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1 Johdanto 

 

Tutkimuksen aiheena on osakkeen arvonmääritysmallien toimivuuden arvioiminen 

yrityksen arvonmäärityksessä. Tutkimus pyrkii selvittämään neljän valitun 

arvonmääritysmallin vaikutusta osakkeen arvon määräytymiseen. Tämä toteutetaan 

suorittamalla kuvaileva kirjallisuuskatsaus mallien kehityksestä, toiminnasta, 

paremmuudesta sekä ongelmista. 

 

Tässä luvussa esitellään työn tausta ja aihe, jonka jälkeen määritellään työn tavoite ja 

tutkimusongelma. Näiden jälkeen huomio kohdistuu tutkimuksen rajaukseen, käytettyyn 

aineistoon ja tutkimusmenetelmään. Viimeiseksi tiivistetään työn viitekehys ja rakenne. 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Arvonmääritysteoriat ovat yksi tutkituimpia aiheita rahoituksen teoriakentässä, eivätkä 

syyttä; talouskasvun takerrellessa ja epävarmuuden vallitessa yhä useammat 

fundamentaaliset sijoittajat yrittävät löytää yrityksen oikean arvon, mutta eri mallit 

saattavat antaa erilaisia tuloksia (Lin ja Chen, 2007). Sijoittajan täytyykin ymmärtää, 

mikä teorioista kuvaa tilannetta parhaiten ja miksi. Tutkimukset mallien sopivuudesta 

ovat yleisesti keskittyneet määrittelemään yksittäiselle yritykselle tai tietylle toimialalle 

sopivia malleja vertailemalla niiden tuloksia (Koller, 2001; Young, Gonq ja Van der 

Stede 2012; Hoffmann, 2013), mutta absoluuttisia koonteja ei ole tuotettu 

kyseenalaistamaan mallien hyödyllisyyttä. Tässä tutkimuksessa avataan oletukset 

arvonmääritysmallien taustalla sekä vertaillaan kolmea perinteistä sekä yhtä uudempaa 

arvonmääritysmallia, jotka ovat osinkomalli, vapaan kassavirran malli, lisäarvomalli sekä 

reaalioptiomalli.  

 

Arvonmäärityksen taustalla olevia tekijöitä ja syitä on lukuisia, joista Kallunki ja Niemelä 

(2007) listasivat muun muassa seuraavat syyt: pörssi- ja pääomasijoittaminen, yrityksen 

listautuminen, omien osakkeiden ostaminen, yrityskaupat ja fuusiot, tilinpäätöserien 

arvostaminen sekä yrityksen omistajalähtöinen johtaminen. Perusidea näiden tekijöiden 
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taustalla arvonmäärityksessä on sama, mutta jokaisessa on omat mausteensa.  

Esimerkiksi yrityskaupoissa keskitytään synergiaetujen selvittämiseen perinteisten 

laskutoimitusten päälle ja omien osakkaiden ostamisessa suhteellisten tunnuslukujen 

parantaminen on tärkeää yritysjohdolle. Tässä tutkimuksessa keskitytään yrityksen 

arvon määrittämiseen pörssiyrityksissä ja pyritään ymmärtämään, mitkä tekijät 

muodostavat yritysten osakkeiden hinnat pörssissä. 

 

Damodaran (2002) jakoi sijoittajat luokkiin heidän sijoitusfilosofioidensa perusteella. 

Ensimmäinen määrittelevä tekijä oli sijoitusaktiivisuus ja luonnollisesti luokiksi syntyivät 

aktiiviset ja passiiviset sijoittajat. Passiiviset sijoittajat eivät arvonmääritystä juuri käytä, 

kun taas aktiivisille sen rooli saattaa olla erittäin suuri. Aktiiviset sijoittajat voidaan 

edelleen jakaa markkina-ajoittajiin ja osakkeiden poimijoihin. Ajoittajat käyttävät 

arvonmääritystä koko markkinoiden arvon määrittämiseen, kun taas poimijat keskittyvät 

tiettyyn yritykseen. Poimijat jakautuvat fundamentaalista analyysia käyttäviin, joille 

arvonmääritys on erittäin tärkeä keino sijoituspäätöstä tehdessä. Aktiiviset osakkeiden 

poimintaa harrastavat sijoittajat sopivat erittäin hyvin tutkimuksen kohderyhmäksi ja 

arvonmääritystä käsitellään heidän näkökulmastaan. Nämä sijoittajat tai analyytikot 

pyrkivät määrittämään yrityksen reaaliarvon (intrinsic value) ja vertaavat sitä 

markkinoilla noteerattuun arvoon. Löytäessään markkinoilta mielestään 

fundamentaalisesti väärin hinnoitellun yrityksen, he tekevät sijoituspäätöksen. Juuri 

näiden sijoittajien ja analyytikoiden täytyy ymmärtää perusteellisesti, miten ja millä 

mallilla markkinat ovat yrityksiä arvostaneet, jotta vertailu voidaan tehdä 

mahdollisimman oikeilla taustatiedoilla. Seuraavaksi Kallungin ja Niemelän (2007) esitys 

yrityksen arvon määrittämisestä fundamentaalisesti: 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginen analyysi 

Tilinpäätöksen analysointi 

Tulevan kehityksen ennakointi 

Yrityksen riskisyyden arviointi 

Yrityksen arvon määrittäminen 
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Kuvio 1. Yrityksen arvon määrittämisen päävaiheet (Kallunki ja Niemelä, 2007) 

Kuviossa 1 Kallunki ja Niemelä (2007) kuvaavat yrityksen arvon määrittämistä. Tulevan 

kehityksen ennakointi alkaa strategisella analyysillä sekä tilinpäätöksen analysoinnilla. 

Tulevan kehityksen ennakointi yhdistyy riskin arvioimiseen, joiden perusteella voidaan 

määrittää yrityksen arvo. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on vertailla analyyttisesti arvonmääritysmallien 

ominaisuuksia ja toimivuutta markkinoilla sekä herättää lukijassa ajatuksia ja 

keskustelua. Mallit saattavat usein näyttäytyä käyttäjälle teknisinä mittareina, joita 

opetetaan bisneskouluissa absoluuttisina totuuksina ilman taustaoletusten 

perinpohjaista läpikäyntiä (Penman ja Sougianis, 1998). Tutkimus pyrkii avaamaan 

mallien ja niiden taustalla olevien oletusten teoriat sekä ongelmat reaalimaailmassa. 

Tavoitteisiin yritetään päästä seuraavan tutkimuskysymysten avulla: 

 

 

Tutkimuskysymys: 

Voidaanko arvonmääritysmalleilla tehokkaasti määrittää osakkeen arvo? 

 

Tutkimuskysymykselle vastausta haetaan seuraavien alakysymysten avulla: 

 

Tutkimuskysymyksen alakysymykset: 

 Miten mallit sijoittuvat keskenään paremmuusjärjestykseen ja miksi? 

 Mitä ongelmia mallit kohtaavat? 

 Missä olosuhteissa malleista on eniten hyötyä? 

 

Tutkimuskysymyksen valinnassa on keskitytty selkeyttämään tutkimuksen aihetta. 

Alakysymykset tukevat pääkysymystä ja niiden avulla saadaan hahmotettua ympäristö, 

joka auttaa pääkysymyksen tutkimisessa. 
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1.3 Tutkimuksen rajaus, menetelmä ja aineisto 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan neljää arvonmääritysmallia: Osinkomallia, vapaan 

kassavirran mallia, lisäarvomallia sekä reaalioptiomallia. Näiden mallien valinta 

perustuu kahteen tekijään. Tärkein syy on, että kolme ensin mainittua mallia ovat 

erittäin liitoksissa keskenään, mutta eri tilanteissa niillä saadaan erilaisia tuloksia. 

Toinen syy liittyy mallien käyttöön. Valitut mallit ovat käytettyjä reaalimaailmassa ja 

usein perinteisten julkisten yhtiöiden tilanteissa kolme ensin mainittua mallia 

muodostavat pohjan arvonmääritykselle mallien osalta. Tämän tutkimuksen laajuuden 

puitteissa ei voida ottaa kantaa tunnuslukupohjaiseen arvonmääritykseen tai muihin 

arvonmääritysmalleihin, jotka sopivat tietyissä tilanteissa yrityksille. Eri yritysmuodoista 

keskitytään julkisiin osakeyhtiöihin, sillä arvonmääritysmallien käyttö vaatii informaatiota, 

jonka usein vain julkinen osakeyhtiö tuottaa markkinoille.  

 

Tutkimus suoritetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on antaa 

lukijalle narratiivinen yleiskuva mallien toimintaan liittyvien aiheiden 

monimuotoisuudesta reaalimaailmassa. Tutkimus on luonteeltaan analysoiva ja 

kommentoiva ja kappaleessa viisi esiteltävien tulosten on tarkoitus herättää keskustelua 

ja ajatuksia. Aiheen tutkimuskentän suurimmat läpimurrot ovat sijoittuneet 1950–2000 -

luvuille, joten artikkeleiden valinnassa perusteina on käytetty niiden suurta 

kontribuutiota arvonmääritykseen vaikuttaviin tekijöihin. Ajatusten herättämiseksi 

mukaan on valittu myös vähemmän tunnettuja uudempia artikkeleita, joiden perusteella 

perustellaan saavutetut tulokset ja johtopäätökset. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys 

 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkimuksen aihe ja tausta, jonka 

jälkeen määritellään tutkimuskysymykset, työn tavoitteet sekä tutkimuksen rajaus ja 

menetelmät. Lisäksi esitellään työn rakenne sekä yleinen viitekehys. Toisessa 

pääkappaleessa käydään läpi arvonmääritysmallien taustalla olevat oletukset riskistä, 

kasvusta, diskonttauskoron määrittämisestä sekä tehokkaista markkinoista. Kolmas 



8 
  

pääluku esittelee neljä tarkasteluun valittua mallia: osinkomallin, vapaan kassavirran 

mallin, lisäarvomallin sekä reaalioptiomallin. Neljännessä pääluvussa esitellään 

tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto, jonka perusteella muodostetaan viidennessä 

pääluvussa esiteltävät tutkimustulokset. Viimeiseksi, kuudennessa pääluvussa kootaan 

johtopäätökset sekä esitellään mielenkiintoiset jatkotutkimusaiheet. Seuraavaksi 

esitellään työn teoreettinen viitekehys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Työn teoreettinen viitekehys 

 

Kuviossa 2 ylimmän funktion muodostavat rajauksen perusteella valitut 

arvonmääritysmallit. Näistä malleista pyritään tutkimusten avulla suorittamaan 

kirjallisuuskatsaus, joka vastaisi työn tavoitteisiin ja synnyttäisi johtopäätökset.   

Osinkomalli Kassavirtamalli Lisäarvomalli Reaalioptiomalli 

Vaikuttavatko arvonmääritysmalli osakkeen arvon määräytymiseen? 

Milloin hyötyä? Mitä ongelmia kohtaavat? Keskinäinen paremmuus? 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus analysoivalla luonteella 

arvonmääritykseen liittyvistä artikkeleista 

Johtopäätökset, tavoitteet 
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2 Arvonmääritysmallien taustaoletukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään oletukset valittujen arvonmääritysmallien taustalla. Ensin 

esitellään tulevaisuuden tuottojen ennustamisen vaikeus, jonka jälkeen käydään läpi 

yrityksen riskin muodostavia komponentteja arvonmäärityksessä. Kolmas alakappale 

ottaa kantaa diskonttokoron määrittämiseen ja se jakautuu oman pääoman 

kustannukseen sekä vieraan pääoman kustannukseen. Neljännessä ja viimeisessä 

alakappaleessa esitellään tehokkaiden markkinoiden hypoteesi. 

