieto on arvorelevanttia. (Fiechter ja Novotny-Farkas 2017,
Siekkinen 2016, Landsmanin 2007). Tätä hypoteesia testattiin regressiomallien kautta.
Hausmanin- ja Breuch-Pagan testien mukaan sopiva estimointimenetelmä regressiomalliksi oli
kiinteiden vaikutusten malli. Tarkastelun kohteena regressiomalleissa oli selittävien
muuttujien p-arvot. Muuttujan Assets p-arvo oli muilla aikaväleillä <0,05 paitsi 2010–2012.
Kyseisellä muuttujalla oli sirontakuvion mukaan havaittavissa lievää heteroskedastisuutta.
Muuttujan Liabilities p-arvot olivat myös <0,05 pois lukien 2016–2018. Myös liitteen 3
mukaisessa sirontakuviossa on havaittavissa lievää heteroskedastisuutta tämän muuttujan
osalta. Muuttujan EPS p-arvot olivat kaikki <0,05, joka vahvistaa näkemystä siitä, että
tilinpäätöstieto on arvorelevanttia. Lisäksi pienemmän painoarvon saama OLS-mallin
muuttujien p-arvot ovat kaikilla aikaväleillä <0,05. Francisin ja Schipperin (1999, 326) mukaan
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tilinpäätöstiedon voidaan sanoa olevan arvorelevanttia, jos sillä on yhteys osakemarkkinoihin.
Regressiomallien mukaan selittävien muuttujien kertoimet poikkeavat nollasta viitaten
yhteyteen tilinpäätöstiedon ja osakkeiden hintojen välillä. Näistä syistä voimme todeta
tilinpäätöstiedon olevan arvorelevanttia ja ensimmäinen hypoteesi voidaan varmistaa
jääväksi voimaan. Löydös on linjassaan aikaisempien tutkimusten kanssa (Fiechter & NovotnyFarkas 2017; Du, Li & Xu 2014)

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli tutkia ”Onko IFRS 13 -standardin voimaantulolla ollut
vaikutusta näiden yhtiöiden tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin?” Aikaisempi tutkimustieto on
antanut viitteitä siitä, että standardin tuomat muutokset ovat vaikuttaneet arvorelevanssiin
ja muutokset ovat tuoneet lisäarvoa tilinpäätöksen käyttäjille. (IASB 2017, 27, 29) Mäki &
Somoza-Lopez (2018, 54) tuli tutkimuksessaan samaan tulokseen, mutta totesi vaikutuksen
olevan vähäinen. Hypoteesina on siis, että IFRS 13-standardilla olisi ollut vaikutusta
arvorelevanssiin. Hypoteesia testattiin Chow-testin avulla, jonka nollahypoteesina on, että
aikasarjojen muuttujien kertoimissa ei ole havaittavissa tilastollista eroa ja standardin
voimaantulolla ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin. Chow-testin mukaan
testisuureen arvo jää pienemmäksi kuin kriittinen arvo ja p-arvo >0,05. Nollahypoteesi jäi
tässä tutkimuksessa voimaan ja aikasarjojen välillä ei ole havaittavissa rakenteellisia eroja
eroa. Tämän testin perusteella IFRS 13-standardin voimaantulolla ei olisi ollut tilastollisesti
vaikutusta tilinpäätöstietoon. Testitulosta tarkastellessa pitää kuitenkin huomioida, että
aineisto kärsi Whiten testin mukaan hieman heteroskedastisuudesta ja VIF arvojen mukaan
multikollineaarisuudesta. Multikollineraarisuus säilyi kuitenkin kriittisten arvojen alapuolella,
vaikka arvot olivatkin korkeita muunnoksista huolimatta. Vaikka Chow-testin hylkääminen
viittasikin siihen, että IFRS 13 voimaan tulon jälkeisellä aikakaudella ei ollut mallien välillä
rakenteellisia eroja, voidaan korrelaatioiden ja regressiomallien, sekä hedge-portfoliomallin
tuloksien näkökulmasta huomata arvorelevanssin paranemista. Aikavälien 2010–2012 ja
2013–2015 välillä muutos on erityisen voimakasta 2016–2018 aikaväliin verrattuna.
Korrelaatiokertoimet ovat standardin voimaantulon jälkeisellä aikavälillä korkeampaa kaikissa
muuttujissa. Kuviossa 9 on kuvattu korrelaatiokertoimien kehittymistä yli ajan. Suurin muutos
on havaittavissa ensimmäisen ja toisen aikavälin välillä.
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Kuvio 9. Korrelaatiokertoimien kehitys

