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Tässä kandidaatintutkielmassa perehdytään yhteen poikkeavia tuloksia saaneeseen 

väitöskirjaan, ja replikoidaan sen kvantitatiivinen tutkimus. Tutkielman tavoitteena on 

selvittää käyttöpääoman hallinnan ja kannattavuuden välisiä yhteyksiä käyttäen samoja 

menetelmiä, joilla ei aiemmin löytynyt minkäänlaisia yhteyksiä. Samalla pohditaan syitä 

replikoitavan tutkimuksen poikkeaville tuloksille. 

Tutkielman kohteena on euroalueen teollisuusalan pörssiyhtiöt. Aineiston paneelidataksi 

kerättiin 275 yhtiön taloudellisia tietoja vuosilta 2016–2019. Tutkielman muuttujat eivät ole 

samat kuin replikoitavassa tutkimuksessa, koska tarvittavat tilinpäätöserät eivät ole 

saatavilla Amadeus-tietokannassa. Tutkimusmenetelminä käytetään korrelaatioanalyysiä 

sekä lineaarista regressioanalyysiä.  

Tutkimustulosten mukaan käyttöpääomasyklin osatekijöistä varaston- sekä ostovelkojen 

kiertoajoilla on negatiivinen yhteys kannattavuuteen. Myyntisaamisten kiertoajan osalta 

yhteyttä ei löytynyt. Tulokset ovat enimmäkseen aiempien tutkimusten mukaisia. 

Replikoitavan tutkimuksen toteutuksessa ilmeni useita ongelmakohtia, jotka ovat 

todennäköisesti aiheuttaneet sen poikkeukselliset tulokset. 
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Working capital management is an important part of short-term financial management. 

Quantitative studies of the subject matter almost invariably find positive or negative relations 

between working capital management and company profitability. The studies which find no 

such relations are rare exceptions. 

This bachelor’s thesis focuses on one of those exceptions by replicating the dissertation. The 

goal of this research is to investigate the relation between working capital management and 

profitability using the same research procedures that did not yield expected results. Also, 

there will be a review on the possible reasons for the exceptional results of the original study. 

The panel data consists of 275 listed euro area manufacturing companies, with financial data 

collected between 2016–2019. The variables used in this study differ from the replicated 

study due to the data source, Amadeus database. The statistical methods used in the study 

are correlation analysis and linear regression analysis. 

The results show a negative relation between two working capital components and 

profitability while one component had no statistically significant relation. The results are 

mostly in line with previous studies. Critical review of the replicated dissertation revealed 

many issues in the implementation of the analysis methods. It is likely that the exceptional 

results of the dissertation were caused by those issues.  
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1  Johdanto 

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun tavoitteena on varmistaa yrityksen selviäminen 

päivittäisistä raha-asioista. Kassavarojen riittävyys on tuottoja tärkeämpää erityisesti 

laskusuhdanteessa, sillä tappiot eivät vie yritystä konkurssiin, jos kassavarat riittävät 

lyhytaikaisten menojen kattamiseksi. Olennainen osa lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelua 

on käyttöpääoma ja sen hallinta.  (Mullins 2009.)  

Useat tutkimukset, kuten Deloof (2003), Raheman & Nasr (2007) sekä Thuvarakan (2013) 

toteavat, että yrityksillä on paljon, jopa liikaa käyttöpääomaa. Heidän mukaansa tähän ei 

niinkään ole syynä tarkka riskin välttely, vaan huonosta johtamisesta aiheutunut 

käyttöpääoman paisuminen. Kahden ensimmäisenä mainitun tutkimuksen mukaan yritykset 

voisivat parantaa kannattavuuttaan merkittävästi vähentämällä käyttöpääoman määrää.  

Thuvarakanin (2013) väitöskirja oli kuitenkin ristiriidassa Deloofin (2003) ja Raheman & 

Nasrin (2007) kanssa, sillä Thuvarakanin tutkimuksessa minkäänlaista yhteyttä 

käyttöpääoman hallinnan ja kannattavuuden välillä ei löytynyt. Syyksi Thuvarakan epäilee 

mm. oman tutkimuksensa rajausta pörssiyhtiöihin, joihin kohdistuu osakkeenomistajien 

suoritusodotuksia, ja jotka suuremman julkisen huomion kohteena eivät voi taktikoida 

sopimuskumppaniensa harmiksi maksuaikojen pidennysten ym. keinojen kanssa. 

Listaamattomilla yrityksillä voi myös olla erilainen johtamisstrategia ja riskinsietokyky. 

(Thuvarakan 2013.)  

Thuvarakanin (2013) tutkimustulokset ovat siis mielenkiintoinen poikkeus aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna. Sen takia tässä tutkielmassa pyritään replikoimaan Thuvarakanin 

(2013) väitöskirja, sekä selvittää mistä erot muihin tutkimuksiin voisivat johtua. 

 

1.1  Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

Yhteys käyttöpääoman pienentämisen ja kannattavuuden paranemisen välillä on havaittu 

monessa tutkimuksessa (mm. Lazaridis & Tryfonidis 2006; Bolek & Wolski 2012). 
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Tutkimustuloksia löytyy myös toiseen suuntaan, eli kannattavuus paranee, kun 

käyttöpääoma kasvaa (Sharma & Kumar 2011). Thuvarakan (2013) ei kuitenkaan löytänyt 

teollisuusalan pörssiyhtiöistä minkäänlaista yhteyttä käyttöpääoman ja kannattavuuden 

välillä.  

Kun tutkimustuloksia löytyy sekä käyttöpääoman kasvattamisen että pienentämisen 

puolesta, täysi yhteydettömyys on harvinaisuus. Thuvarakanin (2013) käyttämät 

tutkimusmenetelmät perustuvat pitkälti Deloofin (2003) tutkimukseen, jossa yhteys 

käyttöpääoman ja kannattavuuden välillä löytyi. Thuvarakanin (2013) perustelut 

poikkeaville tuloksille kannustavat tutkimuksen replikoimiseen, voivatko erot todellakin 

johtua tutkimuksen ulkoisista seikoista, vai onko syynä tutkijan käyttämät 

tutkimusmenetelmät. Aihetta lähestytään tutkimusongelman avulla: 

Thuvarakanin (2013) tutkimusmenetelmien mukaiset tutkimustulokset poikkeavat 

merkittävästi aiemmista tutkimuksista, ja varmaa syytä eroille ei ole.  

Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia yhteyksiä käyttöpääoman ja 

kannattavuuden välillä löytyy käyttäen Thuvarakanin (2013) mukaisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkielmassa pyritään siis replikoimaan Thuvarakanin (2013) mukaisesti paneeliaineistolle 

tehty korrelaatioanalyysi sekä regressioanalyysi. Toisena tavoitteena on selvittää syitä 

replikoitavan tutkimuksen poikkeaville tuloksille. Se tapahtuu Thuvarakanin (2013) 

tutkimuksen kriittisellä analysoinnilla, sekä vertailulla tämän tutkielman tulosten kanssa.    

 

1.2  Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkielma toteutetaan samoilla tutkimusmenetelmillä kuin Thuvarakanin (2013) tutkimus. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmistä käytetään siis Pearsonin korrelaatiokerrointa 

sekä pooled ordinary least squares – (OLS) lineaarista regressiomallia. Käytettyjä muuttujia 

on yhteensä seitsemän. Tutkielman riippuva muuttuja mittaa kannattavuutta, ja neljä 

riippumatonta muuttujaa liittyvät käyttöpääomaan. Näiden lisäksi on käytössä kaksi 

kontrollimuuttujaa, joiden tiedetään vaikuttavan kannattavuuteen. Tutkimusmenetelmillä 

pyritään löytämään yhteyksiä riippuvan ja riippumattomien muuttujien välillä, eli muuttuuko 

kannattavuus samalla kun käyttöpääoman osa muuttuu.  
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Tutkielman aineisto koostuu teollisuusalan pörssiyhtiöiden taloudellisista tiedoista 

lasketuista tunnusluvuista. Aineisto on kerätty Amadeus-tietokannasta siellä saatavilla 

olevan toimialaluokituksen mukaan. Rajausten, ja kaikista pahimpien outlier-havaintojen 

poiston jälkeen aineistoksi muodostui 275 yhtiön tilinpäätöstietojen pohjalta lasketut 

tunnusluvut vuosilta 2016–2019. Tutkielmassa käytetyt tunnusluvut ovat enimmäkseen 

suoraan Amadeuksen laatimia, mutta osa niistä on laskettu itse Amadeuksessa olevista 

tiedoista. Rajausten jälkeen aineistoon ei kuitenkaan päätynyt yhtiöitä jokaisesta 

euromaasta. Tarkemmat luvut on esitelty myöhemmin. Jokaisella muuttujalla on neljän 

vuoden ajalta yhteensä 1100 havaintoa. Tutkimusaineistoa muokataan ja analyysit 

suoritetaan SPSS-tilastonkäsittelyohjelmassa. 

 

1.3  Tutkimuksen rajaukset 

Tutkielma on rajattu euroalueen 19 jäsenmaahan. Rajaus EU:n sisälle johtuu EU:n 

sisämarkkinoiden aiheuttamista vaikutuksista. EU:n ulkopuolisten yritysten lisääminen 

tutkielmaan saattaisi vääristää tutkimusaineistoa muun muassa tullien ja verotuserojen 

muodossa. Rajausta on laajennettu vielä koskemaan vain maita, jotka käyttävät valuuttanaan 

euroa.  Syynä tähän on EKP:n johtama rahapolitiikka. Erilaiset euroalueen tukitoimet yms. 

markkinoihin vaikuttaminen voivat vääristää vertailua EU-maiden ja euromaiden välillä. 

Euroalueella pyritään myös vakauttamaan inflaatiota, se tapahtuu ensisijaisesti muuttamalla 

EKP:n ohjauskorkoja, jotka vaikuttavat myös yritysten saamien lainojen kustannuksiin. 

(Euroopan keskuspankki 2022) Esimerkiksi Puola, suuri teollisuusmaa, jää kyseisen 

ohjauksen ulkopuolelle.  