 

2.1 Tulevaisuuden tuottojen ennustaminen 

 

Tulevaisuuden tarkka ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Kuitenkin 

arvonmääritysmallit vaativat estimaatin tulevaisuuden kasvusta, jotta tulevaisuuden 

tuotot voidaan diskontata nykyarvoon. Sijoittajan täytyy historiallisten tilinpäätöksistä 

löytyvien lukujen ja yleisen kansantalouden kehityksen tulkkaamisen ohella ymmärtää 

myös yrityksen valitsema strateginen polku. Hooken (1998) mukaan on tärkeää 

ymmärtää yrityksen elinkaaren vaihe sekä toimialan luonne, jotta tulevaisuutta voidaan 

tehokkaasti ennustaa. Yrityksen luonteen ymmärtämisen jälkeen on mahdollista valita 

yrityksen tulevaisuuden ennustamiseen parhaiten soveltuva tekniikka kolmen eri 

vaihtoehdon välillä, joita ovat kvalitatiiviset tekniikat, kausaaliset tekniikat sekä 

aikasarjatekniikat. Kvalitatiiviset tekniikat liittyvät varsinkin pienten yritysten 

tulevaisuuden arviointiin, sillä pienillä yrityksillä ei useinkaan ole samanlaista dataa 

saatavilla kuin suurilla yrityksillä. Kausaalista tekniikkaa voidaan käyttää etenkin silloin, 

jos yritykselle on löydetty muuttuja, joka korreloi yrityksen suoriutumisen kanssa. 

Hooken mukaan näitä muuttujia voivat olla esimerkiksi hintojen nousu, volyymien kasvu 

tai yrityskaupat. Aikasarjatekniikka sopii yritykselle, jos sijoittaja uskoo historian 

paljastavan tietoja tulevaisuudesta. Nykyisin edistyneimmät mallit yrittävät rakentaa 

malleja, jotka hyödyntävät sekä aikasarja- että kausaalitekniikkaa. Esimerkiksi So (2013) 

osoitti saavuttavansa 5.8 prosentin ylituottoja toteuttamalla sijoitusstrategiaansa, jossa 

tuottoja yritettiin selittää regressiossa erilaisilla muuttujilla, kuten kirja- ja markkina-arvon 

suhteella, varojen kasvulla ja osinkosuhteella. 
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Täytyy aina muistaa, että ennustetut arvot eivät kuvaa tulevaisuutta välttämättä 

kovinkaan hyvin. Analyytikoillekin on tuottanut suuria vaikeuksia ennustaa tehokkaasti 

markkinoiden piikkejä. Usein ennuste on vain yksi absoluuttinen luku, joka saattaa olla 

kaukana totuudesta markkinoiden jähmettyessä. Linneman ja Kennel (1997) esittelivät 

jo yli 35 vuotta sitten skenaarioanalyysin tekemisen tuovan lisäarvoa kattavan 

ymmärryksen saavuttamiseksi tulevaisuuden mahdollisuuksista. Käytännössä 

skenaarioanalyysia rakentaessaan sijoittaja listaa mielestään yrityksen tulevaisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä, jotka saattavat vaihdella tulevaisuudessa. Kun saadaan 

muodostettua erilaiset mahdollisuudet, voidaan laskea huonoin mahdollinen skenaario 

sekä paras mahdollinen skenaario. Sijoittaja antaa todennäköisyydet skenaarioiden 

toteutumiselle ja näistä voidaan edelleen johtaa herkkyysanalyysi, joka antaa enemmän 

mahdollisuuksia yrityksen arvolle eri skenaarioiden toteutuessa ristiin. 

Herkkyysanalyysia voidaan viedä vieläkin pidemmälle, ja mahdollinen ratkaisu on 

Stanislaw Ulamin 1940-luvulla kehittämä Monte Carlo simulaatio, joka käytännössä luo 

todennäköisyysjakauman datalle asetettujen ylä- ja alarajojen sisälle.  

 

2.2 Riski 

 

Kun sijoittaja ajattelee yrityksen riskiä, yleensä nousee mielikuva tulojen 

epävarmuudesta ja pääoman menetyksestä. Markowitz (1952) esittää, että 

kokonaisriskiä voidaan kuvata keskihajonnalla, joka mittaa tuoton vaihtelua odotusarvon 

ympärillä. Hän jakaa riskin kahteen osaan, hajautettavissa olevaan epäsystemaattiseen 

riskiin ja systemaattiseen riskiin, jota ei voida hajauttaa. Epäsystemaattisesta riskistä 

hyviä esimerkkejä ovat lakot, työseisaukset, luonnonkatastrofit tietyillä alueilla, kun taas 

systemaattista riskiä ovat esimerkiksi inflaation ja korkotason muutokset. Markowitzin 

(1952) mukaan epäsystemaattisesta riskistä pääsee eroon hajauttamalla tarpeeksi, 

jolloin sijoittajan täytyy keskittää huomionsa systemaattiseen eli markkinariskiin. Kuvio 3 

esittää epäsystemaattisen riskin vähenemisen hajautuksen seuraamisena: 
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Kuvio 3. Hajauttamisen hyöty (Markowitch, 1952) 

 

Kuten kuviosta 3 näkee, sijoituskohteiden lukumäärä kasvattaminen pienentää 

altistumista yrityskohtaiselle riskille samalla, kun markkinariski pysyy hajauttamisen 

tavoittamattomissa. 

 

Tässä työssä riskin mittarina toimii muuttuja beta, joka kuvaa yrityksen altistumista 

markkinariskille. Se on peruja Sharpen (1963), Lintnerin (1965) ja Mossin (1966) 

kehittämässä CAPM-mallissa (Capital asset pricing model), joka esitellään myöhemmin 

tässä työssä oman pääoman kustannuksen määrittämisen yhteydessä. Beta saadaan 

yksinkertaisimmillaan lineaarisella regressiolla asettamalle selitettäväksi muuttujaksi 

valitun omaisuuserän tuotto ja selittäväksi muuttujaksi vertailtavan omaisuuserän tuotto. 

Matemaattisesti se voidaan esittää: 

 

         

       
                           (1) 

 

missä      Cov(rarb) = Omaisuuserien tuottojen kovarianssi (kovarianssi mittaa kuinka 

riippuvaisia muuttujat ovat toisistaan).       Var(rb) = Vertailtavan omaisuuserän varianssi. 

Riski ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan betaan, vaikka se onkin ehkä helpoiten 

ymmärrettävissä oleva riskin mittari. Markowitzin (1952) luomaa portfolioteoriaa 

Yritysriski 

 
Markkinariski 

Sijoituskohteiden lukumäärä 
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mukaillen riskin lähteet voidaan jakaa viiteen kategoriaan (mm. Chong, Jennings, 

Phillips, 2012). Nämä kategoriat ovat markkinariski (market based risk), momenttiriski 

(momentum risk), reaaliarvon riski (intrinsic value risk), residuaaliriski (residual risk) ja 

ekonometristen mallien riski (attribution instability risk). Kuten aikaisemmin esitettiin, 

markkinariskin määrittäminen on tässä työssä oleellisessa asemassa oman pääoman 

kustannusta määrittäessä. Momenttiriski kuvaa omaisuuserän suosion muutosta ja 

reaaliarvon (intrinsic value) riski puolestaan tulevaisuuden kassavirtojen potentiaalista 

kumpuavaa riskiä. Residuaaliriski kuvaa riskiä, joka ei ole riippuvainen yleisestä 

taloustilanteesta ja ekonometrisen mallin riski kuvaa tilannetta, jolloin omaisuuserän 

luonne taloudessa muuttuu. Tämän työn laajuuden puitteissa riskiä mitataan betalla, 

joka siis on markkinariskin mittari ja muiden riskiä synnyttävien tekijöiden 

syventymiseen jätetään lukijalle. Hyviä tietolähteitä riskien lähteistä ovat aikaisemmin 

mainittu artikkeli Markowitzin (1952) portfolioteoriasta, Faman ja Frenchin (1993) 

artikkeli betan tarkemmasta määrityksestä sekä Faman ja Frenchin (2004) artikkeli 

perinteisen betan epäonnistumisen syistä. 

 

2.3 Koko pääoman keskimääräinen kustannus 

 

Pääoman keskimääräisen kustannuksen selvittäminen on arvonmäärityksen kannalta 

erittäin olennainen tehtävä. Sitä käytetään diskonttaamaan tulevaisuuden kassavirtoja 

nykyarvoon ja se kuvaa yksinkertaisesti yrityksen pääomastaan maksamaa hintaa. 

Pääoman keskimääräinen kustannus kulkee käsi kädessä yrityksen riskin ja 

pääomarakenteen kanssa. Sijoittajalle tärkeää on ymmärtää, miksi yrityksellä on velkaa. 

Velan määrän kasvu kasvattaa konkurssikustannuksia, mutta hyödyttää yritystä 

veroedun muodossa. Mogliani ja Miller (1958) tutkivat erilaisten pääomarakenteiden 

vaikutusta yrityksen pääoman kustannukseen ja totesivat, että ainoastaan markkinoilla, 

joilla ei ole veroja tai konkurssiriskiä, pääomarakenteella ei ole vaikutusta. 

Reaalimaailmassa pääoman kustannukseen liittyy useita faktoreita. Moglianin ja Millerin 

mukaan pääoman keskimääräinen kustannus voidaan esittää muodossa: 
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                                                           (2) 

 
missä          WACC = Koko pääoman kustannus 
                    E = Oman pääoman määrä                      D = Vieraan pääoman määrä 
                    V = Koko pääoman määrä                       TC = Veroaste 
                    RE = Oman pääoman kustannus              RD = Vieraan pääoman kustannus 
 

Laskiessaan koko pääoman keskimääräistä kustannusta, sijoittajan täytyy tehdä ero 

historiallisen pääomarakenteen ja tavoitteellisen pääomarakenteen välillä. Tämä johtuu 

siitä, että tulevaisuuden kassavirtoja tulisi diskontata tulevaisuuden pääoman 

kustannuksella. Kallunki ja Niemelä (2007) nostavat vaihtoehtoiseksi tavaksi määrittää 

esimerkiksi toimialan keskimääräisen pääomarakenteen ja sitä kautta vertailla, mihin 

suuntaan yritys on mahdollisesti matkalla.  

 

2.3.1 Vieraan pääoman kustannus 

 

Vieraan pääoman kustannus tarkoittaa hintaa, jonka yritys joutuu maksamaan velalleen. 

Velalla voi olla erilaisia muotoja pankkilainasta joukkovelkakirjoihin. Tärkeää on 

määrittää vieraan pääoman kustannus markkinahintaisena. Käytännössä vieraan 

pääoman kustannuksessa on kaksi pääkomponenttia: riskitön korko ja riskipreemio. 

Athanassakos (1995) määrittelee kirjassaan riskipreemion maksuksi, jonka sijoittajat 

vaativat mahdollisuudelle, että sijoitus menetetään. Riskipreemio voi koostua erilaisten 

yritysten kohdalla esimerkiksi yrityksen liiketoiminta- likviditeetti- ja rahoitusriskeistä, 

joita sijoittajat arvioivat markkinoilla.  

 

Riskittömänä korkona on Suomessa pidetty perinteisesti valtion obligaatioiden tuottoa. 

Obligaatioita on kuitenkin eri maturiteeteilla ja esimerkiksi Damodaran (2002) 

huomauttavat, että jokaisen vuoden kassavirtoja diskontatessa kuuluisi 

diskonttaustekijässä käyttää sille kuuluvaa riskitöntä korkotasoa. Vuoden päästä 

saataville kassavirroille pitäisi käyttää vuoden päästä erääntyvän obligaation tuottoa, 

kymmenen vuoden päästä erääntyvälle obligaatiolle kymmenen vuoden velkapaperin 

tuottoa ja niin edelleen. Hänen mukaansa pitäisi myös ottaa huomioon kohdemaan 



14 
  

valuuttakurssi- ja inflaatioriskit, joten esimerkiksi Suomesta liikevaihtonsa saavalle 

yritykselle kuuluisi käyttää Suomen valtion obligaatioiden riskitöntä korkoa. 