Regressiomallien selityskertoimet ovat myös korkeammat standardin voimaantulon jälkeisellä
aikavälillä. Selityskerroin kasvaa erityisen paljon standardin tullessa voimaan. Kuviossa 10 on
kuvattu selityskertoimien kehitystä. Tulosta vahvistaa myös hedge-portfolio tuottomallin
tulos arvorelevanssin vahvistumisesta IFRS 13-standardin jälkeen.
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Kuvio 10. Selityskertoimen kehitys

Muuttujien kertoimien kehityksistä voidaan tehdä myös johtopäätöksiä arvorelevanssin
muutoksesta. Kuviosta 11 voidaan nähdä, että kiinteiden vaikutusten mallin mukaan etenkin
muuttuja Assets kerroin on korkeampi ja muuttujan Liabilities alhaisempi. Tämä kehityskuva
kertoo näiden erien arvorelevanssin kehittymisestä paremmaksi. Sama trendi on
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huomattavissa myös OLS-mallissa, vaikka se ei ollutkaan paras mahdollinen estimointitapa
testiemme mukaan.

Kiinteiden vaikutsten malli
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Kuvio 11. Selittävien muuttujien kertoimien kehitys

Edellä mainittujen muutosten voimakkuuden vuoksi erityisesti 2010–2012 ja 2013–2015
välillä viittaisi siihen, että standardin voimaantulolla on ollut vaikutuksia tilinpäätöstiedon
arvorelevanssiin. Hypoteesi 2 jää siis voimaan ja alatutkimuskysymykseen 2 löydettiin vastaus,
vaikka Chow-testin tulos viittaakin siihen, että muutos ei ole ollut kovin suurta. Sundgren,
Mäki & Somoza-Lopez (2018, 54) totesivat myös tilinpäätöstiedon parantuneen, mutta
muutos oli vähäinen.

Kolmantena alatutkimuskysymyksenä oli tutkia ”Miten eurooppalaisten rahoituslaitosten
tilinpäätöstiedon arvorelevanssi on kehittynyt standardin voimaantulon jälkeen?” Totesimme
aikaisemmin kuvioiden 9, 10 ja 11 mukaan arvorelevanssin kehittyneen positiivisesti 2010–
2015. Muutostrendi on ollut kuitenkin nouseva yli ajan, vaikka korrelaatio aavistuksen
laskeekin

2016–2018

mentäessä.

Tarkasteltaessamme

myös

aikaväliä

2016–2018

tapahtunutta kehitystä, voidaan huomata arvorelevanssin parantuneen maltillisesti
selityskertoimien nousun perusteella. Korrelaatio on parantunut muuttujan Assets kohdalla,
Liabilities on pysynyt lähes samana ja EPS korrelaatio on laskenut. Kiinteiden vaikutusten
mallin mukaan muuttujien kertoimet ovat heikentyneet arvorelevanssin näkökulmasta. OLSmallin mukaan kertoimet ovat sen sijaan voimistuneet pois lukien muuttuja EPS, mutta emme
anna tälle tulokselle yhtä suurta painoarvoa, kuin kiinteiden vaikutusten mallille. Vastauksena
kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan todeta, että edellä mainittujen tulosten
perusteella arvorelevanssi on parantunut lähinnä muuttujan Assets kohdalla, mutta
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kokonaisuutena arvorelevanssin parantuminen on ollut vähäistä. Hypoteesi 3 voidaan jättää
varauksella siis voimaan. Arvorelevanssin paranemisesta IFRS 13 jälkeen on löydetty myös
tutkimuksissa (Knell & Helmut 2015, 1013; Scalet & Kelly 2012, 477-479; Haswell & Evans
2018, 25; Guiso 2012, 196-199)