EU:n alueella toimivien konsernien tulee tehdä IFRS-standardien mukainen 

konsernitilinpäätös. Määräyksen tarkoituksena on yhtenäistää tilinpäätösstandardeja 

kansainvälisellä tasolla ja varmistaa tilinpäätösten johdonmukaisuus sekä vertailukelpoisuus 

EU:n sisällä. (Euroopan komissio 2022) Amadeus-tietokannassa on saatavilla sekä 

kansallisten- että IFRS-standardien mukaisia tietoja. Suuri osa Amadeuksessa olevista 

teollisuusalan pörssiyhtiöistä on konserneja. Vertailukelpoisemman aineiston 

varmistamiseksi tutkielmaan on otettu vain konserneja, ja niistä saatavilla olevien tietojen 

täytyy perustua konsernitilinpäätökseen.  
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Ajallinen rajaus tutkielmalle on vuodet 2016–2019 (4 vuotta). Aikaväli kattaa tasaisemman 

ajanjakson finanssi- ja eurovelkakriisin sekä nykyisen koronapandemian välillä. Molemmat 

tapahtumat ovat aiheuttaneet niin paljon taloudellisia muutoksia, että rajaus on tarpeen 

vuosikohtaisten muutosten tarkkailua varten. 

 

1.4  Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu viidestä pääluvusta. Johdannossa esitellään tutkimus pääpiirteittäin. 

Toinen luku sisältää teoreettisen viitekehyksen käyttöpääomasta ja sen hallinnasta, sekä 

aiempien tutkimusten keskeisiä tuloksia. Toisessa luvussa esitellään myös tutkielmassa 

käytettävät hypoteesit. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimusaineisto ja sille ennen 

varsinaista tutkimusta tehty valmisteleva käsittely. Sen lisäksi esitellään tutkielmassa 

käytetyt muuttujat sekä tutkimusmenetelmät. Neljäs luku sisältää tutkielman tulokset sekä 

Thuvarakanin (2013) tutkimustulosten tarkastelun. Viidennessä luvussa on tutkielman 

yhteenveto ja johtopäätökset.  

 

2  Kannattavuus ja käyttöpääoman hallinta 

Tässä luvussa esitetään käyttöpääomaan ja kannattavuuteen liittyviä keskeisiä asioita. Sen 

lisäksi käydään läpi käyttöpääoman hallinnan ja kannattavuuden yhteyttä koskevaa teoriaa.  

 

2.1  Kannattavuus ja käyttöpääoma 

Kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä tuottaa toiminnallaan voittoa, ja 

kannattavuus on järkevän liiketoiminnan perusedellytys. Yksinkertaisesti kyseessä on siis 

menojen ja tulojen erotus. Yritystoiminnan aikana kaikki pääliiketoimen tulot ja suuri osa 

menoista kulkevat käyttöpääoman erien läpi, joten on siis selvää, että käyttöpääoma 

vaikuttaa kannattavuuteen jo olemassaolonsa takia. (Laitinen & Laitinen 2014, 112.) 
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Yrityksen kannattavuuden arviointiin käytetään erilaisia mittareita, jotka voidaan jakaa 

absoluuttisiin ja suhteellisiin mittareihin. Absoluuttisilla mittareilla lasketaan rahamääräistä 

voittoa, eli isommat yritykset näyttävät toimintansa kokoluokan takia paremmilta kuin 

pienemmät yritykset. Suhteelliset mittarit mahdollistavat eri kokoluokan yritysten välisen 

vertailun, sillä voitto suhteutetaan yritykseen sijoitetun pääoman muodossa yrityksen 

kokoon. (Laitinen & Laitinen 2014, 112; Yritystutkimus 2017, 63.) 

Käyttöpääomaa on se lyhytaikainen omaisuus, jolla katetaan juoksevat kustannukset ja 

pidetään yritys toiminnassa. (Mullins 2009) Käyttöpääoman hallinta on osa lyhyen aikavälin 

rahoitussuunnittelua. Yhtenäistä määritelmää käyttöpääomaan kuuluvista eristä ei ole, ne 

vaihtelevat lähteestä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Yksinkertaisimmillaan käyttöpääoman 

voi määrittää taseen erästä lyhytaikaiset varat, eli se omaisuus, jonka voi helposti muuttaa 

rahaksi vuoden sisällä. Nettokäyttöpääoman puolestaan lyhytaikaiset varat – lyhytaikaiset 

velat (Corelli 2016, 352–353). Tämän tutkielman esityksessä keskitytään Thuvarakanin 

(2013) määrittämiin käyttöpääoman eriin; 

Käyttöpääoma = 

+ myyntisaamiset 

+ vaihto-omaisuus 

+ kassa ja lyhytaikaiset arvopaperit 

- ostovelat 

- lyhytaikaiset lainat 

 

Myyntisaamisista, vaihto-omaisuudesta, sekä ostoveloista lasketaan niiden kiertoajat, joita 

käytetään tutkielman muuttujina.  

 

2.2  Käyttöpääoman hallinta 

Käyttöpääoman hallinnassa on kyse riittävän likviditeetin ylläpitämisestä niin, että siihen ei 

sitoudu liian paljon pääomaa. Keskeistä on lyhytaikaisten varojen ja velkojen välinen suhde. 

Käyttöpääoman hallinnan tehokkuus on tärkeää, koska se on työlästä ja vie paljon aikaa, ja 

suuri osa yritysten pääomasta on kiinni käyttöpääoman erissä. (Corelli 2016, 352; Ross et 

al. 2022, 8.) 
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Tyypillisiä käyttöpääoman hallintaan liittyviä kysymyksiä ovat mm. kuinka paljon 

kassavaroja ja vaihto-omaisuutta meidän tulisi pitää, kannattaako meidän myydä velaksi ja 

millä ehdoilla, sekä parhaan lyhytaikaisen rahoituskeinon valitseminen. (Ross et al. 2022, 

8.) Näihin kysymyksiin ei ole yleispätevää vastausta, vaan parhaat metodit ja optimaalinen 

käyttöpääoman määrä ovat hyvinkin yrityskohtaisia. (Ek & Guerin 2011.) 

 

2.2.1  Myyntisaamisten hallinta 

Myyntisaamisten hallinta tapahtuu muuttamalla nopeutta, jolla myyntisaamiset saadaan 

yrityksen tilille. Kyseessä on tasapainottelu anteliaiden maksuehtojen tuoman lisämyynnin 

ja saatavien pitkäaikaisen sitoutumisen vaihtoehtoiskustannusten välillä. Luotolla 

myymiseen kuuluu myös riski ostajan maksukyvyttömyydestä. (Corelli 2016, 363) Anteliaat 

maksuehdot voivat siis houkutella ostajia, mutta se ei ole ongelmaton ratkaisu. Hallinnollisia 

kuluja syntyy paljon kirjanpidon, maksujen seurannan ja asiakkaan maksukyvyn arvioinnin 

takia.  

Monissa tutkimuksissa (mm. Peel et al. 2000; Deloof 2003; Raheman & Nasr 2007) on 

havaittu, että yritysten kannattavuus paranee, kun myyntisaamisten kiertoaika lyhennetään 

kohtuulliseen minimiin. Lyhyeen kiertoaikaan voi pyrkiä muutamalla erityisellä keinolla. 

Näitä keinoja ovat jo aiemmin mainittu yleinen maksuehtojen kiristys, käteisalennus ja 

factoring. Maksuehtojen kiristyksen haittapuolena on mahdollinen myynnin vähentyminen. 

Käteisalennuksessa on kyse ostajan saamasta pienestä alennuksesta, jos lasku maksetaan 

alennusajan sisällä. Tyypillinen käteisalennusehdon kokoluokka on 2 % alennus, jos maksu 

tapahtuu 10 päivän sisällä. (Ross et al. 2022, 682–684) Kolmas keino on factoring, jossa 

yritys myy myyntisaamisensa rahoitusyhtiölle välitöntä maksua vastaan. Factoring-

rahoituksen toinen etu on mittava vähennys myyntisaamisten hallinnointikustannuksissa 

(Corelli 2016, 367) Järjestelyn haittapuolena on rahoitusyhtiön ottama palkkio ja riski siitä, 

että maksun viivästyessä rahoitusyhtiö voi olla liian ankara asiakkaalle. Tästä voi seurata 

kauppasuhteiden huonontuminen. (Thuvarakan 2013.)  

Corellin (2016, 365) neuvojen mukaan myyntisaamisten hallintaa kannattaa tehostaa 

yrityksen sisällä myös muilla hallinon osa-alueilla. Hallinnan voi keskittää yhdelle yksikölle, 
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jolla on kokonaiskuva kaikista myyntisaamisista. Sen lisäksi myyntiosaston tarjoamia ehtoja 

voi yhtenäistää, ja yritys voi ottaa käyttöön nykyaikaisia, helppokäyttöisempiä maksutapoja. 

 

2.2.2  Varastonhallinta 

Kaikille yrityksille on tärkeää pitää varasto optimaalisena. Optimaalinen varasto vaihtelee 

toimialan mukaan, mutta hyvänä perustana voi pitää pienikokoista varastoa, joka riittää 

toiminnan ylläpitämiseen tavarantoimitusten välillä. (Ross et al. 2022, 696; Corelli 2016, 

370.)  

Varaston monet kustannukset puhuvat pienikokoisen varaston puolesta. Ross et al. (2022, 

696) mukaan varaston pitämisestä aiheutuu: 

- varastointi- ja hallintakustannuksia 

- vakuutus- ja veromaksuja 

- arvon alentumisia johtuen tavaran vanhentumisesta, pilaantumisesta tai varkaudesta 

- varastoon sidotun pääoman vaihtoehtoiskustannuksia 

Varastoa ei kuitenkaan saa vähentää liikaa. Liian pienen varaston vaarana on tuotannon 

pysähtymisiä ja toimitusaikojen kasvua. Se voi ajaa asiakkaita kilpailijoille ja vaarantaa 

yrityksen markkina-aseman. Nopealla aikataululla tehty tavaran hankinta tuotannon 

käynnistämiseksi “hinnalla millä hyvänsä” voi käydä kalliimmaksi kuin mitä tuli säästettyä 

varastointikuluista. Toisena ääripäänä liian suuresta varastosta aiheutuu paljon 

varastointikustannuksia, ja sidottua pääomaa ei voi käyttää johonkin hyödylliseen. (Ross et 

al. 2022, 66, 621.) 

Hyvä varastonhallinta siis parantaa tehokkuutta estämällä tuotannon pysähtymiset ja 

ylimääräisen tavaran säilyttämisen. Yhteys lyhyen varaston kiertoajan ja kannattavuuden 

välillä onkin löytynyt monissa tutkimuksissa, kuten Laziridis & Tryfonidis, (2006) ja Nazir 

& Afza (2009). Samaa yhteyttä ei kuitenkaan löytynyt Thuvarakanin (2013) tutkimuksesta.  
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2.2.3  Kassan- ja lyhytaikaisten arvopaperien hallinta 

Yrityksellä on monta syytä pitää hallussaan käteistä ja muita likvidejä varoja. Varojen tarve 

vaihtelee yrityskohtaisesti ajan kanssa, joten paras varojen taso on vaikea löytää.  