   

2.3.2 Oman pääoman kustannus 

 

Oman pääoman kustannus kuvaa sijoittajien omalle pääomalle vaatimaa tuottoa. Kuten 

vieras pääoma, se koostuu kahdesta komponentista, jotka ovat riskitön korko sekä 

riskipreemio. Yleisesti ottaen oman pääoman riskipreemio on korkeampi kuin vieraan 

pääoman, sillä omalle pääomalle ei ole sovittuja kiinteitä maksuja, kuten korolle. Noin 

50 vuotta sitten Lintner (1965), Sharpe (1963) ja Mossin (1966) päätyivät 

samanaikaisesti malliin, jolla kuvataan osakkeen tuottovaatimuksen ja riskin välistä 

suhdetta. Tämä malli tunnetaan nimellä CAPM-malli, joka voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

            [        ]                                                       (3) 

 
missä             E(Ri) = yrityksen i osakkeen tuottovaatimus 
                       Rf = riskittömän sijoituskohteen tuotto 
                       Bi = yrityksen i osakkeen riskiä kuvaava beta-kerroin 
                       E(Rm) = markkinaportfolion odotettu tuotto 
 
 
Beta-kerroin kuvaa yrityksen systemaattista riskiä. Se mittaa osakkeen arvon vaihtelua 

suhteessa osakemarkkinoiden keskimääräiseen heilumiseen (valittuun indeksiin). 

Sijoittaja löytää yrityksille lasketut betat markkinatoimijoiden tuottamista palveluista, 

mutta betan voi regressoida helposti myös itse, jos pitää omaa malliaan soveliaampana. 

Yksinkertaisimmillaan regressioyhtälö on muotoa: 

 

                                                                                           (4) 

 
missä                Ys = Osakkeen tuottama tuotto 
                          α = vakiotermi 
                          Yb = vertailuindeksin tuottama tuotto 
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Athanassakos (1995), huomauttaa, että regressoitu beta on kuitenkin vain estimaatti 

nykyhetkestä, sillä sen saavuttamiseksi käytetyt arvot pohjautuvat menneisyyteen. 

Sijoittajan täytyykin ymmärtää eri palveluntarjoajien beta-arvioita lukiessaan ymmärtää 

taustaoletukset niiden takana, sillä laskentatekniikat saattavat erota suuresti 

palveluntarjoajien välillä.  

 

Markkinaportfolion odotettu tuotto kuvaa sitä tuottoa, jonka sijoittaja saisi sijoittamalla 

markkinaindeksiin. Oikean markkinaindeksin valinta on sijoittajasta kiinni. Suurimmat 

markkinaindeksit ovat korreloituneita keskenään, joten paikallisen indeksin valinta 

heijastaa myös suurempien markkinoiden indeksien tuottoa tiettyyn pisteeseen asti. 

 

Riskitön korkokanta esiteltiin edellisessä kappaleessa ja lopputermi kuvaa yrityksen 

riskipreemiota omalle pääomalle. CAPM-mallia on kritisoitu paljon siitä, ettei se anna 

oikeaa kuvaa yrityksistä, joiden ominaisuudet eroavat paljon vertailuindeksiin kuuluvien 

yritysten ominaisuuksista, esimerkkinä pienyritykset. Fama ja French (1993) esittelivät 

korvaavan mallin, jossa markkinariskipreemio jakautuu useampaan faktoriin 

mahdollisimman tarkan tuloksen saavuttamiseksi.  

 

2.4 Markkinoiden informatiivisuus 

 

Kappaleessa 2.1 puhuttiin tulevaisuuden ennustamiseen liittyvästä epävarmuudesta 

arvonmäärityksen teoriakentässä. Keskustelua käytiin historiatietoja käyttävistä 

tekniikoista, vaikka historiaahan ei sinällään voi käyttää absoluuttisena arvona 

tulevaisuuden kehityksestä. Tästä syystä on erittäin tärkeää seurata markkinoiden 

toimintaa ja ennusteita juuri sijoitushetkellä. Erilaiset markkinat saattavat tarjota tietoa 

sijoittajille ja analyytikoille epätasaisesti riippuen niiden luonteesta. Fama (1965) tutki 

historiallisten arvojen toimivuutta tulevaisuuden ennustajana ja jakoi markkinat kolmeen 

luokkaan, tehokkaisiin markkinoihin (strong form), semitehokkaisiin markkinoihin (semi 

strong form) ja heikkoihin markkinoihin (weak form). 
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Faman (1970) mukaan markkinoiden tunnuspiirteet ovat seuraavat: Tehokkailla 

markkinoilla kukaan ei voi saavuttaa ylituottoja pitkällä aikavälillä, sillä osakkeiden 

hinnat heijastavat kaikkea saatavilla olevaa tietoa, mukaan lukien sisäpiiritieto. 

Semitehokkailla markkinoilla uusi tieto siirtyy osakkaiden hintoihin erittäin nopeasti ja 

pitkällä aikavälillä ei voida saavuttaa ylituottoja ilman jatkuvaa sisäpiiritietoa. Heikoilla 

markkinoilla sijoittaja ei voi saavuttaa ylituottoja pitkällä aikavälillä käyttämällä 

ainoastaan historiatietoja. Heikoilla markkinoilla sijoittajalla on mahdollisuus saavuttaa 

ylituottoja käyttäytymällä rationaalisesti ja harjoittamalla fundamentaalianalyysia. 

 

Faman (1970) luokituksen mukaan markkinoiden täytyy olla heikot, jotta 

fundamenttianalyysista on yleensä hyötyä. Markkinat Yhdysvalloissa ja Pohjois-

Koreassa eivät voi olla tehokkuudeltaan samat, joten fundamentaalista analyysia 

käyttävän täytyy ymmärtää, millä aikavälillä uusi tieto siirtyy osakkeiden hintoihin eri 

markkinoilla, jos haluaa tehokkaasti saavuttaa ylituottoja. Suurilla osilla markkinoista 

informaation liikkuminen tosin on tehotonta, sillä muuten markkinoilla ei olisi 

kannustimia analyytikoiden palkkojen maksamiseksi (Malkiel, 2003). Yksi esimerkki 

heikoista markkinoista oli Helsingin pörssi 1980-luvun alussa (Berglund, 1983). 
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3 Arvonmääritysmallit 

 

Tässä luvussa esitellään aiemmin mainitut osakkeiden arvonmääritysmallit. 

Ensimmäisessä alakappaleessa kuvataan osinkomallin teoria, toisessa kappaleessa 

käydään läpi osakkeen arvon muodostuminen vapaan kassavirran mallilla ja 

kolmannessa alakappaleessa esitellään lisäarvomalli. Neljännessä ja viimeisessä 

alakappaleessa kuvataan reaalioptiomallin teoria.  

 

3.1 Osinkomalli 

 

Osinkomallin perusidean mukaisesti sijoittajat ovat kiinnostuneita oman pääoman 

arvosta, joka saadaan diskonttaamalla tulevaisuudessa maksettavat osingot 

nykyarvoon. Williams (1938) esitteli ensimmäisenä kyseisen mallin, joka voidaan 

kirjoittaa: 

 

    
  

     
  

  

      
  

  

      
    

  

      
                                   (5) 

 

missä                  Dt = Osinko vuonna t ,              r = sijoittajien tuottovaatimus. 

 

Olettaen yrityksien osingon kasvavan tasaisella nopeudella g, edellinen kaava voidaan 

kirjoittaa muotoon:  

 

    
       

     
  

        

      
  

       

      
    

        

      
                                         (6) 

   

missä              Ve = yrityksen oman pääoman arvo, 

                 Dt = osinko vuonna t, 

               r = oman pääoman kustannus, 

               g = osinkojen vuotuinen kasvuprosentti. 
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Gordon ja Shapiro (1956) esittelivät tutkimuksessaan tasaisen kasvun mallin, jossa 

osinkojen oletetaan kasvavan tasaisesti. Kaava 6 taipuu muotoon: 

 

     
       

   
  

  

   
 .                                                                   (7) 

 

Kaavaa voidaan edelleen yksinkertaistaa, jos oletetaan, ettei yritys kasvata osinkojaan 

ollenkaan: 

 

      
  

  
 .          (8) 

 

Niskanen ja Niskanen (2000) toteavat, että näin yksinkertaistettu versio sopii ainoastaan 

yritykselle, joka jakaa koko voiton osinkoina, eikä tee kasvuinvestointeja lainkaan. 

Kallunki ja Niemelä (2007) toteavat markkinoiden kehittäneen teoreettisesti 

toimivimmaksi ratkaisuksi mallin, jossa kasvu on jaksotettu osiin. Tällöin voidaan 

ennustaa ensimmäisessä vaiheessa mahdollisimman tarkasti tulevat osingot ja käyttää 

toisessa jaksossa tasaisen kasvun mallia, jossa g oletetaan vakioksi: 

  

    
  

     
  

  

      
  

  

      
    

  

      
  

       

   
    .                   (9) 

 

Osinkomallia on perinteisin ja ehkä perusidealtaan yksinkertaisin 

arvonmääritysmalleista, mutta käytännössä se on ongelmallinen. Kallunki ja Niemelä 

(2007) nostavat esiin yritysten erilaisuuden; osinkoja ei jaeta samalla toimialallakaan 

välttämättä samalla tavalla ja vertailu on vaikeaa. Osinkomalli toimii kuitenkin Kallungin 

ja Kytösen (2002) mukaan esimerkiksi pohjana seuraavaksi esiteltävälle vapaan 

kassavirran mallille, jota pidetäänkin yleisesti kehittyneempänä mallina. 
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3.2 Vapaan kassavirran malli 

 

Vapaan kassavirran mallissa yrityksen arvo määritetään diskonttaamalla tulevaisuuden 

tuotot nykyhetkeen. Aiemmin esitelty osinkomalli ja vapaan kassavirran malli ovat 

idealtaan samanlaiset ja antaisivat teoreettisesti saman tuloksen, jos yritys päättäisi 

jakaa kaikki tulonsa osinkoina omistajille. Kassavirtamallissa diskonttaustekijänä toimii 

yrityksen pääoman keskimääräinen kustannus (WACC) tai oman pääoman kustannus 

riippuen lasketaanko arvo pelkästään omalle pääomalle (FCFE) vai koko yritykselle 

(FCFF).  Seuraavaksi näiden mallien kaavat Damodarania (2002) mukaillen: 

   
     

        
  

     

         
      

     

         
 

     
        

         
                                           (10) 

 

   
     

     
  

     

      
      

     

      
 

     
(    )

       
                                                                 (11) 

 

missä 

Vf = Yrityksen arvo,      FCFFn = Yrityksen vapaa kassavirta vuonna n, 

WACC = Koko pääoman keskimääräinen kustannus, 

G = Keskimääräinen tuottojen kasvuvauhti (NOPAT-kasvuvauhti), 

Ve = Yrityksen oman pääoman arvo, 

FCFEn = Yrityksen vapaa kassavirta omalle pääomalle vuonna n, 

r= Oman pääoman kustannus, 

Gi = Keskimääräinen nettotuottojen kasvuvauhti. 