Päätutkimuskysymyksenä oli tutkia ”Millainen vaikutus IFRS 13 -standardin voimaantulolla on
ollut

eurooppalaisten

rahoituslaitosten

tilinpäätöstiedon

arvorelevanssiin?”.

Päätutkimuskysymyksen vastauksen pohjustamiseksi on hyvä tiedostaa yksittäisen ilmiön
tutkimisen vaikeus, koska arvorelevanssin vaikuttaa myös monet muut tekijät kuin pelkästään
yksittäisen standardin voimaantulo. Esimerkiksi Hellström (2006) mainitsi tutkimuksessaan
muun muassa taloussyklin vaiheen, globalisaation ja arvorelevanssin välillä olevan yhteyttä.
Kuviossa 12 on kuvattu euroalueen bruttokansantuotteen vuotuista kehitystä kuvaamaan
taloussyklin vaiheita. Kuviosta voidaan huomata, kuinka bruttokansantuote supistuu 2011
lopusta vuoteen 2013. Tällä ajanjaksolla euroalue oli taantumassa, jolloin Hellströmin (2006)
tutkimuksen mukaan sijoittajat keskittyvät vahvemmin tilinpäätöstiedon antamaan
informaatioon hinnoitellessaan osakkeita ja arvorelevanssi tällöin kasvaa. Muina
tutkimuksessamme tarkasteltavina aikoina bruttokansantuote on ollut kasvussa ja suhdanne
tällöin nousujohteinen. Tarkastelujaksomme alkuun ajoittuvasta taantumasta huolimatta
arvorelevanssin kehityksessä nähdään silti voimakasta paranemista 2013–2015 aikaväliin
mentäessä. Tutkielman viimeisen aikavälin 2016-2018 mentäessä bruttokansantuote on
kokonaisuutena pysynyt lähes samana. Pelkästään taloussyklin näkökulmasta arvorelevanssin
olisi siis pitänyt heikentyä IFRS 13 voimaantulon jälkeen, mikä vahvistaa odotusta siitä, että
IFRS 13- standardin voimaantulolla olisi ollut positiivista vaikutusta arvorelevanssiin.
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Kuvio 12. Euroalueen bruttokansantuotteen kasvu-% YOY (Thomson One/Refinitiv
Datastream, 2021)

Taantuma näkyy myös kuvion 13 kuvaajasta. Kuvaajassa on iShares Euro Stoxx Banks ETF
indeksiosuusrahaston kurssikehitys 2010–2018 ja graafin alapuolella on myös rahaston
volatiliteetti kuvastamassa markkinoiden epävarmuutta. Rahaston avulla voidaan kuvata
yleisesti eurooppalaisen rahoitussektorin osakekurssien kehitystä. Taantuman aikana
kurssikehitys on ollut negatiivista ja hermostuneisuutta kuvaava volatiliteetti on ollut korkeaa.
Epävarmuus voi kasvaa myös muustakin syystä kuin taantumasta. Epävarmuus on laskenut
taantuman jälkeen vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen markkinoiden hermostuneisuus oli
erityisesti vuonna 2016 korkealla. Useassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin myös
yleisen epävarmuuden korostavan eri käyvän arvon hierarkiatasojen välisiä eroja
arvorelevanssissa. (Du, Li & Xu 2014, 64; Freeman, Wells, & Wyatt 2017, 208–209; Goh, Li &
Yong 2015, 164; Song. ym. 2010, 1403–1404) Hierarkiatasojen väliset erot korostuvat etenkin
epävarmoina aikoina. Tästä näkökulmasta volatiliteetin ollessa korkealla, pitäisi tasojen
väliset erot korostua etenkin tason 3 erien osalta ja arvorelevanssin laskea.
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Kuvio 13. Eurooppalaisen pankkisektorin indeksin kehitys 1.1.2010-31.12.2018