Schwartzmanin (2013) ja Corellin (2016, 359–362) mukaan likvidejä varoja kannattaa pitää 

mm. seuraavia tilanteita varten: 

- vaihtelevien päivittäisten maksujen helpottaminen 

- puskuri negatiivisen kassavirran varalle 

- yllättävien ja ohimenevien investointimahdollisuuksien hyödyntäminen 

- verotuksen hallinta 

- osingonjako 

Viime vuosina em. syistä on korostunut erityisesti maksuvelvoitteisiin valmistautuminen. 

Finanssikriisistä ja nykyisestä koronapandemiasta selviytyminen on edellyttänyt 

maksuvalmiutta käteisen muodossa. (Mullins 2009) Likvideinä pidetyt varat ovat kuitenkin 

poissa tuottavammasta toiminnasta, kuten laiteinvestoinneista, joten maksuvalmiuden 

ylläpitämiselläkin on rajansa. 

Hallussa olevat likvidit varat eivät ole täysin turhia, jos niitä hallinnoi oikein. Käteistä voi 

sijoittaa matalariskisiin lyhyen maturiteetin arvopapereihin ja tarpeen tullen muuttaa ne 

rahaksi. Kassavirran puutetta voi paikata esimerkiksi lykkäämällä ei-kriittisiä investointeja, 

vähentämällä osingonmaksua tai antamalla asiakkaille käteisalennuksia. (Corelli 2016, 359.) 

 

2.2.4  Ostovelat sekä muut lyhytaikaiset velat 

Ostovelat ovat palkkojen lisäksi yrityksen suurimpia menoeriä. Niiden hallinta on siis 

erityisen tärkeää ja toiminnassa tulisi olla tehokas. Ostovelkojen maksulogiikka on tavallaan 

myyntisaamisten vastakohta; kohtuullisesti pidemmät maksuajat voivat olla kannattavia. 

Tässä täytyy myös punnita tarjottujen käteisalennusten arvo, nopea maksaminen voi olla 

edullista. Maksuaikojen liiallinen pidentäminen on haitallista, vaikka yrityksellä olisikin 

varaa maksaa ostovelat nopeammin. Jos yrityksellä on todella hitaan maksajan maine, voi 
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olla vaikeaa saada yhteistyökumppaneita sekä neuvotella suotuisia sopimusehtoja. Haittaa 

lisää ostovelkojen kiertoajan käyttö maksuvalmiuden arvioinnissa, sillä maksujen 

viivyttäminen on usein merkki yrityksen taloudellisista ongelmista. Pikakatsauksella tehdyn 

yritysarvion perusteella potentiaalinen yhteistyökumppani voi ohittaa yhtiön liian riskisenä. 

Yleisellä tasolla tulisi pyrkiä ajoittamaan ostovelkojen erääntyminen yhdessä 

myyntisaamisten kanssa niin, että yritykselle ei synny kassavajetta. (Corelli 2016, 377; 

Laitinen & Laitinen 2014, 127.) 

Yritys voi paikata kassavajetta erilaisilla luotto- ja lainasopimuksilla, suosittu keino on 

luottolimitti. Näitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää, sillä ne tulevat kalliiksi 

suurten korkojen takia. Ostovelkojen maksun viivyttäminen maksuajan puitteissa voi olla 

halvempi ratkaisu. Jos lyhytaikaista velkaa kuitenkin ottaa, se kannattaa maksaa ajallaan 

pois mainehaitan – ja jopa insolvenssimenettelyn takia. (Ross et al. 2022, 630–633; 

Thuvarakan 2013.) 

 

2.2.5  Käyttöpääomasykli 

Käyttöpääomasykli on likviditeetin ja käyttöpääoman tehokkuuden mittari. Se näyttää 

aikaviiveen ostovelkojen ja myyntisaamisten maksun välillä, eli kuinka monta päivää 

käyttöpääoma on sidottu yrityksen toimintaan. Lyhyempään sykliin pyrkimiseen on kaksi 

erityisen hyvää perustetta. Ensinnäkin se tarkoittaa pienempää käyttöpääoman kokoa, joka 

on monesti todettu tehokkaaksi ratkaisuksi. Toisekseen yrityksen maksuvalmius paranee, 

kun käyttöpääoma ei sido yrityksen varoja niin pitkään. (Thuvarakan 2013.)  

Thuvarakanin (2013) mukainen käyttöpääomasyklin laskukaava on seuraavanlainen: 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑠𝑦𝑘𝑙𝑖 = 𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 + 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 −

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎     (1) 

Saman tutkimuksen mukaisesti käyttöpääomasyklin osatekijät lasketaan: 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡
× 365   (2) 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 (𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)
× 365   (3) 
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𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡
× 365    (4) 

Tämän tutkielman muuttujien laskukaavat eivät kuitenkaan ole kaavojen 2–4 mukaiset. 

Näiden kaavojen käyttö ei ole mahdollista, koska aineistolähteestä puuttuu tarvittavat 

tilinpäätöserät. 

 

2.3  Erilaiset käyttöpääoman hallintastrategiat 

Yritykset muokkaavat käyttöpääomansa ja sen hallinnan omien tarpeidensa mukaisesti. 

Päätöksiin vaikuttaa erityisesti yrityksen riskinsietokyky, likviditeetti ja kannattavuus. 

Yritysten valitsemat käyttöpääoman hallintastrategiat voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. 

Strategian luokittelu on joko konservatiivinen, aggressiivinen tai kohtalainen, riippuen 

yrityksen lyhytaikaisen omaisuuden ja velkojen suhteesta koko omaisuuteen. (Thuvarakan 

2013; Nazir & Afza 2009.) 

Konservatiivisessa strategiassa yrityksellä on paljon lyhytaikaista omaisuutta, ja se on 

rahoitettu lyhytaikaisen velan sijaan pitkäaikaisella velalla. Maksuvalmius pysyy hyvänä ja 

riskit matalana. Konservatiivisuuden haittapuolena on käyttöpääoman suuren koon 

aiheuttamat kustannukset, jotka alentavat kannattavuutta. Aggressiivinen strategia on 

konservatiivisen vastakohta, jossa hyödynnetään mm. pitkiä ostovelkojen maksuaikoja sekä 

lyhyitä myyntisaamisten maksuaikoja. Tuloksena on pieni, paljon lyhytaikaista velkaa 

sisältävä käyttöpääoma. Sen hyötynä on suurempi kannattavuus, mutta 

maksukyvyttömyyden riski on suurempi. Kohtalainen strategia puolestaan on aggressiivisen 

sekä konservatiivisen strategian välimuoto, jonka tuottavuus on tasapainossa riskin kanssa. 

(Thuvarakan 2013; Nazir & Afza 2009.) 

 

2.4  Aiempi tutkimus käyttöpääoman ja kannattavuuden yhteydestä 

Käyttöpääoman hallintaa on tutkittu paljon ja keskustelua on käyty jo pitkään.  1960-luvulla 

Walker (1964) toi esille aikansa näkemyksen, jonka mukaan laajasti pätevä teoria 

käyttöpääoman hallitsemiseen ei ole mahdollinen, koska yritystoiminta ei ole eksaktia 

tiedettä. Samassa tutkimuksessa Walker esittää oman teoriansa, jonka mukaan yrityksen 
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käyttöpääomaan liittyvät päätökset riippuvat yritysjohdon riskinsietokyvystä. Hyväksymällä 

suurempia riskejä yritys voisi vähentää käyttöpääoman määrää ja siten parantaa tuottoja. 

(Walker 1964.) 

Siirryttäessä Walkerin ajoista nykypäivään, käyttöpääoman ja kannattavuuden välisiä 

yhteyksiä on selvitetty monissa eri yrityskokoluokissa, toimialoissa ja maissa. Tyypillinen 

tilastollinen tutkimus koostuu valitun rajausperusteen yritysten taloudellisten tunnuslukujen 

avulla tehdyistä korrelaatio- ja/tai regressioanalyyseistä. Seuraavaksi esitellään kyseisen 

mallin mukaisten tutkimusten keskeisiä havaintoja.  

Deloof (2003) selvitti 1009 ison belgialaisen yrityksen käyttöpääoman hallinnan ja 

kannattavuuden välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen aikaväli oli 1992–1996. Kannattavuuden 

mittarina oli liiketoiminnan bruttotuoton pohjalta laskettu muuttuja.  Käyttöpääomasyklin 

lisäksi Deloof tarkasteli syklin osatekijöiden vaikutusta kannattavuuteen, ja tutkimuksessa 

oli myös useampi kontrollimuuttuja. Muuttujia tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimen ja 

kiinteiden vaikutusten regressiomallilla. Tulosten mukaan käyttöpääomasyklillä ja kaikilla 

sen osatekijöillä on negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. (Deloof 2003.) 

Lazaridis & Tryfonidis (2006) tutkivat 131 Ateenan pörssiin listattua yhtiötä vuosien 2001–

2004 ajalta. Aineiston rajaamisella pörssiyhtiöihin on huomionarvoinen peruste; 

taloudelliset tiedot ovat luotettavampia. Tutkijoiden mukaan Kreikassa listaamattomilla 

yrityksillä on tapana välttää veroja piilottelemalla tuloja, ja niillä ei ole muutenkaan 

kannustimia tarkkojen tietojen esittämiseen. Tutkimus oli menetelmiltään sama kuin edellä 

mainittu Deloofin (2003) tekemä työ, ja tuloksena löytyi negatiivinen yhteys 

kannattavuuden ja käyttöpääomasyklin sekä sen osatekijöiden välillä. (Lazaridis & 

Tryfonidis 2006.) 

Raheman & Nasr (2007) selvittivät Pearsonin korrelaatiokertoimen, pooled least squares- 

sekä general least squares-regressiomallien avulla Karachin pörssiin listattujen yhtiöiden 

tilaa vuosien 1999–2004 ajalta. Aineistossa oli yhteensä 564 yhtiötä. Kannattavuuden ja 

käyttöpääoman osatekijöiden väliltä löytyi vahva negatiivinen yhteys. (Raheman & Nasr 

2007.) 