 

Kaava 10 kuvaa koko yrityksen arvoa verrattuna kaavaan 11, joka kuvaa yrityksen 

oman pääoman arvoa. Molemmissa kaavoissa laskuidea on sama: tulevaisuuden 

tuottojen projektio on jaettu kahteen luokkaan. Ensin yritetään määrittää 

mahdollisimman tarkasti lähitulevaisuuden tuotot, joista usein on saatavilla tarkempia 

ennusteita pitkän aikavälin tuottoihin verrattuna. Viimeinen termi kuvaa yrityksen 
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tulevaisuuden tuottoja diskontattuna ikuisuuteen. Seuraavassa taulukossa tehdään ero 

yrityksen kaikkien vapaiden kassavirtojen ja oman pääoman vapaiden kassavirtojen 

välille Morinia ja Jarellia (2001) mukaillen: 

 

Taulukko 1. Vapaa kassavirta yritykselle ja omalle pääomalle 

FCFF FCFE 

NOPAT 

-     Käyttöpääoman muutos 
-     Käyttöomaisuusinvestoinnit 
+   Poistot 

Nettotulos 

-     Käyttöpääoman muutos 
-     Käyttöomaisuusinvestoinnit 
+    Poistot 
+    Velkojen liikkeellelasku 
-     Velkojen takaisinmaksu 

 

Taulukossa 1 NOPAT (net operating profits after taxes) kuvaa liikevoittoa verojen 

jälkeen ja käyttöpääoman muutos on yhtä kuin vaihto-omaisuuden muutos + 

myyntisaamisten muutos – ostovelkojen muutos. 

Suurin ero kassavirtojen välillä liittyy tuloksen määrittämiseen. Yrityksen vapaita 

kassavirtoja laskiessa käytetään liikevoittoa verojen jälkeen, kun taas nettotulos on 

ensimmäinen erä FCFE-mallissa. Tämä johtuu siitä, että FCFF-mallissa ei oteta 

erikseen huomioon korkomaksujen vaikutusta, koska yrityksen arvoa lasketaan sekä 

velkojille, että osakkeenomistajille. FCFE-mallissa velasta syntyvien korkomaksujen 

vaikutus yritykselle täytyy ottaa huomioon, sillä arvoa määritetään ainoastaan omalle 

pääomalle.  

 

Aikaisemmin työssä on esitelty kasvuvauhdin ennakointi sekä pääoman kustannusten 

selvittäminen. Taulukossa 2 tuodaan esille erot FCFF- ja FCFE-mallien välillä. 
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Taulukko 2. Eroavaisuudet vapaan kassavirran mallissa oman pääoman ja koko 

yrityksen pääoman määrittämisessä 

Muuttuja FCFF FCFE 

Kassavirrat Kassavirrat sekä velkojille, 

että osakkeenomistajille 

Kassavirrat ainoastaan 

osakkeenomistajille 

Ennakoitu kasvuvauhti Kasvu liiketuloksessa Kasvu nettotuloksessa 

Diskonttaustekijä Koko pääoman kustannus Oman pääoman kustannus 

 
 

Taulukko 2 kuvaa eroja oman pääoman kassavirtamallin ja koko yrityksen 

kassavirtamallin välillä. Diskonttaustekijän määräytyminen on käyty läpi aikaisemmin 

työssä, kuten myös kasvuvauhti. Kasvuvauhti-muuttujan ero mallissa ei ole olennaista, 

sillä pitkällä aikavälillä liiketuloksen ja nettotuloksen oletetaan liikkuvan samassa 

tahdissa. Kassavirtojen muodostuminen käytiin läpi taulukossa 1. Damodaran (2001) 

tuo esille myös kysymyksen kasvukauden arvioidusta pituudesta. Mitä pidemmälle 

saadaan yksityiskohtaisia ennusteita tehtyä, sitä pienempään arvoon terminaaliarvo jää 

valuaatiossa ja mallin herkkyys ennustevirheille pienenee. 

 

3.3 Lisäarvomalli   

 

Lisäarvomallin juuret juontavat jo 1960-luvulle, mutta se yleistyi vasta 1990-luvulla, kun 

Steward (1991) lanseerasi versionsa lisäarvosta. Tämä tavaramerkki kulkee nimellä 

EVA (economic value added) ja sillä mitataan yrityksen kykyä tuottaa taloudellista 

lisäarvoa sijoittajille. Tämä lisäarvo voidaan laskea vapaan kassavirran mallia mukaillen 

niin koko yritykselle kuin omalle pääomallekin. Seuraavaksi esitellään perinteisempi 

laskutapa omalle pääomalle EVAn avulla ja lopuksi esitellään muunnos oman pääoman 

EVAsta. EVAn lisäarvo yrityksen omalle voidaan määrittää Damodaranin (2002) 

mukaan seuraavasti: 

 

EVA = NOPAT – WACC*sijoitettu pääoma = (ROIC –WACC)*sijoitettu pääoma,       (12) 

 

missä         NOPAT (net operating profit after tax) = liikevoitto verojen jälkeen, 
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                   WACC = Pääoman keskimääräinen kustannus, 

                   ROIC (return on invested capital) = sijoitetun pääoman tuottoaste. 

 

Kaavan 12 mukaisesti yrityksen suoriutumista markkinoilla arvioidaan sen tuottamien 

taloudellisten lisäarvojen mukaisesti. Yrityksen täytyy nettonykyarvoajattelun lailla 

tuottaa sijoitukselle vähintään pääoman keskimääräiskustannuksen verran, jolloin 

investoinnin taloudellinen lisäarvo on nolla. Näitä ennustettuja vuosittaisia lisäarvoja 

voidaan Damodaranin (2002) mukaan arvostaa samalla tavalla kuin kassavirtoja: 

 

 

       
    

        
  

    

         
      

    

         
 

    
        

         
                                   (13) 

missä 

Ve = Yrityksen oman pääoman arvo, 

BV0 = Yrityksen oman pääoman kirja-arvo vuonna 0, 

EVAt = Taloudellinen lisäarvo vuonna t, 

WACC = Painotettu pääoman keskimääräiskustannus,  

G = NOPAT-kasvuprosentti (net operating profit after tax). 

 

Kaava 13 on hyvin pitkälti sama kuin luvussa 3.2 esitelty vapaan kassavirran malli. 

Suurimpana erona on ensimmäinen muuttuja, oman pääoman kirja-arvo. Lisäarvomalli 

painottaa juuri tällä tekijällä nykyhetkeä suhteessa vapaan kassavirran malliin ja 

osinkomalliin. Jos EVAlla haluttaisiin laskea koko yrityksen arvoa, oman pääoman kirja-

arvo korvattaisiin sijoitetulla pääomalla (Damodaran 2002). Kuten aikaisemmin mainittiin, 

EVAsta on tarjolla oman pääoman lisäarvomalli, joka eroaa hieman teorialtaan 

perinteisestä EVAsta. Kyseinen kaava kulkee Damodaranin (2002) mukaan seuraavasti: 

 

       
     

     
  

     

      
      

     

      
 

     
      

      
                                                         (14) 

 

Ve = Yrityksen oman pääoman arvo, 
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BV0 = Yrityksen oman pääoman kirja-arvo vuonna 0, 

EVAet = Taloudellinen lisäarvo vuonna t, 

r = oman pääoman kustannus, 

G = nettotuloksen kasvuvauhti. 

 

Kaava toimii täsmälleen samalla tavalla kuin koko yritykselle arvoa laskettaessa 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaavassa 14 diskonttaustekijänä toimii oman 

pääoman kustannus pääoman keskimääräisen kustannuksen sijaan. Toinen poikkeus 

liittyy kasvunopeuden arvioimiseen. Kuten vapaan kassavirran mallissa, myös oman 

pääoman EVA:ssa kasvunopeus määritetään NOPAT-termin kasvunopeuden sijasta 

nettotuloksen kasvunopeudella. Suurin ero liittyy lisäarvon laskemiseen. Omalle 

pääomalle EVA lasketaan Damodaranin (2002) mukaan kaavalla: 

 

EVAe=nettotulos - r*oman pääoman kirja-arvo=(ROE - r)*oman pääoman kirja-arvo   (15) 

 

missä  r = Oman pääoman kustannus, 

ROE(return on equity) = oman pääoman tuottoaste. 

 

Tällä muunnoksella EVAsta saadaan muokattua versio, joka ei ole riippuvainen velan 

määrästä, vaan muuttujina toimii ainoastaan omaan pääomaan sitoutuneita tekijöitä. 

Käytännössä malli toimii samalla idealla oman pääoman vapaan kassavirtamallin 

kanssa. 

 

3.4 Reaalioptiomalli  

 

Optiossa sijoittajalla on oikeus ostaa kohde-etuus, mutta ei velvollisuutta. Ajattelua 

voidaan soveltaa laajemmin yrityksiin ja niiden tekemiin investointeihin. On olemassa 

finanssioptioita ja reaalioptioita, mutta tässä työssä tarkastellaan ainoastaan 

reaalioptioita. Reaalioptiomalleja on useita binomipuusta (Cox, Ross ja Rubinstein, 

1979) sumeiden numeroin pay-off metodiin (Collan, Fullér ja Mezei, 2009), mutta kaikki 

perustuvat ajatukseen, jossa tulevaisuuden epävarmoille tuotoille yritetään määrittää 
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todennäköinen arvo ottamalla investoinnin joustavuus laskuihin mukaan. Collan et al. 

(2009) määrittelee reaalioptioanalyysin tavaksi ajatella investointeja valintoina, jotka 

joko tehdään tai ei tehdä.  Yrityksen investointimahdollisuus voidaan näin ollen ajatella 

osto-optiona. Seuraavaksi esitellään Amramia (1999) mukaileva esimerkki binomimallin 

esitys- ja laskutekniikasta, joka on suosittu reaalioptioiden arvoa määrittäessä: 

 

 

 

Kuvio 4. Binomitavan epävarmuuden esitys (mukaillen Amram, 1999) 

 

Kuvassa A= Omaisuuserä; U= Painokerroin sille, että omaisuuserän arvo liikkuu 

ylöspäin; D= Painokerroin sille, että omaisuuserän arvo liikkuu alaspäin. Cox, Ross ja 

Rubinstein (1979) esittivät reaalioptioiden laskemisen taustatekijöille seuraavat kaavat: 

 

    √                (16)                √                (17)                    
 

 
                      (18)                                          

 

Kaavoissa 15, 16 ja 17 e on neperin luku, sigma kuvaa omaisuuserän volatiliteettia ja    

kuvaa ajan muutosta. Finanssioptioilla volatiliteetti on tapana määrittää historiallisten 

tapahtumien kautta, mutta reaalioptioilla asia ei ole niin yksinkertainen. Sijoittaja joutuu 

itse määrittämään muuttujat. Kuvion 4 vasen reuna esittää omaisuuserän mahdolliset 

arvot olettaen joko arvon kehittymisen (u) tai laskemisen (d). Oikea reuna puolestaan 

kuvaa todennäköisyyksiä omaisuuserän arvolle viimeiselle päivälle, jolloin reaalioptio 

voidaan toteuttaa. Tätä laskutyyliä voidaan soveltaa sekä amerikkalaisille, että 
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eurooppalaisille optioille. Käytännön tasolla hyvä esimerkki on startup-yrityksen 

rahoituskierrokset. Sijoittajan osallistuminen ensimmäiselle kierrokselle sisältää 

reaalioption osallistua seuraavalle kierrokselle. 

 

Reaalioptioita on useita erilaisia ja Trigeorgis (1998) on jakanut reaalioptiot luokkiin 

erilaisten tunnusmerkkien mukaan. Luokat ovat: 1) Lykkäysoptio, jossa yrityksellä on 

mahdollisuus lykätä investointiansa. 2) Porrastusoptio, jossa yrityksen investointi 

voidaan toteuttaa useassa vaiheessa ja hylätä se epäsuotuisan informaation saapuessa. 