Globalisaation näkökulmasta kehitys on ollut Euroopassa positiivista IRFS 13-standardin
jälkeisenä aikana, jonka pitäisi myös olla Hellströmin (2006, 330) mukaan positiivinen tekijä
arvorelevanssille. Globalisaation aste on kuvattu kuviossa 14 KOF Globalisation Indeksin
mukaisesti tarkastelemalla erityisesti taloudellisen globalisaation astetta. Indikaattorissa
tarkastellaan muun muassa kansainvälisiä sijoituksia, lainoja ja palkkatuloja ulkomailta.
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Kuvio 14. Taloudellisen globalisaation kehitys Euroopassa 2010–2017 (KOF Swiss Economic
Institute 2019)

Taulukossa 13 on vielä yhteenvetona todettu ulkoisten tekijöiden mahdollisista vaikutuksista
tutkimustuloksiin. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus arvorelevanssiin ei ole todennäköisesti
kovin merkittävä koska vaikutukset ovat osittain vastakkaisia. Lisäksi on haastavaa todeta
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yksittäisen tekijän vaikutuksen voimakkuus suhteessa muihin tekijöihin.

Taulukko 13. Ulkoisten tekijöiden vaikutukset arvorelevanssiin 2010-2018
Suhdanne

Epävarmuus

Globalisaation taso

2010-2012

+

-

-

2013-2015

-

+

+

2016-2018

-

-

+

Vaikka arvorelevanssiin vaikuttaa useita tekijöitä, voidaan päätutkimuskysymykseemme
todeta, että arvorelevanssin kehityksessä on usealla tavalla tarkasteltuna havaittavissa
positiivista kehitystä IFRS 13 -standardin voimaan astumisen jälkeen ja arvorelevanssi on
parempaa kuin sitä edeltävällä ajanjaksolla. Muutos on kuitenkin melko vähäinen. Eniten
tilinpäätöstiedon arvorelevanssiin vaikuttaa kuitenkin aikaisempien tutkimusten perusteella
erilaiset valtiolliset institutionaaliset erot muun muassa sijoittajan suojan ja markkinoiden
kehittyneisyyden suhteen. (Du, Li & Xu 2014, 64; Freeman, Wells, & Wyatt 2017, 208–209;
Goh, Li & Yong 2015, 164; Song. ym. 2010, 1403–1404)

Käytännön vaikutuksina voidaan todeta, että yhtiöiden tilinpäätöstieto on informatiivisempaa
ja tietoa raportoidaan IFRS 13 ansiosta laajemmin. Tilinpäätöstieto koetaan hyödyllisenä
sijoittajien, analyytikoiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta. Suurinta epävarmuutta ja
hajontaa kuitenkin aiheuttaa edelleen tason 3 käyvän arvon erät ja erot korostuvat
epävarmassa ympäristössä. Tietyissä tilanteissa liian yksityiskohtainen tieto aiheuttaa
ristiriitaa markkinatoimijoiden välille. Toisena tarkentavana seikkana sijoittajat voisivat
kaivata tarkempaa raportointia käyvän arvon mallin käyttöön päätymisestä tai sen
käyttämättä jättämisestä silloin, kun se on vapaaehtoista. (Filip, Hammam, Huang, Jey,
Magnan ja Moldova 2017, 26-34; Landsman 2007, 20; Liao, Yao, Kang & Morris 2020, 1)
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6.2.