Sharma & Kumar (2011) tutkivat Bombayn pörssiin listattuja yhtiöitä vuosien 2000–2008 

ajalta. Aineistossa oli 263 yhtiötä, ja aineiston ulkopuolelle oli rajattu finanssialan yhtiöt. 

Menetelminä käytettiin korrelaatioanalyysiä sekä pooled OLS-regressiomallia, ja 
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kannattavuuden mittarina oli kokonaispääoman tuotto-%. Tutkimustulokset ovat tavallisesta 

poikkeavia, sillä kannattavuuden ja myyntisaamisten kiertoajan välillä oli positiivinen 

yhteys. Tutkijat esittävät mahdollisena syynä intialaisten yhtiöiden vaikean kilpailutilanteen 

kansainvälisiä suuryhtiöitä vastaan. Paikalliset yhtiöt ovat pidentäneet myyntisaamisten 

maksuaikoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. (Sharma & Kumar 2011.) 

Bolek & Wolski (2012) käyttivät aineistonaan Varsovan pörssiin listattuja yhtiöitä vuosien 

2000–2009 aikajaksolta. Tutkijat selvittivät kannattavuuden ja likviditeetin välistä yhteyttä, 

ja molemmista kategorioista käytettiin useampaa muuttujaa. Kannattavuuden tunnuslukuja 

olivat taloudellinen lisäarvo, oman pääoman tuotto, sekä kokonaispääoman tuotto. Näitä 

verrattiin mm. käyttöpääomasykliin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. 

Käyttöpääomasykli korreloi negatiivisesti taloudellisen lisäarvon- ja positiivisesti kahden 

jälkimmäisen kanssa. Tutkijat kuvailivat tuloksia käyttöpääomasyklin osalta odotusten 

mukaisina. (Bolek & Wolski 2012.) 

Lineaarisen regressiomallin lisäksi Prempeh & Peprah-Amankona (2020) tutkivat myös 

käyttöpääoman ja kannattavuuden epälineaarisia yhteyksiä Arellano-Bond 

estimointimenetelmällä. Tutkimustuloksena oli positiivinen lineaarinen yhteys 

kannattavuuteen, ja myös konkaavi yhteys kannattavuuteen. Käyttöpääomalle löytyi siis 

optimitaso, joka maksimoi kannattavuuden. Tutkimustulosten merkittävyyttä voi kuitenkin 

epäillä, sillä aineistona oli vain 11 yhtiötä vuosien 2011–2017 ajalta. Tyypillisesti tämän 

aihealueen tutkimuksissa aineistossa on satoja yrityksiä, kuten tämän luvun esimerkeistä 

näkyy. Cleffin (2019) mukaan riittävä otoskoko riippuu mm. havaintojen 

jakautuneisuudesta. Normaalijakautunut ja pienen keskihajonnan aineisto voi olla pienempi. 

(Cleff 2019, 236–237.) Tutkimuksen taulukoista nähdään, että muuttujat ovat vaihtelevasti 

vinoutuneita ja osalla on suuri keskihajonta. (Prempeh & Peprah-Amankona 2020.) 

Samankaltaisia tuloksia isommalla aineistolla sai Anton & Anca (2021). He tutkivat 719 

puolalaisen pörssiyhtiötä vuosien 2007–2016 välillä. Konkaavin yhteyden mukaisesti 

kannattavuus heikkeni, kun käyttöpääoman taso oli joko optimia pienempi tai suurempi. 

(Anton & Anca 2021.) 

Aihetta ei kuitenkaan ole käsitelty yksipuolisesti vain tilastollisissa tutkimuksissa. Ek & 

Guerin (2011) kertovat artikkelissa oman näkemyksensä käyttöpääoman optimitasosta, ja 

esittävät optimitason löytämiseen käytettävän prosessin. Kirjoittajien mukaan optimaalisen 
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käyttöpääoman tason löytäminen on välttämätöntä likvidien varojen vapauttamiseksi ja 

tehottomuuden välttämiseksi. Optimaalisen tason löytöprosessi koostuu laajasta yrityksen 

tilan arvioinnista, ja siihen kuuluu mm. benchmarking, automatisaatiomahdollisuuksien 

selvitys sekä yrityksen strategisiin tavoitteisiin aiheutuvien kompromissien huomioon 

ottaminen. (Ek & Guerin 2011.) 

 

2.5  Thuvarakanin väitöskirja 

Tämä tutkimus perustuu Thuvarakanin (2013) tekemään väitöskirjaan, jossa hän selvitti 

käyttöpääoman hallinnan ja kannattavuuden välistä yhteyttä. Tutkimuksen kohteena oli 

Lontoon pörssiin listattuja teollisuusalan, rakennusalan, sekä tietoliikennealan yhtiöitä, 

joista kukin ala käsiteltiin omana aineistonaan. Tutkimuksen aikarajaus oli vuodet 2007–

2011. Muuttujat sekä tutkimusmenetelmät olivat aiempien tutkimusten mukaisia. 

Thuvarakan (2013) käytti Deloofin (2003) tutkimuksen mukaisia muuttujia. Thuvarakan 

(2013) ei kuitenkaan käyttänyt kaikkia Deloofin kontrollimuuttujia, vaan pelkästään 

yrityksen koon mittaria (liikevaihdon luonnollinen logaritmi) sekä velkaisuusastetta. 

Tutkimusmenetelmistä käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa sekä pooled OLS-

regressiomallia. (Thuvarakan 2013.) 

Tutkimuksessa ei löytynyt merkittäviä yhteyksiä kannattavuuden ja käyttöpääomasyklin 

välillä, eikä myöskään kontrollimuuttujien ja kannattavuuden välillä. Thuvarakan (2013) itse 

arvioi tulosten johtuvan mm. pörssiyhtiöiden tuotto-odotuksista ja vuoden 2007 

finanssikriisin vaikutuksista. (Thuvarakan 2013.) Ero aiempiin tutkimuksiin on siis 

kummallinen, kun aiemmissa tutkimuksissa samoilla menetelmillä on löytynyt yhteyksiä 

edes joidenkin muuttujien osalta.  

 

2.6  Hypoteesit 

Tutkielmassa käytetään samoja hypoteeseja, jotka olivat toiston kohteena olevassa 

Thuvarkanin (2013) tutkimuksessa. Thuvarakan (2013) puolestaan loi hypoteesit hänen 

käyttämiä Deloofin tutkimuksen mukaisia muuttujia varten. Hypoteesien oletetut yhteyksien 

suunnat Thuvarakan (2013) valitsi Deloofin (2003) tutkimustuloksista. Nollahypoteesien 
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oletuksena on, että ne tullaan hylkäämään, eli jonkinlainen yhteys muuttujien välillä löytyy. 

Nollahypoteesit testataan regressioanalyysin yhteydessä T-testin kautta saadulla p-arvolla. 

T-testiä ei käsitellä erikseen tutkielmassa. 

 

H10: Myyntisaamisten kiertoajan sekä kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H1: Myyntisaamisten kiertoajan sekä kannattavuuden välillä on negatiivinen yhteys. 

 

H20: Varaston kiertoajan sekä kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H2: Varaston kiertoajan sekä kannattavuuden välillä on negatiivinen yhteys. 

 

H30: Ostovelkojen kiertoajan sekä kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H3: Ostovelkojen kiertoajan sekä kannattavuuden välillä on negatiivinen yhteys. 

 

H40: Käyttöpääomasyklin ja kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H4: Käyttöpääomasyklin ja kannattavuuden välillä on negatiivinen yhteys. 

 

H1-H4 koskevat varsinaisia tutkielman tarkoitukseen liittyviä muuttujia, eli 

käyttöpääomasykliä ja sen osatekijöitä. Deloofin (2003) ja usean muun tutkimuksen 

mukaisesti (Prempeh & Peprah-Amankona 2020; Raheman & Nasr 2007) oletuksena on, että 

mahdolliset yhteydet kannattavuuteen ovat negatiivisia. Positiivisia yhteyksiä on toki myös 

löytynyt, mutta niiden löytäjät ovat usein selittäneet yhteyden jollain paikallisella 

poikkeustilanteella (Sharma & Kumar 2011). 

 

H50: Velan ja kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H5: Nettovelkaantumisen ja kannattavuuden välillä on negatiivinen yhteys. 
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H60: Yhtiön koon ja kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

H6: Yhtiön koon ja kannattavuuden välillä on positiivinen yhteys. 

H5 ja H6 eivät liity itse käyttöpääomaan, ne kuvaavat kontrollimuuttujien yhteyksiä 

kannattavuuteen. Hypoteesit ovat mukana tulosten vertailuun Thuvarakanin (2013) 

tutkimuksen kanssa. Yhteyksien oletussuunnat ovat Thuvarakanin (2013) tutkimuksen 

mukaisia. 

 

3  Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Tulosten vertailtavuuden takia käytettyjen menetelmien, kuten muuttujien tulisi olla 

replikoitavan tutkimuksen kanssa samojen laskukaavojen mukaisia. Tästä jouduttiin 

kuitenkin poikkeamaan. Syynä on tutkimusaineiston lähde, Amadeus-tietokanta.  

Tietokanta sisältää Euroopassa sijaitsevien yritysten tilinpäätöksistä koottuja taloudellisia 

tietoja. Amadeuksessa esitetyt erät ovat koosteita varsinaisen tilinpäätöksen eristä, eikä 

erittelyjä ole saatavilla. Kyseessä on siis Amadeuksen tekijän, Bureau van Dijkin 

standardoitu formaatti. Formaatin tarkoituksena on tehdä eri maiden omien 

raportointistandardien mukaisista tilinpäätöstiedoista vertailukelpoisia. Amadeuksessa sen 

käyttöä puoltaa myös helppokäyttöisyyden tarve, tietokannan käyttö ja tiedon tulkitseminen 

olisi hankalaa kaikkien tilinpäätöserien kanssa.  