3) Optio muuttaa toiminnan laajuutta, jolloin yrityksellä on mahdollisuus lisätä 

toimintaansa markkinoiden ollessa suotuisat. 4) Hylkäämisoptio, jolloin markkinoiden 

kuollessa toiminta voidaan sulkea ja myydä. 5) Optio vaihtaa tuotannon rakennetta, 

mikä tarkoittaa esimerkiksi prosessien tai tuotteiden joustavuutta. 6) Kasvuoptiot, joissa 

yritys yrittää hyötyä sijoittamalla asioihin, jotka se näkee tärkeiksi tulevaisuudessa. 7) 

Vuorovaikutusoptiot, jotka ovat yhdistelmiä parannus- ja suojausoptioista ja tarjoavat 

esimerkiksi synergiaetuja. 

 

Damodaran (2001) huomauttaa, etteivät kaikki reaalioptiot ole hyviä tai tuota arvoa. 

Tärkeää on keskittyä selvittämään esimerkiksi, että onko kyseinen investointi kriittinen 

jollekin toiselle investoinnille tai onko yrityksellä yksinoikeus siihen. Taustaoletuksia 

reaalioptioajattelun taustalla täytyy myös punnita arvonmääritystä tehdessä. 

Reaalioptioita arvostaessa käytetään yleensä riskitöntä lähestymistapaa ja markkinat 

oletetaan täydellisiksi sekä kilpailijattomiksi. Edge (2011) muistuttaa myös, että tämä 

lähestymistapa on virheellinen, jos sitä ei sidota markkinoiden kanssa. Reaalioption 

arvo syntyy juuri projektin joustavuudesta, verrattuna joustamattomaan projektiin.  
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4 Tutkimusaineisto 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan mallien historiallista kehitystä, niiden yleisiä ominaisuuksia, 

keskinäistä paremmuutta, toimivuutta arvonmäärittämisessä sekä mallien ongelmia. 

Ensin esitetään arvonmääritysmallien kehitys, jonka jälkeen malleista tehtyjä 

tutkimuksia avataan malleittain, järjestyksessä: osinkomalli, vapaan kassavirran malli, 

lisäarvomalli ja reaalioptiomalli. Kolmannessa alakappaleessa keskitytään mittaamaan 

mallien keskinäistä paremmuutta informatiivisesti vahvimmilla Yhdysvaltojen 

markkinoilla. Tästä syntyneen tuloksen mukaisesti luotettavimmaksi valittua mallia 

tutkitaan myös muilla markkinoilla. Alakappaleen lopuksi esitellään reaalioptiomallin 

lisäarvo arvonmääritykselle. Neljäs alakappale käy läpi mallien ongelmia tulevaisuuden 

ennustamiseen, tilinpäätösten luotettavuuteen sekä teorian oikeellisuuteen liittyvissä 

kysymyksissä. 

 

Tutkimus suoritetaan narratiivisena ja analysoivana kirjallisuuskatsauksena, jonka 

tavoitteena on antaa lukijalle kuva arvonmääritysmallien roolista yrityksen arvon 

määrittäjänä. Tutkimuksen kommentoivan luonteen tarkoitus on kriittisesti analysoimalla 

herättää lukijassa ajatuksia sekä keskustelua. Artikkeleiden valinnassa on käytetty 

kriteereinä niiden kontribuutiota arvonmääritykselle sekä soveltumista tämän työn 

aiheeseen. 

 

4.1 Arvonmääritysmallien kehitys 

 

Ensimmäiset oman pääoman arvonmääritysmallit esiintyivät jo 1800-luvulla ja olivat 

osinkoihin pohjautuvia ja olettivat osakkeiden olevan vain hieman riskisempi muoto 

bondille. 1920-luvulla Wall Streetillä syntyneen buumin myötä keskustelu lisääntyi ja 

esimerkiksi Smith (1925) ja Fisher (1930) todistivat, että osakkeiden ja bondien 

arvostusperiaatteet eroavat toisistaan. Suvas (1990) mainitsi, että 1920-luvulla 

osakkeiden arvostus ei perustunut enää fundamenttitekijöihin, vaan sijoitusmarkkinat 

vetivät uusia asiaan perehtymättömiä pelureita, jotka sijoittivat sokeasti yhtiöihin 

historialliset ylituotot silmissään. Järjestelmä ei kestänyt tätä ja romahdus tapahtuikin 
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vuonna 1929. Tämä herätti sijoittajat horroksestaan ja yrityksen arvonmääräytymisen 

tutkimus lisääntyi, jonka seurauksena 1930-luvulla Graham ja Dodd toivat keskusteluun 

termin reaaliarvo (intrinsic value). Käytännössä tämä toi esiin erot yrityksen niin sanotun 

reaaliarvon (intrinsic value) ja markkinoilla noteeratun arvon välillä. Huomattiin, että 

kasvuosakkeilla ja arvo-osakkeilla tulokset saattoivat erota toisistaan huomattavasti. 

 

Tulevaisuuden tuottoihin perustuvaa arvonmääritysmallia alettiin käyttää 1930-luvulla 

kasvuosakkeille, sillä esimerkiksi Williams (1938) totesi, että yrityksen todellinen arvo 

näille yrityksille löytyy tällä mallilla paremmin verrattuna osinkopohjaiseen malliin. 

Williamsin teoriat herättivät paljon keskustelua ja vuonna 1956 Eli Shapiro ja Myron 

Gordon esittivät mallin, jossa tulevaisuuden osingot määrittivät yrityksen arvon. Tämän 

mallin vaatima diskonttaustekijä sai nykyisen muotonsa, kun Mogliani ja Miller (1958) 

esittivät tutkimuksensa optimaalisesta pääomarakenteesta. Riskin sisällyttäminen 

diskonttaustekijään jatkui edelleen 1960-luvulla, jolloin useat tutkijat (Sharpe 1964; 

Lintner 1965; Moss 1966) päätyivät samanaikaisesti samankaltaiseen ratkaisuun oman 

pääoman hinnan määrittämiseksi, joka tunnetaan nykyisin nimellä CAPM-malli. 1980–

1990 –luvuilla yleistyi vapaisiin kassavirtoihin pohjautuva malli, jota seurasi lisäarvomalli. 

Tämä kehitettiin analyysitoimisto Stern Stewartin toimesta, mutta se sai kipinää vasta 

1990-luvulla, samaan aikaan kun Ohlson (1995) esitteli residuaalituloon perustuvan 

mallinsa, joka toimii käytännössä samalla idealla EVAn kanssa. Vaihtoehtona 

perinteisille malleille 1990-luvun lopussa it-buumin yhteydessä yleistyivät 

reaalioptiomallit, joiden avulla pystyttiin paremmin arvioimaan joustavuudesta syntyvää 

lisäarvoa. 

 

Arvonmääritysmallien kanssa samaan aikaan on kehittynyt useita mittareita suhteellisen 

arvon mittaamiseen. Yleensä nämä ovat tunnuslukuja ja vaikka arvonmääritysmalleja oli 

markkinoilla, price/earnings-luku (yhdessä muiden tunnuslukujen kanssa) dominoi 

sijoitusmaailman arvonmäärityskeinoja helppoutensa vuoksi (Rutterford, 2004). Tässä 

tutkielmassa keskitytään laajuuden puitteissa nimenomaan arvonmääritysmalleihin ja 

jätetään tunnuslukujen tulkinta ulos aiheesta. Tutkielma huomio kuitenkin suhteellisen 

arvonmäärityksen tärkeyden osana fundamentaalista. 
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Arvonmääritysmallit ovat kehittyneet erittäin paljon viimeisen sadan vuoden aikana, 

mutta on tärkeää huomioida arvonmääritysmallien tutkimuksen luonne. Sijoittajaa ajaa 

hänen oma ahneutensa luoda paremmin markkinoiden käyttäytymistä ennustava malli 

suhteessa muihin. Kuitenkin arvonmääritystä ovat teoreettisesti vieneet eteenpäin 

saatavuustietojen valossa akateemikot. Tämä on erittäin kyseenalainen oletus, sillä 

arvonmääritykseen liittyvää tietoa suojellaan yksityisellä sektorilla luultavasti erittäin 

paljon, koska tiedon tullessa läpinäkyväksi, sitä käyttämällä ei voida enää hyötyä. 

Voidaan tehdä oletus, että yksityisellä sektorilla saattaa löytyä malleja tai teorioita, jotka 

eivät ole yleisesti tunnettuja ja saatavilla. 

 

4.2 Mallien toimivuus ja käyttö 

 

Osinkomallin toimivuudesta on tehty useita tutkimuksia viime vuosikymmenten aikana ja 

sen merkitsevyyttä yrityksen arvon selittäjänä on usein kyseenalaistettu (Fama ja 

French, 2000; Jiang ja Lee, 2005). Mallin toimimattomuudelle on löydetty useita 

selityksiä. Fama ja French (2001) osoittivat, että osinkoja maksaneet yritykset ovat 

vähentyneet Yhdysvalloissa vuosien 1978–1999 välillä niin voitollisten kuin myös 

tappiollisten yritysten kesken. He tekivät tutkimuksessaan tulosten perusteella 

johtopäätöksen, että osinkojen maksu on vähentynyt läpi tarkastelujakson.  

 

Faman ja Frenchin (2001) tutkimuksen innoittamina DeAngelo, DeAngelo ja Skinner 

(2004) esittivät, että vaikka osinkoa maksavien yritysten lukumäärä on vähentynyt läpi 

ajan 1978–1999, reaaliosinkoja on maksettu määrällisesti enemmän tällä 

tarkastelujaksolla. He selittivät tätä ilmiötä suurella yrityskauppa-aallolla, joka vallitsi 

Yhdysvalloissa tarkastelun ajanjaksolla. Heidän mukaansa 57,4 prosenttia osinkoa 

vuonna 1978 maksaneista yrityksistä ostettiin seuraavan kahdenkymmenen vuoden 

aikana ulos pörssistä tai osaksi isompaa pörssiyritystä. Tutkijat esittivät, että suuremmat 

yritykset kasvattivat osingonmaksusuhdettaan, mikä selittää annetut tulokset. He 

kuitenkin myönsivät, että yrityskauppaboomi ei ole riittävä selittäjä osinkojen maksajien 
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vähenemiseen, vaan esittivät täydentäväksi selitykseksi matalasuhdannetta, joka osui 

tarkastelujakson loppupuolelle.  

 

Skinner (2008) jatkoi tutkimuksia osinkojen vähenemisestä viimeisten vuosikymmenten 

aikana Yhdysvalloissa. Hän esitti, että ainoastaan osinkoa maksavat yritykset ovat 

kuolemassa sukupuuttoon. Osakkeen takaisinostot ovat vakiinnuttaneet paikkansa 

keinona jakaa yrityksen varoja osakkeenomistajille. Myös perinteisesti osinkoja 

maksaneet yritykset vaihtoivat politiikkaansa kohti takaisinostoja, sillä ne tarjoavat 

ajoitukseen liittyviä hyötyjä, joita perinteinen osinkojen maksu ei sisällä.  

 

Kaikki yritykset eivät maksa osinkoja, joten osinkojen perusteella tehty arvonmääritys ei 

ole kattava millään tavalla. Tämän seurauksena ruvettiin keskittymään enemmän 

tulokseen, jonka yritys saavutti. Teoreettisesti yrityksen hinta pitäisi pystyä laskemaan 

tulevaisuuden vapaiden kassavirtojen diskontattuna nykyarvona. Penman ja Sougianis 

(1998) toteavatkin kassavirtojen ennustamisen tulevaisuuteen dominoivan 

bisneskoulujen arvonmäärityksen opetusta, joista esimerkkeinä Copeland (1995), 

Damodaran (2002) ja Athannassakos (1995). Akateemisesta maailmasta mallien käyttö 

siirty usein myös analyytikoiden käyttöön työelämään. Demirakos, Strong ja Walker 

(2004) totesivat, että vapaan kassavirran malli on yksi analyytikoiden suosituimmista 

malleista yrityksen arvon määrittämisessä. Mallin heikkous on useat tulevaisuuteen 

tehtävät oletukset ja Imam, Barker ja Clubb (2008) esittävät, että usein analyytikot 

tekevät ”fiilikseen” pohjautuvia ratkaisuja yrityksen arvosta.  