Tutkimuksen rajoitukset, luotettavuus ja validiteetti

Tutkielmaa voidaan pitää onnistuneena, sillä tutkimusongelmaan löydettiin vastaukset.
Arvorelevanssin tutkiminen yksittäisen ilmiön, kuten IFRS 13- standardin voimaantulon
näkökulmasta on haastavaa, koska osakkeiden hinnoitteluun vaikuttaa hyvin moni asia. Vaikka
arvorelevanssi huomataan muuttuvan tiettyyn suuntaan esimerkiksi tilastollisin menetelmin,
voi muutoksen takana olla myös monia muita seikkoja kuin IFRS 13-standardin voimaan tulo.
Hellströmin (2006, 330) mukaan arvorelevanssi muodostuu viidestä eri faktorista:
Tilinpäätössääntelyn kehittyneisyydestä, kontrollimekanismeista, liiketoimintaympäristön
muutoksista,

kansainvälisyydestä

ja

talouden

syklin

vaiheesta,

sekä

talouden

kehittyneisyydestä ja toimialarakenteesta. Koska arvorelevanssiin vaikuttaa niin moni asia ja
halusimme

tutkia

yksittäisen

tilinpäätösstandardin

voimaantuloa

mahdollisimman

tehokkaasti, haluttiin näistä faktoreista minimoida mahdollisimman monta tekijää esimerkiksi
tutkimusjoukon valinnalla. Tutkimusjoukko haluttiin keskittää Eurooppaan, ympäristöltään
mahdollisimman samanlaiseen regulatoriseen ympäristöön valitsemalla tutkimukseen
yhtiöitä EU-maista, joilla IFRS-standardien käyttö on ollut pakollista. Tämän lisäksi
tutkimuksessa oli mukana myös Norja, koska se on toimintaympäristöltään hyvin
pohjoismainen valtio ja sopi vahvan finanssisektoristatuksensa vuoksi hyvin mukaan
tutkimukseen. Kontrollimekanismeissa saattaa silti maiden välillä olla eroavaisuuksia, jota ei
voitu huomioida tässä tutkimuksessa. Kansainvälistyminen ja talouden syklin vaihe ovat myös
tekijöitä, joihin ei voida tutkimuksessamme varautua. Näiden tekijöiden vaikutuksia on
pohdittu kappaleessa 6.1. Toimialarakenteen vaikutus on saatu eliminoitua tutkimuksesta
pois valitsemalla tutkimukseen mahdollisimman saman toimialan yhtiöitä, joilla on taseessaan
paljon käypään arvoon arvostettavia varoja ja velkoja. Rahoitusalan valitseminen oli tästä
syystä luontevaa. Alun perin oli tarkoituksena valita tutkimusjoukko pelkästään pankeista,
mutta otoskoko olisi jäänyt liian pieneksi kvantitatiivisen tutkimuksen suorittamiseksi
luotettavasti.

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä kohdejoukon valinnan, rajauksen ja
monipuolisen metodologian käytön vuoksi. Ilmiötä on pyritty tutkimaan mahdollisimman
monella, aikaisemmassa tutkimuksessa toimivaksi todetulla tavalla. Otoskoko saatiin myös
suureksi laajentamalla toimialajoukkoa rahoitussektorin sisällä. Validiteettia laskevia tekijöitä
ovat itse tutkimusdatan haastavuus sen alkuperäisessä muodossaan, niin kuin Liitteestä 1
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voidaan huomata. Tilastollisia tutkimustuloksia heikentäviä tekijöitä ovat aineistossa esiintyvä
heteroskedastisuus, osittainen vinous ja osittainen normaalijakautuneisuuden puute etenkin
muuttujan EPS kohdalla, jolle ei saatu tehtyä asianmukaista muunnosta normaaliuden
parantamiseksi. Thomson Onesta haettu datamatriisi piti sisällään 18 144 datapistettä, jolloin
aineiston silmämääräinen tarkastelu sen paikkansapitävyyden suhteen on haastavaa.
Thomson One on kuitenkin laajasti käytössä ja aineisto on lähtökohtaisesti siellä virheetöntä.
Aineistoa tarkasteltiin tästä näkökulmasta tarkastamalla taulukosta yksittäisten yhtiöiden
tietoja niiden tilinpäätösraporteilta varmistuaksemme niiden paikkaansa pitävyydestä. Pienen
otoksen perusteella virheitä ei ollut, mutta isossa joukossa saattaa olla mukana virheellisesti
raportoituja eriä. Tietokannasta haettu tieto pitäisi odotusarvoisesti olla hyvin
korkealuokkaista. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa isossa kuvassa voidaan todeta niiden
olevan saman suuntaisia aikaisemman tutkimuksen kanssa, jolloin looginen validiteetti on
hyvä. Tutkimustulosten yleistettävyyttä rajoittaa muun muassa se, että tutkielma on rajattu
tietylle aikavälille.
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6.3.