Kooste-erät ja erittelyjen puute estävät Thuvarakanin (2013) tutkimuksen mukaisten 

muuttujien laskukaavojen käyttämisen, sillä moniin niistä tarvitaan yksittäisiä 

tilinpäätöseriä. Puuttuvia kaavojen osia olisi mahdollista korvata jollakin läheisellä 

koosteella, joka sisältää halutun erän, tai useamman kooste-erän laskutoimituksella. Tätä ei 

kuitenkaan pidä tehdä, koska kooste-erästä ei voi tietää kuinka suuri osa sen arvosta on 

mistäkin tilinpäätöserästä. Laskuissa olisi siis tuntematon määrä materiaalia, joka erikseen 

rajattiin alkuperäisen kaavan ulkopuolelle. Tuntemattoman materiaalin takia tulokset eivät 

olisi vertailukelpoisia Thuvarakanin (2013) tulosten kanssa, eivätkä myöskään itsestään 

luotettavia. Thuvarakanin (2013) alkuperäiset laskukaavat esitellään vertailun vuoksi tämän 

tutkielman muuttujien yhteydessä. 
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3.1  Aineisto 

Tutkielmassa käytetty paneeliaineisto on peräisin Amadeus-tietokannasta. Aineisto koostuu 

euroalueen teollisuusalan pörssiyhtiöiden taloudellisista tiedoista ja tunnusluvuista. Yhtiön 

tuli täyttää kaikki seuraavat hakukriteerit:  

1) kotimaa joku euroalueen 19 jäsenmaasta  

2) toimialana NACE Rev. 2 pääluokan C alainen teollisuus  

3) pörssiyhtiö.  

4) taloudelliset tiedot peräisin konsernitilinpäätöksestä  

5) muuttujista ei yhtäkään puuttuvaa arvoa vuosina 2016–2019  

Tietokannan hakuteknisistä syistä johtuen haun ulkopuolelle ei voinut rajata yhtiöitä, joilta 

puuttui vuosien 2017 ja 2016 tunnuslukuja. Kriteeriä 5 lukuun ottamatta Amadeuksesta 

saatiin 352 yhtiön tiedot. Tämä aineisto tarkastettiin puuttuvien arvojen varalta, ja aineistosta 

poistettiin kaikki puuttuvia arvoja sisältävät yhtiöt. Cleffin (2019) mukaan puuttuvat arvot 

tulisi ensisijaisesti pyrkiä korvaamaan realistisella luvulla, mutta yhtiöiden taloudellisen 

tilan arviointi ei ole tämän tutkielman puitteissa mahdollista. Cleff mainitsee myös, että 

regressioanalyysissä ei käytetä puuttuvia arvoja sisältäviä havaintoja. (Cleff 2019, 22.) 

Tähän tutkielmaan kuuluu regressioanalyysi, joten puutteelliset havainnot poistettiin 

käyttökelvottomina. Tässä vaiheessa aineistoon jäi 285 yhtiötä ja jokaisella muuttujalla oli 

neljän vuoden ajalta yhteensä 1140 havaintoa.  

Monissa tämän aihealueen tutkimuksissa aineistojen outlier-havaintoja ei ole poistettu tai 

winsoroitu, ei edes selvästi laskukaavoista johtuvia äärimmäisiä arvoja (mm. Lazaridis & 

Tryfonidis 2006; Raheman & Nasr 2007; Nazir & Afza 2009). Deloof (2003) puolestaan 

poisti aineistosta vain osan outlier-havaintoja saaneista yrityksistä.  

Aineiston jatkokäsittely on kuitenkin tarpeellista. Käytetyt tutkimusmenetelmät, Pearsonin 

korrelaatiokerroin ja regressioanalyysi edellyttävät jokseenkin normaalijakautuneita 

muuttujia. Sen lisäksi outlier-havainnot, massasta poikkeavat arvot haittaavat erityisesti 

Pearsonin korrelaatiota. (Roni & Djajadikerta 2021, 145.) Aineistossa esiintyi outlier-
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havaintoja mutta ne eivät olleet väärin syötettyä tietoa, jotka pitäisi poikkeuksetta poistaa tai 

korjata. Outlier-havainnot kuuluivat pääosin kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluivat huonossa taloudellisessa tilassa olevat yhtiöt. Näillä yhtiöillä saattoi myynti 

loppua lähes kokonaan, joka johti kiertoaikojen suureen kasvuun, jopa yli 2500 päivään. 

Toisen ryhmän outlier-havainnot olivat muilla tavoin poikkeavia taloudellisen rakenteensa 

vuoksi. Esimerkiksi korkean velkavivun avulla toimivat yhtiöt saavat usean sadan prosentin 

Gearing-lukuja. Arvot olivat sinänsä täysin oikeita, mutta poikkeavia johtuen yhtiön 

taloudellisesta tilasta, rakenteesta ja käytetyistä laskukaavoista. Erikoistilanteet johtavat 

melkein minkä tahansa laskutavan kanssa outlier-tason arvoihin. Tutkielman tarkoituksena 

on kuitenkin jokseenkin taloudellisesti hyväkuntoisten yhtiöiden tarkastelu, joten aineistosta 

poistettiin kokonaan kymmenen pahinta outlier-havaintoa, jotka olivat muuttujien 

perusteella erittäin huonokuntoisia. Näiden yhtiöiden kaikki muuttujat olivat niin vahvasti 

outlier-tasolla, että niiden ainut panos tutkielmaan olisi ollut tulosten vääristäminen. 

Lopullinen aineisto sisälsi siis 275 yhtiötä, ja jokaisella muuttujalla oli 1100 havaintoa.  

 

Taulukko 1. Tutkimusaineiston yhtiöiden maajakauma 

Itävalta 3 

Saksa 77 

Espanja 19 

Suomi 36 

Ranska 61 

Kreikka 15 

Italia 60 

Latvia 4 

Yhteensä 275 

 

Taulukossa 1 on esitelty aineiston yhtiöiden jakautuminen eri maihin. Euroalueen suuret 

talousmaat edustavat tilastossa huomattavasti muita suuremmin luvuin. Kahdeksan maata on 

alle puolet euromaiden yhteismäärästä, tulos oli odotettua pienempi. Positiivisena puolena 

aineistossa on vähemmän maiden välisiä vääristymiä. 

Loput outlier-havainnot winsoroitiin Roni & Djajadikertan (2021, 50) mukaisesti niin, että 

yli kahden keskihajonnan päässä olevat arvot korvattiin sen keskihajonnan arvolla. Kahden 

keskihajonnan winsorointi tarkoittaa esimerkiksi varaston kiertoajan kohdalla keskiarvon 
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tippumista 80 päivästä 76 päivään, ja keskihajonnan tippumista 50 päivästä 36 päivään. 

Kiertoajan alimmat arvot (0 päivää) nousivat neljään päivään. Muuttujien keskiarvot ja niistä 

edelleen 5 % trimmatut keskiarvot olivat nyt melko lähellä toisiaan. Kiertoajoissa eroa oli 

alle kaksi päivää. Roni & Djajadikertan (2021, 43) mukaan outlier-havainnoilla ei enää ole 

paljoa merkitystä, kun keskiarvo ja siitä 5 % trimmattu keskiarvo on lähes sama. 

Käyttöpääomasykli laskettiin vasta muiden kiertoaikojen winsoroiduista arvoista, koska 

winsoroiduksi tulleet outlier-havainnot olisivat vaikuttaneet sen arvoihin.  Alla, kuviossa 1 

on esitetty velkaisuuden muuttujan histogrammit ennen winsoroitia ja sen jälkeen.   

 

Kuvio 1. Velkaisuuden winsorointi  

 

Kuvion 1 histogrammeista nähdään, että muuttuja oli ennen winsorointia vinoutunut 

merkittävästi oikealle, ja sen takia keskihajonta oli aika suuri. Winsorointi aiheutti suuren 

määrän maksimiarvoja, jotka näkyvät oikean reunan pylväänä. Muissa muuttujissa 

lähtötilanne ennen winsorointia oli vaihtelevasti samaa tasoa tai parempi.  

 

3.2  Tutkielmassa käytetyt muuttujat 

Tutkielmaan valitut muuttujat perustuvat enimmäkseen Thuvarakanin (2013) tutkimukseen, 

joka puolestaan valitsi ne aiempien tutkimusten pohjalta. Kuten edellisessä luvussa 

mainittiin, muuttujia ja käytettyjä laskukaavoja täytyi kuitenkin muuttaa. Tässä tutkielmassa 

käytetyt laskukaavat ovat Amadeuksen laskukaavojen mukaisia, johtuen kahdesta tärkeästä 

oletuksesta. Ensimmäinen oletus on, että Amadeusta varten tehdyt valmiit kaavat ovat 

sopivimpia kooste-eristä laskettuihin tunnuslukuihin, eikä niissä ole mukana 
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asiaankuulumattomia eriä. Toinen oletus on, että nämä laskukaavat antavat parhaan 

vertailtavuuden maiden välillä. Niiden voisi siten olettaa huomioivan rakenteelliset erot, 

kuten verotuksen, jolloin useamman maan yhtiöitä voi käyttää samassa aineistossa.  Näiden 

oletusten takia kaavoissa hyväksytään erot aiempiin tutkimuksiin, jotka on tehty yksittäisten 

maiden sisällä käyttäen yksittäisiä tilinpäätöseriä. 

Taloudelliset termit ovat kehittyneet käytäntöjen mukana eri maissa jokseenkin 

omanlaisikseen, joskus täysin vastaavaa termiä on vaikea löytää kahden kielen välillä. Sen 

lisäksi yhdellä taloudellisella tunnusluvulla voi olla synonyymi, toinen laskukaava tai 

läheinen, melkein samaa tarkoittava tunnusluku. Erityisesti Amadeuksen kooste-erät eivät 

vastaa yksittäistä suomalaista tilinpäätöserää, joten suomeksi käännettynä kaavat olisivat 

erittäin suuria. Käännösvirheiden välttämiseksi ja kaavojen selkeyden vuoksi tutkielmassa 

käytettyjen muuttujien laskukaavat esitetään tässä Amadeuksen tai Thuvarakanin (2013) 

määrittämillä nimillä ja alkuperäiskielellä, eli englanniksi. Tutkielman taulukoissa käytetyt 

muuttujien lyhenteet ilmoitetaan suluissa muuttujien esittelyn yhteydessä.  

Tutkielman riippuvana, eli selitettävänä muuttujana käytetään kannattavuuden tunnuslukua 

sidotun pääoman tuotto -% (Return On Capital Employed, ROCE). Se on laskettu suoraan 

Amadeuksen kaavalla käyttäen nettotulosta: 

𝑅𝑂𝐶𝐸(%) =
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒+𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠+𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
× 100              (5) 

Muuttuja on täysin uusi, ja nettoperusteinen versio on valittu Amadeuksen sisäisen ohjeen 

mukaisesti maiden välisen vääristymän poistamiseksi. Ohjeen mukaan laskuissa tulisi 

käyttää poistojen, korkojen ja verojen jälkeistä tulosta. Aineiston yhtiöt ovat useasta eri 

maasta, joten ohjeistusta on syytä noudattaa.  