 

Kuten teoriaosassa esiteltiin, lisäarvomalli on jatke vapaan kassavirran mallille ja 

teoriassa näiden pitäisi tuottaa samat tulokset, jos mallien taustalla olevat tekijät 

pystytään ennustamaan tarkasti (Penman, 1998). Ehkä kuuluisin lause mallin taustalla 

olevasta ideologiasta on tullut nobelisti Peter Druckerin (1998) suusta: ”Niin kauan, 

kunnes liiketoiminta palauttaa tuottoa, joka on suurempi kuin liiketoiminnan pääoman 

kustannus, liiketoiminta tuottaa tappiota. Huolimatta siitä, että yritys maksaa veroja ja se 

on tuottanut voittoa viivan yläpuolelle, yritys palauttaa yhteiskunnalle vähemmän kuin se 

käyttää resursseja. Siihen asti yritys ei tuota arvoa, se tuhoaa sitä.” 
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Lisäarvomalli on kerännyt positiivista ja negatiivista palautetta ja jopa ne henkilöt, joiden 

kuuluisi ymmärtää mallin käyttö parhaiten, saattavat olla keskenään eri mieltä. Hyvä 

esimerkki on Fernandezin (2003) tutkimus, jossa hän ei löytänyt korrelaatiota markkina-

arvon kasvamisen ja EVAn välillä kymmenen vuoden aikajaksolla amerikkalaisten 

pörssiyritysten välillä. Artikkelin liitteenä on EVAn kehittäneen analyysitoimisto Stern 

Stewartin analyytikon lähettämä sähköpostiviesti. Kirjoituksessaan analyytikko antaa 

kritiikkiä Fernandezin tutkimukselle ja kritisoi tämän ymmärrystä koko mallista sekä 

toteaa tutkijan kyseenalaistavan usean nobelistin ajatukset. Myös Fernandezin vastaus 

on liitteenä. Hän vastaa analyytikolle tutkineensa ainoastaan korrelaatiota tekijöiden 

välillä eikä kyseenalaistaneensa mallin toimivuutta arvonmäärityksessä. Hän kertoo 

myös analyytikolle kahden analyytikon mainitsemista nobelisteista toimineen 

väitöskirjaohjaajanaan Harvardissa ja pyytää analyytikkoa osoittamaan näiden 

nobelistien tutkimukset, jotka ovat hänen tutkimuksensa vastaisia.  

 

Siinä missä perinteiset mallit ennustavat yrityksen arvoa, diskontatuista kassavirroista, 

reaalioptiomalli ottaa kantaa yrityksen mahdollisuuksiin, optioihin, saavuttaa näitä 

tuottoja. Stewart Myers (1997) esitteli ensimmäistä kertaa termin reaalioptio koskemaan 

sellaisia investointeja, joiden arvioimiseen tarvitaan mittauskeinoja oppimiselle ja 

joustavuudelle. Hän antoi esimerkin tuotekehitysinvestoinnista sekä mahdollisuudesta 

lykätä rakentamisen aloittamista. Newton, Paxson ja Widdicks (2004) osoittivat 

reaalioptioiden kasvattaneen suosiotaan viimeisten vuosikymmenten aikana ja totesivat 

tämän vaikuttaneen myös mallien kehitykseen positiivisesti.  

 

Teach (2003) huomauttaa, että vaikka reaalioptioajattelu on saanut jalansijaa 

arvonmäärityskentässä, epäilijöitä on yhä paljon. Hän esittää syiksi Enronin maineen 

reaalioptioiden käyttäjänä sekä 2000-luvun it-kuplan. Kuplan aikana pienten yritysten 

arvoja määritettiin reaalioptioilla huomattavasti yli niiden reaaliarvon (intrinsic value). 

Tutkija kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi UCLAn professori Eduardo Schwartz 

määritti reaalioptioiden avulla Amazonin arvon 80 prosenttia markkinoilla noteerattua 

arvoa pienemmäksi, joten myös reaalioptiomallin tulokset ovat paljon arvonmääritystä 
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tekevästä henkilöstä kiinni. Copeland ja Tufano (2004) yhtyvät Teachin (2003) 

ajatukseen reaalioptioiden maineesta yrityksen arvoa yliarvostavina tekijöinä. He 

esittävät kuitenkin, että usein reaalioptioiden arvo valuu hukkaan, koska johto ei 

ymmärrä tai osaa käyttää niitä oikein. Suurimmat ongelmat liittyvät tutkijoiden mukaan 

oikeaan ajoitukseen sekä mallien taustatekijöiden ymmärtämiseen. Tätä läpinäkyvyyttä 

on pyritty saavuttamaan luomalla parhaita käytäntöjä reaalioptioista, jotta niiden arvo 

voidaan taltioida (Newton et al, 2004).  

 

Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että osinkomallin käyttö ei ole suositeltavaa. 

Kyseinen malli on liian riippuvainen johdon näkemyksistä, jotta sillä voitaisiin 

rationaalisesti ennustaa tulevaisuutta. Mallien toimivuuden kausaliteettia on myös syytä 

tarkastella. Osakkeen hinta määräytyy sijoittajien sijoituspäätösten perusteella, joten on 

ainoastaan luonnollista, että mallien vaikutus osakkeen hintaan siirtyy niiden käytön 

perusteella. Tämä käytännössä tarkoittaa, että mitä käytetympi malli on osakkeen 

arvonmäärityksessä, sitä tarkemmin sillä saatu arvo osuu osakkeen markkinoilla 

noteerattuun arvoon. Paljon on puhuttu mallien loppukäyttäjien kyvystä ymmärtää 

mallien todellista vaikutusta (Fernandez, 2003; Teach, 2003). Malleja ei saa käsittää 

makrotason mittareina, jotka tuottavat absoluuttista tietoa, vaan niiden täytyy ymmärtää 

olevan useista oletuksista rakennettuja mittareita työkaluiksi sijoituspäätöksen 

tekemiseen. Juuri tästä syystä onkin erittäin ymmärrettävää, että analyytikot tekevät 

fiilikseen pohjautuvia oletuksia investointikohteen arvosta. Tällä tavalle he ottavat 

näkemystä asioista, joita ei malleihin välttämättä saa sisällytettyä. 

 

4.3 Mallien vertailu 

 

Tässä kappaleessa keskitytään kokoamaan perinteisiä malleja vertailleita tutkimuksia ja 

valitaan tutkimusten perusteella luotettavin malli. Tähän malliin kohdistuneita 

tutkimuksia käydään läpi eri markkinoilla vertaillen sen toimivuutta perinteiseen 

tunnusluku- ja tilinpäätösperusteista arvonmäritystä vasten. Viimeiseksi tuodaan esille 

tilanteita, joissa reaalioptiomalli taltioi arvonmäärityksen paremmin suhteessa muihin 

arvonmääritysmalleihin. 
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Arvonmääritysmallien tutkimuskenttä on kohtalaisen runsas, mutta yleistyksiä voidaan 

tehdä varauksin mallien keskinäisestä luotettavuudesta. Fama ja French (2000) tutkivat 

yrityksen kannattavuuden ja osinkojen yhteyttä Yhdysvalloissa 1979-1998. He tulivat 

siihen tulokseen, että osingoilla ja kannattavuudella on epälineaarinen yhteys ja 

esimerkiksi kirja-arvo jaettuna markkina-arvolla –tunnusluku taltioi paremmin yrityksen 

suoriutumisen markkinoilla kuin osingonmaksu.  

 

Oswald (2000) tutki osinkomallia, vapaan kassavirran mallia sekä lisäarvomallia 

yrityksen reaaliarvon (intrinsic value) selittäjänä Yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Hän 

huomasi, että vaikka teoriassa mallien pitäisi antaa sama lopputulos, näin ei ollut. Erot 

johtuivat hänen mukaansa voimakkaasti malliin vaikuttavista ennusteista tulevaisuuden 

kasvussa ja diskonttokorkokannassa. Oswald (2000) esitti, että lisäarvomalli on 

ylivoimainen verrattuna osake- ja kassavirtamalliin silloin, kun vääristymät kirja-arvoissa 

ovat suhteessa pienempiä kuin ennustevirheet diskonttauskorkokannassa ja 

kasvuennusteissa. Hän ei löytänyt myöskään eroja aggressiivisia ja konservatiivisia 

kirjanpitotyylejä käyttävien yritysten välillä, joten lisäarvomallin ylivoimaisuus on 

vahvasti perusteltu eri tilanteissa. Myös Jiang ja Lee (2005) päätyivät samaan 

lopputulokseen pörssidatalla Yhdysvalloista vuosien 1978–1999 välillä. He totesivat 

lisäarvomallin ennustavan osakkeen hinnan muutosta tehokkaammin suhteessa 

osinkomalliin. 

 

Tutkimuksissa Yhdysvaltojen ulkopuolella on päädytty osittain samoihin tuloksiin. Bailey, 

Potter, Brown ja Wells (2000) tutkivat Australian pörssin datalla osinkomallia, vapaan 

kassavirran mallia sekä lisäarvomallia. He päätyivät Oswaldin (2000) kanssa samaan 

lopputulokseen lisäarvomallin ylivoimaisuudesta yrityksen arvon selittäjänä läpi ajan ja 

uskoivat sen johtuvan tulevaisuuden ennustamisen suuresta roolista ja sen vaikeudesta 

osinko- ja kassavirtamalleissa. Plenborg (2002) ei päätynyt samaan johtopäätökseen 

vertaillessaan lisäarvomallia ja vapaan kassavirran mallia Pohjoismaissa. Hän esitti, 

että joissain tilanteissa vapaan kassavirran malli oli parempi osakkeen hinnan ennustaja 

kuin lisäarvomalli ja joissain tilanteissa taas päinvastoin. Plenborg (2002) painottaa 
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mallien taustalla olevien oletusten ymmärtämistä ja Oswaldin (2000) sekä Potterin ja 

muiden (2000) tavoin uskoo tulosten riippuvan ennusteiden oikeellisuudesta. Shil (2009) 

jakaa Plenborgin ajatukset siitä, että lisäarvomallilla on etuja ja haittoja. Hän esittää 

eräänlaiseksi vaihtoehdoksi lisäarvomallin tuottamien tulosten simuloimista suhteessa 

historiatietoihin, jotta saataisiin selville, millaisissa tilanteissa sen käyttäminen olisi 

paras mahdollinen työkalu. 

 

Kuten esitelty, arvonmääritysmallien taustalla on useita oletuksia ja usein oletukset 

pitävät paikkansa parhaiten silloin, kun tietoa on paljon saatavilla. Yhdysvaltojen 

markkinoilla on paljon seuraajia ja osakkeet ovat vaihdettuja. Niitä käytetään yleisesti 

esimerkkinä mahdollisimman tehokkaista markkinoista reaalimaailmassa, joten 

mielekkäintä on tarkastella parhaan arvosanan näillä markkinoilla saanutta 

lisäarvomallia myös muilla markkinoilla. Hyvä esimerkki lisäarvomallin onnistumisesta 

myös arvonmääritysmallien ulkopuolisessa vertailussa on Leen ja Swaminathanin (1999) 

tutkimus Yhdysvaltojen Dow Jones –indeksistä 1979-1996. He tulivat yksiselitteiseen 

tulokseen, että lisäarvomallilla on pystytty paremmin selittämään Dow Jones –indeksin 

kehitystä tarkastelujakson aikana verrattuna esimerkiksi perinteisiin kirja-arvoja, 

osinkoja, tuottoja sekä markkina-arvoja kuvaaviin tunnuslukuihin.  