Jatkotutkimusaiheita

Teoriaosuudessa viitatut aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet selittämään yksittäisen
vuoden tilannetta arvorelevanssin tasosta. Arvorelevanssin kehitystä voitaisiin tutkia
laajemmin paneelidatan perusteella ja sitä voisi hyödyntää laajemminkin esimerkiksi IFRS
standardien tutkimiseen. Olisi mielenkiintoista tutkia tätä ilmiötä vielä tarkemmin asettamalla
regressiomalliin useampia kontrollimuuttujia, joilla voitaisiin huomioida makrotaloudellisia,
sekä alueellisia eroja. Yleisesti olisi myös mielenkiintoista tutkia tarkemmin vielä taloussyklin
tai vallitsevan riskisentimentin vaikutusta arvorelevanssiin.

Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla tutkia arvorelevanssin kehitystä Covid-19
viruksen aiheuttamassa markkinaympäristössä. Markkinoiden hermostuneisuus esimerkiksi
VIX-indeksillä tarkasteltuna on ollut lähes vastaavalla tasolla, kuin finanssikriisissä. (Thomson
One-tietokanta, 2021) Olisi mielenkiintoista verrata käyvän arvon arvorelevanssin tasoa
rahoitussektorilla finanssikriisin ja pandemian aiheuttaman epävarmuuden tilanteessa, kun
tilinpäätösstandardeja on kehitetty edelleen yli vuosikymmenen ajan. Rahoitusalan yhtiöiden
käyvän arvon erät eri tasoillaan voisivat olla tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena.
Tällaisessa tutkimusasetelmassa erityisenä haasteena olisi ensinnäkin datan kerääminen,
koska käyvän arvon erät eivät löydy sellaisenaan yleisistä tietokannoista. Esimerkiksi Siekkinen
(2015) keräsi väitöskirjaansa varten dataa käyvän arvon eristä eri hierarkiatasoilla käsin
tilinpäätöksistä. Toinen haaste tulisi siitä, että koronapandemian aikana tapahtunut
osakemarkkinoiden korjausliike oli historiallisen nopea ja palautuminen tapahtui
finanssikriisiin verrattuna huomattavasti nopeammin. Tilinpäätösmuuttujiin nojaavien
regressiomallien raportoitu tilinpäätöstieto olisi tähän tarkoitukseen liian hidasta, jollin
tutkimuksessa tulisi käyttää todennäköisesti jotain muuta menetelmä tai yleisesti vuosittaisiin
tai kvartaaleittain raportoituun tilinpäätöstietoon perustuviin regressiomalleihin tulisi tehdä
muutoksia.

Vielä viimeisenä jatkotutkimusaiheena nostaisin arvorelevanssin tutkimuksen yhdistämisen
vastuullisuusteeman yhteyteen. Aihe on tällä hetkellä niin paljon esillä ja tieto kasvaa kaiken
aikaa. Vastuullisuus on kuitenkin äärimmäisen tärkeä asia ympäristön tilan ja yleisesti myös
yrityksille rahoituksen saatavuuden kannalta. Tutkimusajatuksena voisi olla tutkia
arvorelevanssin kehitystä rahoituslaitoksissa suhteessa niiden vastuullisuuden tasoon.
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