Thuvarakanin (2013) alkuperäistä muuttujaa ei olisi muutenkaan pystynyt laskemaan 

tarkasti Amadeuksen tiedoilla. Kaavassa käytetty erä, Financial assets, eli 

rahoitusarvopaperit on saatavilla vain koosteena, yhdistettynä kahdeksan muun 

tilinpäätöserän kanssa.  Sen lisäksi Thuvarakanin käyttämässä muuttujassa on muutakin 

epäselvää, ja asia käydään nyt läpi. Thuvarakanin muuttujien esittelyluvussa kertoma 

riippuvan muuttujan laskukaava on: 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑             (6) 
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Tämä kaava on kuitenkin hyödytön, sillä se antaa tuloksena rahamääräisen luvun, joka ei 

kelpaa eri kokoluokkien yritysten väliseen vertailuun. Thuvarakanin (2013) 

tutkimustulosten taulukoista kuitenkin nähdään, että rahamääräistä tunnuslukua ei käytetty. 

Aiemmassa luvussa Thuvarakan oli esittänyt Deloofin (2003) saman nimisen muuttujan sekä 

laskukaavan täydessä muodossaan, eli Thuvarakanilta oli ilmeisesti päässyt unohtumaan 

laskukaavan kirjoittaminen valmiiksi. (Thuvarakan 2013.) 

Deloofin (2003) tutkimusta tarkastelemalla päästään seuraavaan ongelmaan; hän on esittänyt 

samassa tutkimuksessa tälle muuttujalle kaksi eri laskukaavaa. Muuttujien esittelykappaleen 

mukainen kaava on:  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
             (7) 

Deloofin (2003) tutkimustulosten taulukoissa esiintyvän laskutavan mukaan erän Cost of 

Goods Sold tilalla on Cost of Sales + Deprec(i)ation & Amortisation. Thuvarakanin 

tutkimuksessa esiintyy näiden laskutapojen yhdistelmä, Cost of goods sold + Depreciation 

& Amortization. Ei siis voi tietää kumpaa laskutapaa Deloof käytti, ja mitä kolmesta 

mahdollisesta laskutavasta Thuvarakan päätyi käyttämään. Vertailukelpoisuus 

Thuvarakanin kanssa olisi kyseenalainen, vaikka Amadeuksesta saisikin tarvittavat erät 

muuttujan laskemiseen. Amadeuksen tiedot yhtiöiden poistoista ovat myös erittäin 

puutteelliset, alustavien testien mukaan yli puolet aineiston nykyisistä yhtiöistä rajautuisi 

tutkielman ulkopuolelle. 

Myyntisaamisten kiertoaika (AR) on ensimmäinen riippumaton muuttuja. Thuvarakanin 

(2013) käyttämä muuttuja on Receivable days = [accounts receivable*365] /sales. 

Käytettyjen erien lisäksi kiertoaikojen kertoimet poikkeavat toisistaan. Tämän tutkielman 

Amadeuksesta saatu muttuja on: 

𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝐷𝑒𝑏𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 360                                                       (8) 

Varaston kiertoajan (ID) Thuvarakanin (2013) mukainen kaava on Inventory days = 

[inventories*365] /cost of sales. Amadeuksessa ei ole suoraan saatavilla varaston 

kiertoaikaa, joten kaava on tehty itse muiden kiertoaikojen mukaisesti: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 360              (9) 
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Ostovelkojen kiertoajan (AP) Thuvarakanin (2013) kaava on Payable days = [accounts 

payable*365] /purchases. Amadeuksen kaava on: 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 360             (10) 

Käyttöpääomasykli (Cash Conversion Cycle, CCC) on laskettu itse edellä esitettyjen 

kiertoaikojen perusteella: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 − 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑      (11) 

Ensimmäinen kontrollimuuttuja on velkaisuusaste, Gearing (GEAR). Yrityksen velkaisuus 

vaikuttaa sen maksukykyyn ja siten mahdollisuuteen saada lisärahoitusta. Velalla on myös 

korkeat kustannukset, joten velkaisuus heikentää suoraan yrityksen kannattavuutta. 

(Yrityksen maksukyky 108–109.) Thuvarakanin mukainen velkaantumisaste: Gearing = 

(financial debt/total assets) * 100. Amadeuksen kaava on: 

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 +𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠
× 100             (12) 

Toisena kontrollimuuttujana on yrityksen koko (LNOP). Yrityksen koko vaikuttaa sen 

toimintaan monella eri tavalla. Ensinnäkin suurilla yrityksillä on enemmän käyttöpääomaa, 

jota hallita. Suuresta koosta voi hyötyä esimerkiksi neuvotteluvoimana, tai laajan 

jakelukanavan muodossa. (Deloof, 2003; Thuvarakan, 2013.) Yrityksen kokoa arvioidaan 

sen liikevaihdon luonnollisen logaritmin avulla: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚 = 𝐿𝑛(𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒)                                                               (13) 

Logaritmi on laskettu Amadeuksesta saadun liikevaihdon mukaan SPSS-ohjelmistossa. 

 

3.3  Tutkimusmenetelmät 

Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat Thuvarakanin (2013) tutkimuksen mukaisesti Pearsonin 

korrelaatiokerroin ja usean muuttujan regressioanalyysi OLS-mallilla. Molempia 

menetelmiä on käytetty paljon tämän aihealueen tutkimuksissa (mm. Deloof 2003; Prempeh 

& Peprah-Amankona 2020). Muuttujat eivät ole tutkielmassa vuosikohtaisia, vaan ne on 

yhdistetty (pooling) saman muuttujan alle. Näin tehtiin myös Thuvarakanin (2013) 

tutkimuksessa. 
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Pearsonin korrelaatiokertoimella arvioidaan muuttujien välistä lineaarista yhteyttä. 

Korrelaation arvo on välillä r = (-1) ja r = (+1). Kun r on positiivinen, yhden muuttujan arvon 

kasvaessa myös toinen muuttuja saa kasvavia arvoja. Täydellisessä positiivisessa 

korrelaatiossa (r = (+1)) molempien muuttujien arvot kasvavat samassa tahdissa. Muuttujien 

välinen korrelaatio ei kuitenkaan tarkoita niiden välillä olevan syy-seuraussuhdetta, jossa 

yhden muuttujan arvonmuutos aiheuttaa toisen muuttujan muutoksen. (Roni & Djajadikerta 

2021, 144; Cleff 2019, 90.) 

Regressioanalyysillä selvitetään riippuvan ja riippumattoman muuttujan välisen syy-

seuraussuhteen suuruutta. Kuinka paljon riippumattomat muuttujat selittävät riippuvan 

muuttujan muutoksista. Tämän tutkielman regressiomenetelmä on pooled ordinary least 

squares (OLS), sama kuin Thuvarakanin (2013) tutkimuksessa.  

Roni & Djajadikertan (2021) mukaan kyseiset menetelmät vaativat normaalijakautuneen tai 

sitä lähellä olevan aineiston, ja siitä poikkeaminen johtaa epäluotettaviin tuloksiin. 

Kolmogorov-Smirnovin sekä Shapiro-Wilkin testien mukaan winsoroidut muuttujat eivät 

ole normaalijakautuneisuutta. Tässä tilanteessa normaalijakautumista voi pyrkiä 

parantamaan muuttujamuunnoksilla mm. ottamalla muuttujasta sen neliöjuuren tai 

logaritmin, riippuen sen nykyisestä jakautumiskuviosta. Toinen vaihtoehto on käyttää 

tutkimusmenetelmiä, jotka sopeutuvat aineistolle, joka ei ole normaalijakautunut. Tässä 

tutkielmassa pysytään normaalijakaumaa edellyttävissä testeissä, koska niin on pysynyt 

Thuvarakan (2013) ja monet muut tutkimukset. Mitään muuttujamuunnoksia ei myöskään 

tehdä, sillä niitä ei juurikaan ole käytetty tämän aihealueen tutkimuksissa. (Roni & 

Djajadikerta 2021, 145, 187–188; Sharma & Kumar 2011; Bolek & Wolski 2012.) 

 

4  Tutkimustulokset 

Tutkimustuloksista esitetään ensin muuttujien perustietoja. Sen jälkeen on vuorossa 

Pearsonin korrelaatiokerroin ja regressioanalyysi. Lopuksi tarkastellaan Thuvarakanin 

(2013) tuloksia. 
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4.1  Aineiston kuvailu 

Muuttujien perustietoja on esitelty alla olevasta taulukosta 2. Muuttujista yli kahden 

keskihajonnan päässä olevat arvot ovat winsoroitu sen keskihajonnan arvoon, eli nykyiseen 

minimiin tai maksimiin. 

 

Taulukko 2. Muuttujien kuvailu 

Muuttuja N Keskiarvo Keskivirhe Minimi Maksimi Mediaani Keskihajonta Vinous Huipukkuus 

ROCE (%) 1100 7,14 0,24 -9,17 23,65 7,24 7,91 -0,09 0,09 

AR (pv) 1100 59,10 0,82 4,56 109,99 58,41 27,19 0,07 -0,60 

AP (pv) 1100 44,45 0,67 0,26 85,15 40,46 22,06 0,39 -0,82 

ID (pv) 1100 74,79 1,05 4,11 140,79 69,84 34,86 0,33 -0,75 

CCC (pv) 1100 89,44 1,38 -42,09 241,57 89,16 45,67 0,09 -0,32 

LNOP 1100 12,50 0,06 8,69 16,13 12,38 1,94 0,21 -0,68 

GEAR (%) 1100 77,27 1,77 0,00 195,02 61,51 58,77 0,77 -0,53 

 

Aineistossa on 7 muuttujaa, ja jokaisella niistä on 1100 havaintoa. Sidotun pääoman tuotto-

% on keskiarvoltaan 7,13 %. Tässä tutkielmassa käytetty laskukaava perustuu 

nettotulokseen, vähemmistöosuuksia lukuun ottamatta kaikki muut kustannukset on katettu. 

Jäljelle jäänyt sidotun pääoman tuotto % kertoo siis, kuinka tehokkaasti yhtiö käyttää siihen 

sidottua pääomaa. Muuttujan mediaani on 7,23 % ja nykyisestä keskiarvosta 5 % trimmattu 

keskiarvo on 7,13 %. Mediaani on aika lähellä keskiarvoa. Antoniuksen (2011) mukaan tästä 

voidaan päätellä havainnoissa olevan melko vähän tutkimuksen kannalta merkittäviä 

äärimmäisiä arvoja, sillä mediaani ei ole yhtä herkkä outlier-havainnoille kuin keskiarvo. 