 

Lisäarvomallin toimivuutta on testattu myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Kyriazis ja 

Anastassis (2007) tutkivat lisäarvomallin kykyä ennustaa yrityksen suoriutumista pienillä, 

kehittyvillä markkinoilla Ateenan pörssissä. Lisäarvomallin selityskykyä verrattiin 

nettotuloksen ja operationaalisen tuloksen selityskykyyn ja havaittiin, että jälkimmäiset 

perinteiset mittarit toimivat paremmin kannattavuuden selittäjänä. Kreikka ei ole ainoa 

tehottomampi markkina-alue, joilla arvonmääritysmalli epäonnistuu. ArabSalehi ja 

Mahdmoodi (2011) tutkivat lisäarvomallin suoriutumista osakkeen tuottojen selittäjänä 

Teheranin pörssissä, Iranissa. He päätyivät Kyriazisin ja Anastassisin (2007) tavoin 

samaan lopputulokseen siitä, että perinteisillä tunnusluvuilla on pystytty paremmin 

selittämään yrityksen osakkeen tuottoa verrattuna lisäarvomalliin. Heidän 

tutkimuksessaan parhaimmiksi selittäjäksi nousivat oman pääoman tuottoa kuvaava 

tunnusluku (ROE) ja koko pääoman tuottoa kuvaava tunnusluku (ROA). 
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Työn teoriassa esitelty reaalioptioilla toteutettu arvonmääritys saattaa tietyissä 

tilanteissa antaa paremman kuvan investointikohteen reaaliarvosta (intrinsic value) kuin 

aikaisemmin läpikäydyt, perinteiset arvonmääritysmallit. Reaalioptioita voidaan 

hyödyntää parhaiten silloin, kun investointeihin liittyy joustavuutta tai mahdollisuus 

hyötyä oppimisesta. Kumbaroğlu, Madlener ja Demirel (2008) löysivät positiivisia 

tuloksia reaalioptiomallinnuksesta tutkiessaan oppimiskäyräefektin (learning curve effect) 

integroimismahdollisuuksia dynaamisiin ohjelmointimalleihin. Joustavuuden mittaamisen 

hyötyjä kuvaa hyvin Bulanin, Mayerin ja Somervillen (2009) tutkimus kiinteistöalalta 

Kanadan Vancouverista. He löysivät selkeät todisteet siitä, että reaalioptiomalleilla 

pystytään paremmin arvioimaan projekteja, joissa investoinnin lykkääminen on 

vaihtoehtona. 

 

Reaalioptioajattelua voidaan tietyin varauksin sitoa tyyppipiirteiltään samanlaisiin 

investointimahdollisuuksiin, varsinkin korkeiden tuotekehityskustannusten vallitessa. 

Esimerkiksi Bertus (2005) totesi reaalioptioiden ottavan ilmailu ja avaruus –toimialalla 

tiettyjä tekijöitä huomioon, joita perinteiset mallit eivät taltioineet. Myös Kellogg ja 

Charnes (2000) ovat samoilla linjoilla. Tutkijat osoittavat, että reaalioptioiden 

hyödyntämisellä saadaan joissain tapauksissa mallinnettua projektin alkuvaiheen 

tuottoja biologiasektorilla. Vaikka investointimahdollisuuden tunnuspiirteet suosittelisivat 

reaalioptiomallin käyttöä, se ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Hartmann ja 

Hassan (2006) tutkivat reaalioptiomallin soveltumista lääketieteellisen tuotekehityksen 

mittaamiseen. He eivät löytäneet reaalioptiomallin saaneen jalansijaa tai hyödyttäneen 

tutkituissa yrityksissä, vaikka markkinat usein käyttävätkin reaalioptioita yleiseen 

arvonmääritykseen toimialan yrityksissä. 

 

Pienin varauksin voidaan sanoa, että lisäarvomalli on selittänyt osakkeen arvoa 

perinteisistä arvonmääritysmalleista parhaiten, varsinkin Yhdysvaltojen markkinoilla, 

jotka käsitetään yleisesti maailman tehokkaimmiksi markkinoiksi. Tähän on useita 

selityksiä, mutta mallin matemaattinen rakenne on luultavasti tärkein. Kuten 

aikaisemmin on mainittu, useinkaan tulevaisuutta ei ole pystytty ennustamaan kovin 
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tarkasti ja markkinoilla on syntynyt niin positiivisia kuin negatiivisia shokkeja. Vapaan 

kassavirran mallissa suurimman osan yrityksen arvosta muodostaa päätearvo (terminal 

value) kun taas lisäarvomallissa enemmän painoarvoa annetaan taseessa olevalle 

omalle pääomalle. Käytännössä nykyhetkeen arvostettava oma pääoma tuo lisää 

vastustuskykyä ennustevirheille, sillä mallien taustalla olevien kasvu- ja riskioletusten 

muuttuessa oman pääoman arvo taseessa pysyy kuitenkin ennallaan.  

 

Syitä lisäarvomallin toimimattomuudelle pienemmillä kehittyvillä markkinoilla on 

varmasti myös useita. Näillä markkinoilla sijoittajat luultavasti antavat enemmän tilaa 

näkemykselleen, jolloin arvonmääritysmallin antama hinta ei kohtaa markkinoilla 

noteeratun hinnan kanssa. Myös shokkien vaikutus näillä markkinoilla saattaa olla suuri 

verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoihin. Tästä syystä historiatietoja käyttävät 

mallit eivät ole pystyneet ennakoimaan shokkeja riittävän joustavasti, jolloin vuosittain 

päivittyvät ketterämmät tunnusluvut saattavat selittää historiallisia arvoja paremmin.  

 

Globalisaatio nopeutuu päivä päivältä ja sijoittaminen ympäri maailmaa on käynyt paljon 

helpommin toteutettavaksi maailmantalouden yhtenäistyessä. Tutkimuksessa käytetyt 

1970-2000 –luvuilla tehdyt tutkimukset eivät välttämättä anna hyvää kuvaa tilanteesta 

tällä hetkellä. Maailman suurimmilla sijoitus- ja rahastoyhtiöillä on maailmantalouden 

sukeltaessa kannustin etsiä hyviä sijoituskohteita yhä uudemmilta markkina-alueilta. 

Laajemman riskin hajauttamisen yleistyminen kasvattaa nykyaikaisten 

arvonmäärityskeinojen yleistymistä myös pienempien markkinoiden arvioinnissa. 

Mallien yleistyminen saattaa vaikuttaa kausaliteettisuhteen mukaisesti osakkeen arvoon 

niin, että yhä useammat kehittyneemmät instituutiot käyttävät malleja 

arvonmäärityksessä ja näkemyksen ottamisen rooli on pienempi. Näin ollen olisikin 

mielenkiintoista tutkia uudemmalla aineistolla samoja yrityksiä ja pohtia, onko 

esimerkiksi internetin yleistyminen vaikuttanut positiivisesti tiedonsaantiin, jolloin 

arvonmääritysmallien oletukset olisivat luotettavammat ja näin ollen mallit voittaisivat 

tunnusluvut myös näillä pienemmillä markkinoilla. 
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4.4 Mallien ongelmat 

 

Arvonmääritysmalleilla saadaan teoreettisesti määriteltyä yrityksen reaaliarvo (intrinsic 

value), mutta useat mallin oletuksista kohtaavat ongelmia käytännön toteutuksessa. 

Ongelmat liittyvät niin tilinpäätöstietoihin kuin yrityksen kasvuennusteisiin ja 

diskonttokorkokantoihin. Tässä kappaleessa listataan yleisimpiä ongelmia mallien 

taustalla. 

 

Perinteisissä arvonmääritysmalleissa viimeisten vuosien tuloksentekokyky on toiminut 

yhtenä komponenttina tulevaisuuden tuottojen ennustamisessa. Defond ja Park (1997) 

todistivat, että johtajilla on kannustin ”lainata” tulevaisuuden tuottoja nykyisen tuloksen 

parantamiseksi. Tämä tuloksen muokkaus (smooth earnings) vaikeuttaa analyytikon 

tehtävää arvonmääritysmallin komponenttien määrittämisessä. Hyvä esimerkki 

yksittäisen taseen erän vaikutuksesta on inventaarion hoito. Michalski (2008) osoitti että 

inventaarion hoidolla vaikutetaan diskonttaustekijään ja nettokäyttöpääoman kautta 

NOPAT-lukuun. Hänen mukaansa inventaarion heiluminen vaikeuttaa oikeiden arvojen 

estimoimista. 

 

Suurimmat ongelmat perinteisissä arvonmääritysmalleissa liittyvät tulevaisuuden 

kasvun ennustamiseen. Cassia, Plati ja Vismara (2007) osoittavat, että usein mallien 

taustalla oleva oletus ikuisesta kasvusta ja kilpailuedusta ovat vääriä. Jennegren (2008) 

teki saman päätelmän. Hänen mukaansa varsinkin vapaiden kassavirtojen malli kärsii 

epärealistisista oletuksista päätearvon (terminal value) laskemisessa. Tutkijan mukaan 

nykyinen ekstrapolointi ei ota huomioon pitkän aikavälin verohyötyjä tai 

investointiastetta. Myös Aho (2004) on samoilla linjoilla. Hän esittää, että varsinkin 

pienen substanssiarvon ja korkeiden investointien yrityksen kohdalla on virheellistä 

osoittaa, että nykyisellä investointiasteella saavutettaisiin kasvua ikuisuuteen. Hänen 

mukaansa pitkälle tulevaisuuteen diskontattavien investointien hyötyjen kasvuvauhdin 

tasaisuus on lähinnä arvailua. Richardson (2006) toteaakin, että yrittäessään investoida 

tulevaisuuden kasvuun, yritykset päätyvät yli-investoimaan 20 prosenttia vapaasta 

kassavirrastaan. Hän toteaa tämän synnyttävän tilanteen, joissa investoinneilla ei saada 
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reaalista kasvua aikaan, vaan Druckerin (1998) sanojen mukaisesti tuhotaan yrityksen 

arvoa. 

 

Suuria ongelmia arvonmäritysmalleille synnyttää aineettoman pääoman arvon 

mittaaminen, kuten patentit, henkilöstö ja brändi. Schauten, Stegink ja Graaff (2010) 

esittivät, että aineettoman pääoman arvostamisen ongelmat liittyvät sen luonteeseen. 

Heidän mukaansa aineeton pääoma on sidottu muihin taloudellisiin ja fyysisiin 

elementteihin, joiden läpi niillä luodaan arvoa, minkä seurauksena arvonmääritys on 

hankalaa. Tutkijat osoittavat, että WACC ei ole hyvä diskonttauskorkokanta 

aineettomalle pääomalle, jolloin alkuperäisen mallin oletuksia täytyy muuttaa. 

Sudarsanam, Sorwar ja Marr (2006) ovat samaa mieltä aineettoman pääoman 

määrittämisen vaikeudesta. He toteavat, että usein aineettoman pääoman erien luonne 

on sellainen, että niistä voidaan oppia. Esimerkiksi patentit synnyttävät uusia patentteja. 

Heidän mukaansa useissa tilanteissa aineettoman pääoman arvostamiseen kannattaa 

käyttää reaalioptioita. Reaalioptiomalli ei ole kuitenkaan helpoimmasta päästä asiaan 

tutustumattomille. Borisonin (2005) mukaan analyytikot eivät aina ymmärrä, mitä 

reaalioption arvo esittää ja mistä se oikeasti kumpuaa. Ongelmia tuottavat myös 

analyysin mekaaninen toteutus sekä mallin taustalla olevien oletuksien ymmärtäminen. 