Trimmattu keskiarvo on pienempi kuin nykyinen, ja tästä voidaan päätellä nykyisten outlier-

havaintojen nostavan keskiarvoa. 
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Kuvio 2. ROCE:n laatikko-jana -kuvio 

 

Kuvion 2 laatikko-jana -kuviosta nähdään, että outlier-havainnot ovat jakautuneet melko 

tasaisesti molemmin puolin keskiarvoa. Muiden muuttujien laatikko-jana-kuviot näyttivät 

joko samalta tai paremmilta. 

Yhtiöt saavat asiakkailtaan maksun keskimäärin 59 päivässä, ja maksavat omansa noin 44 

päivässä. Varaston kiertoaika on puolestaan 75 päivää. Näistä seuraa pitkähkö 

käyttöpääomasykli, 89 päivää. Kiertoajoissa huomionarvoista on niiden suuret 

keskihajonnat: kiertoaikojen pituudet siis vaihtelevat merkittävästi yhtiöstä toiseen. Toinen 

huomattava piirre on kiertoaikojen maksimiarvojen rajautuminen alle vuoden pituisiksi. 

Laitinen & Laitinen (2014, 137) mukaan Suomessa maksuhäiriöisten yritysten ostovelkojen 

kiertoajan mediaani on 77 päivää. Arvo ei ole laskettu samalla laskukaavalla kuin tässä 

tutkielmassa, mutta tästä voitaneen päätellä, ettei winsorointi ole rajannut huonommassa 

taloudellisessa tilassa olevia yhtiöitä pois tarkastelusta. 

Muuttujat eivät ole kovin vinoutuneita tai huipukkaita. Arvot ovat kuitenkin niin suuria, että 

yksikään muuttujista ei ole normaalijakautunut. Käytetyt tutkimusmenetelmät eivät 

kuitenkaan vaadi täydellistä normaalijakaumaa, joten korjaustoimet eivät ole tarpeellisia.  
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4.2  Korrelaatioanalyysi 

Muuttujien välistä riippuvuutta tutkitaan Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. 

Korrelaatiokertoimet löytyvät alla olevasta taulukosta 3. 

Taulukko 3. Pearsonin korrelaatiokertoimet 

  ROCE AR AP ID CCC LNOP GEAR 

ROCE 1             

AR -0,024 1           

AP -.181** .336** 1         

ID -.220** .184** .196** 1       

CCC -.095** .574** -.133** .778** 1     

LNOP .243** -.134** -0,021 -.197** -.221** 1   

GEAR -.260** -0,018 .269** .075* -.083** .091** 1 

 

Taulukossa 3 on esitelty muuttujien väliset korrelaatiokertoimet. Taulukon tähdet 

tarkoittavat korrelaation merkitsevyyttä eri riskitasoilla (*: Merkitsevä 5 % riskitasolla, **: 

Merkitsevä 1 % riskitasolla) Tutkielman kannalta keskeisimmät kertoimet ovat sidotun 

pääoman tuotto % ja muiden muuttujien väliset yhteydet. ROCE:n ja saamisten kiertoajan 

välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, koska sen p-arvo ylittää riskitason 

(0.425>0.05). Korrelaation testaus Roni & Djajadikertan (2021, 156) mukaisesti 

bootstrapilla ei myöskään tuottanut merkittävää parannusta, joten korrelaation puuttuminen 

ei johdu outlier-havainnoista. Yhteys kannattavuuden ja myyntisaamisten kiertoajan välillä 

on kuitenkin löytynyt monissa tutkimuksissa. Syy eroon voi olla kannattavuuden muuttuja, 

ROCE ei ole yleisesti käytetty tämän aihealueen tutkimuksissa.   

Kaikki loput korrelaatiot ROCE:n ja muiden muuttujien välillä ovat tilastollisesti merkittäviä 

1 % riskitasolla, eli p-arvot ovat alle 0.01. Ostovelkojen, varaston sekä käyttöpääomasyklin 

korrelaatiot ovat negatiivisia, eli kiertoajat lyhenevät samalla kun ROCE kasvaa. 

Ostovelkojen kiertoajan sekä varaston kiertoajan korrelaatiot ovat merkittävän suuruisia (-

0.181 ja -0.220). Käyttöpääomasykli korreloi vahvasti myyntisaamisten (0.574) ja varaston 

(0.778) kiertoaikojen kanssa. Tästä voi aiheutua ongelmia, sillä yksi regressioanalyysin 

edellytyksistä on riippumattomien muuttujien välinen riippumattomuus (Cleff 2019, 375). 

Kontrollimuuttujien oletus oli, että niillä on yhteys kannattavuuteen. Yhtiön koko 

korreloikin melko vahvasti ja positiivisesti ROCE:n kanssa (0.243). Velkaisuus puolestaan 
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korreloi negatiivisesti (-0,260). Näiden muuttujien tulokset ovat siis alkuoletusten mukaisia. 

Muuttujien varsinainen vaikutus kannattavuuteen selviää kuitenkin vasta regressioanalyysin 

jälkeen.  

 

4.3  Regressioanalyysi 

Käyttöpääomasykli on liian vahvasti multikollineaarinen, joten sitä ei voi käyttää tutkielman 

regressiomallissa. Multikollineaarisuus regressioanalyysissä tarkoittaa riippumattomien 

muuttujien välistä korrelaatiota. Sitä ei saa olla liikaa, koska regressioanalyysissä mitataan 

riippuvan ja yhden riippumattoman muuttujan välistä muutosta, kun muut riippumattomat 

muuttujat pysyvät vakiona. Liiallinen multikollineaarisuus tekee siis tuloksista 

epäluotettavia. Käyttöpääomasykli on rakenteellisesti multikollineaarinen myyntisaamisten- 

ja varaston kiertoaikojen kanssa. Rakenteellinen multikollineaarisuus johtuu siitä, että 

käyttöpääomasykli on laskettu muista kiertoajoista, jotka ovat myös mukana 

regressiomallissa. Tutkielmassa käytetty Ordinary least squares-menetelmä ei myöskään ole 

paras mahdollinen vaihtoehto multikollineaarisille muuttujille, ja sen sijaan tulisi käyttää 

esimerkiksi LASSO-menetelmää. (Frost 2019, 229.) OLS-menetelmää käytetään silti, koska 

sitä käytettiin myös Thuvarakanin (2013) tutkimuksessa. 

Frostin (2019, 226) mukaan rakenteellista multikollineaarisuutta voi lieventää, kun kaikista 

muuttujan saamista arvoista vähennetään kyseisen muuttujan keskiarvo. Tämä ei kuitenkaan 

tuottanut tulosta. Testaamalla selvisi, että käyttöpääomasykli ei ole liian multikollineaarinen, 

kun regressiossa käytetään winsoroimattomia muuttujia. Winsoroimattomattomien 

kiertoaikojen ja pääomasyklin parametriestimaatit ovat kuitenkin riskitasoltaan niin 

huonoja, että ne eivät ole läheskään tilastollisesti merkitseviä.  

Tutkimusmenetelmiä tulee käyttää niiden edellytysten mukaisesti, muuten tulokset eivät ole 

luotettavia. OLS-malli edellyttää muuttuvien olevan jokseenkin normaalijakautuneita, ja että 

suuria outlier-arvoja ei ole. Sen takia käyttöpääomasykli poistetaan regressiomallista. 

Syklistä ei siis saada tilastollisesti merkittävää tulosta suuntaan tai toiseen, mutta sen 

vaikutusta voidaan kuitenkin arvioida yleisellä tasolla, koska sen kaikki osatekijät ovat 

mukana regressiossa. 
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Poislukien käyttöpääomasyklin, muuttujat selittävät 17,1 % (r2 = 0.171) ROCE:n 

muutoksista. Malli on merkittävä F-arvolla 45,12. Esimerkiksi Deloofin OLS-malleissa 

korjatut selittävyysasteet olivat 21–22 %. Sorin & Ancan OLS-selittävyysaste oli 11 %. 

Regressiomallin muut tiedot ovat alla, taulukossa 4. 

Taulukko 4. Regressiomallin tulokset 

  B Keskivirhe t p Toleranssi VIF 

Vakio 0,293 1,710 0,172 0,864     

AR 0,019 0,009 2,207 0,027 0,851 1,176 

AP -0,037 0,011 -3,378 0,001 0,798 1,253 

ID -0,033 0,007 -5,038 0,000 0,911 1,097 

LNOP 0,988 0,116 8,542 0,000 0,940 1,064 

GEAR -0,033 0,004 -8,368 0,000 0,905 1,105 

 

Frostin (2019, 23–24) mukaan oikea selittävyysaste on se, joka vastaa lineaarisen mallin 

selittämää riippuvan muuttujan vaihtelua. Tutkielmassa käytettyjen kiertoaikojen ja 

nettotulosta lasketun sidotun pääoman tuoton välissä on lukematon määrä muita tekijöitä, 

joiden merkitys voi vaihdella maakohtaisesti, tai jopa maan sisällä. Esimerkiksi PwC (2022) 

mukaan Saksassa yritysten maksama kauppavero (Gewerbesteuer) vaihtelee jopa kuntien 

välillä. Tämän mallin selittävyysastetta voi siis pitää hyvänä. 

Taulukossa 4 on nähtävissä regressiomallin tulokset. Mallin muuttujat, myyntisaamisten- 

ostovelkojen- sekä varaston kiertoajat, yhtiön koko ja velkaisuus ovat kaikki tilastollisesti 

merkittäviä p-arvojen ollessa alle 0,05. Myyntisaamisten kiertoajan ja ROCE:n välillä on 

odotuksista poiketen positiivinen yhteys. Kiertoajan pidentyessä myös ROCE kasvaa, mutta 

melko vähän. Kiertoajan pidentyessä päivällä ROCE kasvaa 0,019 prosenttiyksikköä. 

Ostovelkojen kiertoajalla sekä varaston kiertoajalla on odotetun mukainen negatiivinen 

yhteys ROCE:en.  

Kontrollimuuttujien vaikutukset ovat odotetun suuntaisia, mutta koon vaikutus on 

muuttujista selvästi suurin. Koko on esitettynä liikevaihdon luonnollisena logaritmina, joten 

sen varsinaista merkitystä on vaikea arvioida.  

 Frostin (2019, 224) mukaan VIF-arvot välillä 1–5 tarkoittavat kohtalaista, mutta ei korjausta 

vaativaa kollineaarisuuden tasoa. Taulukon toleranssi- ja VIF-arvot osoittavat, että 
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merkittävää kollineaarisuutta ei esiinny riippumattomien muuttujien välillä, joten sen osalta 

tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

Taulukon tietojen perusteella H20, H30, H50 ja H60 hylätään. H40 ei saa vastausta, koska sitä 

ei tässä regressiomallissa testattu. 

 

4.4  Thuvarakanin tutkimustulokset 

Tämän tutkielman hypoteesit olivat samat kuin Thuvarakanin (2013) väitöskirjassa, ja hän 

hylkäsi niistä kaikki paitsi H5. Sekin jäi voimaan vain tietoliikenneyhtiöiden osalta. Tulokset 

poikkeavat aiemmista tutkimuksista, joiden pohjalta Thuvarakan loi oman työnsä (mm. 

Deloof 2003). Thuvarakanin (2013) tutkimuksen kriittisellä tarkastelulla paljastuu monia 

mahdollisia tutkimuksen sisäisiä ongelmia. 

Taulukko 5. Thuvarakanin aineiston kuvailu (Thuvarakan 2013) 

 

 

Taulukossa 5 on Thuvarakanin (2013) esittämät teollisuusyhtiöiden muuttujien perustiedot. 

Taulukosta voidaan havaita monia mahdollisia syitä Thuvarakanin (2013) poikkeaville 

tutkimustuloksille. Jokaisen muuttujan havaintojen määrä (N) on 60, sama kuin aineiston 

yhtiöiden määrä. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että tutkija on laskenut vuosikohtaisista 

havainnoista keskiarvon jokaiselle yhtiölle, kun tutkimusmenetelmät edellyttävät 

vuosikohtaisten havaintojen yhdistämistä yhteen joukkoon (pooling). Toinen ongelmakohta 
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on yhtiön kokoa kuvaava muuttuja, Logarithm of sales. liikevaihdon logaritmin keskiarvo 

on 836. Tällä hetkellä yksi maailman suurimpia yrityksiä liikevaihdon perusteella on 

kauppaketju Walmart (559,151 mrd. USD) (Fortune 2022). Walmartin liikevaihdon 

logaritmi on 11,74 ja luonnollinen logaritmi 27,04. Tästä voidaan päätellä, että tutkija on 

joko tehnyt muuttujamuunnoksen ilman sen kirjaamista tutkimukseen, tai laskuissa on 

mahdollisesti tapahtunut virhe. Velkaisuuden muuttujan maksimiarvosta nähdään, että 

aineistossa on mahdollisesti taloudellisesti huonokuntoisia tai erittäin korkealla velkavivulla 

toimivia yhtiöitä. Havainto on joka tapauksessa outlier, joka saattaa kertoa aineiston olevan 

sopimaton Pearsonin korrelaatiokertoimelle ja OLS-regressiomallille. (Thuvarakan 2013.) 

 

5  Yhteenveto ja johtopäätökset  

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kannattavuuden ja käyttöpääoman hallinnan välistä 

yhteyttä teollisuusalan pörssiyhtiöissä replikoimalla Thuvarakanin (2013) 

väitöskirjatutkimus. Toisena tavoitteena oli selvittää syitä Thuvarakanin (2013) 

poikkeuksellisille tutkimustuloksille. Replikointi pyrittiin suorittamaan mahdollisimman 

tarkasti samoilla menetelmillä, mutta täsmällinen replikointi ei ollut mahdollista. Syynä oli 

tämän tutkielman aineistolähde, jossa ei ollut saatavilla kaikkia alkuperäisiin muuttujiin 

tarvittavia tietoja. Korvaavat muuttujat eivät siis vastanneet täysin replikoitavan tutkimuksen 

muuttujia.   

Tutkimustulokset ovat enimmäkseen aiempien tutkimusten mukaisia. Kannattavuuden ja 

muiden muuttujien välillä löytyi yhteyksiä, jotka joko parantavat tai heikentävät 

kannattavuutta. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että aineiston yhtiöt voivat parantaa 

kannattavuuttaan lyhentämällä ostovelkojen- sekä varaston kiertoaikoja. Myyntisaamisten 

kiertoajan positiivinen yhteys kannattavuuteen ei ole tilastollisesti merkitsevä, koska 

Pearsonin korrelaation mukaan sen p-arvo on liian suuri (0.425>0.05). Useissa 

tutkimuksissa, kuten Deloof (2003), Nazir & Afza (2009), todetaan lyhyemmän 

myyntisaamisten kiertoajan parantavan kannattavuutta mm. likviditeetin parantumisen ja 

hallinnointikustannusten vähenemisen vuoksi. Tämän tutkielman poikkeava tulos voi johtua 

käytetyistä muuttujista. Amadeuksen laskutavan mukaiset nettoperusteinen ROCE ja 
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myyntisaamisten kiertoaika eivät ehkä sovi yhteen, koska myyntisaamiset kulkevat vielä 

monen välivaiheen läpi ennen kuin niistä jää jäljelle nettotulos. Myyntisaamiset muuttuvat 

ensin liikevaihdoksi ja siitä vähennetään kulut, verot ym. ennen kuin päädytään 

nettotulokseen. Nämä välivaiheet saattavat hämärtää muuttujien välistä suoraa yhteyttä, kun 

taas ostovelkojen maksu näkyy suoraan nettotulossa. Ostovelkojen- sekä varaston 

kiertoaikojen osalta tulokset ovat monien aiempien tutkimusten mukaisia. Raheman & Nasr 

(2007) mukaan varaston kiertoajan lyhentäminen parantaa kannattavuutta, ja ostovelkojen 

kiertoajasta samaa sanoo Laziridis & Tryfonidis (2006). 

Tutkielman hypoteeseistä H1 oletuksena oli negatiivinen yhteys myyntisaamisten kiertoajan 

sekä kannattavuuden välillä. H10 jää voimaan, koska yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

H2 ja H3 tulevat voimaan, eli ostovelkojen- sekä varaston kiertoajoilla on negatiivinen 

yhteys kannattavuuteen.  

H4, käyttöpääomasyklin negatiivinen yhteys kannattavuuteen on erikoistapaus. 

Kollineaarisuus kiertoaikojen kanssa esti käyttöpääomasyklin käytön samassa 

regressiomallissa, mutta erikseen tarkasteltuna, tai poistamalla varaston kiertoajan mallista, 

sillä nähdään olevan negatiivinen yhteys kannattavuuteen. Näin ollen H40 sekä H4 jäävät 

vastaamatta. H5 ja H6 tulevat voimaan: velkaantuneisuus heikentää kannattavuutta, ja yhtiön 

koon kasvu parantaa kannattavuutta. 

Tutkimustulokset poikkeavat merkittävästi Thuvarakanin (2013) tuloksista, joiden mukaan 

kannattavuuden ja muiden muuttujien välillä ei ole minkäänlaisia yhteyksiä. Thuvarakan itse 

epäili poikkeavien tulosten syyksi mm. pörssiyhtiöiden optimaalisen rakenteen 

omalaatuisuutta, käyttämäänsä kannattavuuden muuttujaa, sekä tarkastelujakson (2007–

2011) aikaisia kansainvälisen talouden ongelmia. (Thuvarakan 2013.) 

Monet tutkimuksen ulkoiset tekijät, ja erityisesti vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ovat 

varmasti osaltaan hämärtäneet muuttujien välisiä yhteyksiä, mutta mahdollisia ongelmia 

löytyi myös tutkimuksen sisältä. Kannattavuuden muuttujassa ollut epäselvyys ja 

tutkimusmenetelmien käytössä mahdollisesti tapahtuneet virheet ovat luultavasti olleet 

ulkoisia tekijöitä merkittävämpiä.  Thuvarakanin (2013) tutkimuksessa ilmenneiden 

epäselvyyksien vuoksi, ja tässä tutkielmassa tehtyjen muutosten takia tulosten tarkempi 

vertailu replikoitavan tutkimuksen kanssa ei ole mielekästä. 
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Tässä tutkielmassa käsitelty tutkimusongelma oli: Thuvarakanin (2013) 

tutkimusmenetelmien mukaiset tutkimustulokset poikkeavat merkittävästi aiemmista 

tutkimuksista, ja varmaa syytä eroille ei ole. Tämän tutkielman perusteella Thuvarakanin 

(2013) tutkimusmenetelmiä mukailemalla on mahdollista saada aiempien tutkimusten 

mukaisia tuloksia. Thuvarakanin (2013) tutkimustulokset voivat johtua aineiston 

käsittelyssä ja tutkimusmenetelmien käytön yhteydessä mahdollisesti tapahtuneista 

virheistä. 

 

5.1  Rajoitteet ja jatkotutkimusaihe 

Tämä tutkielma ei ole täsmällinen replikaatio, koska tutkimuksissa käytetyt muuttujat 

poikkeavat toisistaan. Jos muuttujat olisivat samat, tutkimustulokset voisivat olla lähempänä 

replikoitavaa tutkimusta, ja tulosten tarkempi vertailu olisi myös mielekkäämpää. Aineiston 

yhtiöt ovat monesta eri maasta, ja maiden väliset erot voivat osaltaan vääristää tuloksia. Sen 

lisäksi tarkastelujakso on vuoden lyhyempi kuin replikoitavan tutkimuksen viisi vuotta. Itse 

käyttöpääomasyklin puuttuminen käyttöpääomaa koskevasta analyysistä on suuri menetys 

tämän tutkielman itsenäiselle tulosten arvioinnille, ja ongelman olisi voinut ratkaista 

tekemällä kaksi eri regressiomallia.  

Tämä tutkielma käsitteli samassa aineistossa yhtiöitä monista eri maista, ja käytettävissä ei 

ollut yksittäisiä tilinpäätöseriä. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet yksittäisten maiden 

sisäiseen vertailuun, syynä on erityisesti maiden väliset erot sekä aineiston saatavuus. 

Jatkotutkimuksessa voisi perehtyä samoista yrityksistä Amadeuksen kooste-erillä ja 

varsinaisilla tilinpäätöserillä tehtyjen laskelmien väliseen eroon. Kuinka paljon eroa 

tilinpäätöserien pohjalta yleisimmällä laskukaavalla laskettuihin tunnuslukuihin on, ja 

vaihteleeko suhde eri maiden välillä.  
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