Collan et al. (2009) totesivat, että mallit tulisi luoda käyttäjille ystävällisiksi. Hyvä 

esimerkki tästä on Newtonin, Paxtonin ja Widdickin (2004) tutkimus, jossa he rakensivat 

parhaiden käytäntöjen mallin, jossa tehtiin yksinkertaistetut oletukset historiatietoihin 

perustuvasta volatiliteetista sekä riskittömästä korkokannasta. 

 

Reaalioptiomalli ei suinkaan ole ainoa, jonka kohdalla yksinkertaistavia oletuksia täytyy 

tehdä. Yrityksen suoriutumista yritetään ennustaa tulevaisuuteen, mutta tulevaisuuden 

pohjaksi on ainoastaan historiatietoja, joiden perusteella ennusteet usein luodaan. 

Erityisen ongelmallista on oman pääoman kustannuksen arvioiminen. Prosessissa 

tehdään historiaan pohjautuvia oletuksia yrityksen riskistä (betasta), riskittömästä 

korkokannasta sekä markkinoiden riskipreemiosta. 
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Fama ja French (2004) esittivät, että markkinoilla on tapana arvioida korkean riskin 

yrityksien betat suhteessa liian korkeaksi ja myös matalan riskin yrityksien betat liian 

mataliksi. Tämä aiheuttaa arvonmäärityksen suorittajalle ongelmia oikean betan 

löytämiseksi. Riskitön korkokanta tulisi valita estimoimalla investoinnin tulevaisuuden 

riskittömiä korkokantoja. Damodaran (2002) listaa tekijöitä, jotka sijoituspäätöksen 

tekijän tulee ottaa huomioon riskitöntä korkokantaa estimoidessaan. Hänen mukaansa 

täytyy ensin päättää, halutaanko käyttää reaalista (inflaatiokorjattua) vai nominaalista 

korkokantaa. Tämän lisäksi täytyy huomioida vertailukohteen konkurssiriski ja 

valuuttariski. Riskipreemion määrittäminen on myös ongelmallista. Mehra ja Prescott 

(1985) toivat keskusteluun käsitteen equity premium puzzle, jolla tarkoitetaan tilannetta, 

joissa sijoittajat sijoittavat suhteettoman paljon riskittömään korkoon (valtion bondeihin) 

suhteessa esimerkiksi indeksiin. Riski ja vaadittu preemio eivät heidän mukaansa 

kohtaa. 

 

Tutkimukset mallien ongelmista selittävät osaltaan lisäarvomallin menestymistä mallien 

välisissä vertailuissa. Epärealistiset oletukset jatkuvasta kasvusta vaikuttavat varsinkin 

vapaan kassavirran mallin päätearvon laskemiseen, minkä vuoksi lisäarvomalli ikään 

kuin väistää tämän ongelman painottamalla oman pääoman arvoa. Aineettoman 

pääoman mittaaminen on erittäin vaikeaa, minkä vuoksi mallien antamaa tulosta on 

syytä tarkastella ja jakaa osiin arvoajurit menestyksen taustalla. Optioajattelu tuottaa 

hyötyjä juuri kyseisiä investointeja arvioidessa. Aineettoman pääoman mittaaminen 

pitää sisällään suuren riskin liittyen kasvuun. Patentit eivät synnytä aina uusia patentteja 

ja brändien ei voida olettaa kestävän ikuisuuteen. Esimerkiksi Nokia lukeutui vielä reilu 

vuosikymmen sitten maailman tunnetuimpiin brändeihin, mutta nykyään tilanne on 

täysin toinen. Tällä hetkellä muun muassa Applen ja Facebookin hinnoittelu markkinoilla 

on suuresti riippuvainen niiden kyvystä säilyttää brändinsä. Aineettoman pääoman suuri 

osuus yrityksen arvostuksessa voidaan nähdä suurena riskinä ja näin ollen näiden 

yritysten suhteellisen korkea hinta jopa hieman kyseenalaisena.  
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5 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Viimeisen sadan vuoden aikana osakkeen arvonmääritysmallit ovat kehittyneet huimasti. 

Osinkoperusteisesta arvonmäärityksestä siirryttiin vuosien saatossa tarkastelemaan 

yrityksen kykyä tuottaa kassavirtoja ja edelleen pääoman vaihtoehtoiskustannuksen 

painottamiseen lisäarvojen muodossa. Kun havaittiin, että perinteisillä malleilla ei 

joustavuuden arvoa saada mitattua, optioajattelun mukaisesti luotiin arvonmääritysmalli 

reaalioptioita käyttämällä. Mallien kehittyessä ja teorian syntyessä myös luonnollisesti 

niiden käyttö on lisääntynyt. Penmanin ja Sougianiksen (1998) huomio 

arvonmääritysmallien dominoinnista bisneskoulujen opetuksessa pitää paikkansa myös 

allekirjoittaneen kohdalla. Tutkimuksen syntymiseen asti olen kuvitellut, että malleilla 

pystytään määrittämään osakkeelle absoluuttinen arvo, sillä usein teoreettisesti 

vaikeimpien oletusten lähtöarvojen määrittämisen ongelmiin ei ole otettu kantaa niiden 

ansaitsemalla tavalla opetuksessa. Arvonmääritysmallien toimivuus pitää myös 

sisällään oletuksen rationaalisista analyytikoista, minkä toteutumisen esimerkiksi 

Imamin et al. (2008) tutkimus kyseenalaistaa.  

 

Mallien täydellinen ymmärtäminen on ammattilaisillekin usein erittäin hankalaa 

(Fernandez, 2003). Taustaoletuksiin liittyy useita ongelmia. Tuottojen muokkaus on ollut 

Defondin ja Parkin (1997) mukaan yleistä Yhdysvalloissa ja usein sijoittajat saattavat 

hämääntyä, kuten Enronin tapauksessa. Vaikka tulos saataisiin oikaistua, sijoittaja 

kohtaa paljon muita haasteita. Oman pääoman määrittämiseen tarvittava tulevaisuuden 

riskittömän koron ennustaminen on ongelmallista, sillä esimerkiksi kovin moni ei nähnyt 

viimeisintä vuonna 2007 alkanutta talouden romahdusta etukäteen. Kuten aikaisemmin 

on mainittu, riskitön korko tulisi valita investoinnin luonteen mukaan ja esimerkiksi 

Suomen valtion obligaatiokorkoa voidaan käyttää riskittömänä korkona. Seuraava kuvio 

5 esittelee Suomen valtionalainen obligaatiokoron heilahtelut viimeisen 10 vuoden 

aikana: 
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Kuvio 5. Suomen valtion obligaatiokorko ja korkoero saksaan (Suomen Pankki, 2014) 

 

Kuviosta 5 näkee selvästi, että investoinneissa mahdollisesti riskittömänä korkokantana 

käytettävä Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko on heilahdellut erittäin paljon 

vuoden 2005 jälkeen, suurimpana syynä finanssikriisin aiheuttama matalasuhdanne, 

joka on vaatinut keskuspankeilta toimia talouden elvyttämiseksi. Suomen valtion korko 

on liikkunut Saksan valtion koron kanssa samalla tavalla. Saksa on valittu 

vertailuarvoksi, sillä se edustaa yleisen käsityksen mukaan euroalueen riskittömintä 

korkoa. Näin ollen Suomen ja Saksan välinen korkoero on merkki Suomen valtion 

obligaatioihin kohdistuvasta riskilisäpaineesta. 

 

Jos esitetään hypoteettinen arvonmääritystilanne osakkeelle, joka käyttää riskittömänä 

korkokantana Suomen valtion obligaatiokorkoa, voidaan tarkastella riskittömän koron 

vaikutusta osakkeen arvoon ceteris paribus. Oletetaan yksinkertainen tilanne vuonna 

2009 vaihteessa, jolloin korkokanta oli neljä prosenttia ja verrataan sitä vuoden 2013 
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puoliväliin, jolloin korkokanta on laskenut kahteen prosenttiin. Kuvitteellisessa 

tilanteessa riskipreemiona käytetään viittä prosenttia ja testi tehdään markkinoiden 

kanssa tasaisesti heiluvalle yritykselle, jolloin betana käytetään arvoa yksi. 

Kasvuvauhdin ollessa kuvitteellinen yksi prosentti, oman pääoman vapaan kassavirran 

mallilla saadaan osakkeiden hinnoille eroa noin 36 prosenttia. Sama logiikka pätee 

esimerkiksi kasvuvauhdin, riskipreemion ja betan estimoimiseen. Maailmantalouden 

yleisen kasvuvauhdin pitkäaikainen ennustaminen on erittäin vaikeaa ja kuten Fama ja 

French (2004) osoittivat, beta epäonnistuu usein. Riskipreemion pysyminen jatkuvasti 

samalla tasolla on myös kysymysmerkki, sillä nykyhetkellä osakkeiden arvostus 

suurimmissa pörsseissä on verrattavissa kriisiä edeltäviin arvoihin, mutta korot ovat 

huomattavasti matalammat. Tästä syystä sijoittajilla on kannustin sijoittaa osakkeisiin 

bondien sijaan ja tämä saattaa nostaa riskipreemiota. 

 

On luonnollista vetää johtopäätös, että juuri perinteisten arvonmääritysmallien taustalla 

oleva matematiikka on johtanut lisäarvomallin menestymiseen Yhdysvaltojen 

markkinoilla (Oswald, 2000; Lee ja Swaminathan, 2001; Jiang ja Lee, 2005). 

Lisäarvomallia koskeneet tutkimukset on tehty Yhdysvaltojen pörssin datalla. Yleisesti 

pörssiyrityksillä on suhteellisen vahva tase, minkä ansiosta lisäarvomallin ensimmäinen 

termi, oman pääoman kirja-arvo, tekee mallista vahvemman suhteessa kahteen 

muuhun malliin. Kun suuri osa mitattavasta arvosta voidaan kohdistaa nykyhetkeen, 

mallin herkkyys kasvuodotusten ja diskonttauskorkokannan muutoksille pienenee. 

Tutkimuksen mukaan reaalioptiomalleilla voidaan investoinnin arvoa määrittää 

paremmin tietyissä tilanteissa (Bertus, 2005; Kellogg ja Charnes, 2000). Reaalioptioiden 

käytöstä arvonmäärityksessä olisi tämän tutkimuksen ehdotuksen mukaan hyötyä 

varsinkin tilanteissa, joissa yrityksen liiketoiminta voitaisiin pilkkoa sektoreihin. 

Perinteistä liiketoimintaa harjoittava sektori voitaisiin esimerkiksi arvostaa perinteisillä 

malleilla ja tuotekehityspanostuksiin käytettäisiin reaalioptiomallia. Toteutuksen 

vaikeudeksi nousisi epäilemättä datan kerääminen, sillä usein kattavaa 

tilinpäätösinformaatiota sektoreittain ei ole tarjolla tilinpäätöksissä. 
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Vaikka arvonmääritysmalleilla on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi Yhdysvalloista, 

kaikilla markkinoilla tilanne ei ole sama (Kyriazis ja Anastassis, 2007; ArabSalehi ja 

Mahmoodi, 2011). Arvonmääritysmallit eivät kyenneet selittämään asioita perinteisiä 

tunnuslukuja paremmin näiden tutkijoiden tutkimuksissa ja syitä on luultavasti monia. 

Ensinnäkin, täytyy palata ongelmiin. Pienemmillä markkinoilla osakekauppa on 

vähäisempää ja tietoa arvonmääritysmallien taustatekijöiden tehokkaaseen arviointiin ei 

ole riittävästi. Voi myös olla, että pienemmillä markkinoilla osakkeiden 

arvonmääritysmallit eivät ole saaneet samanlaista teoreettista jalansijaa kuin 

tehokkaammilla markkinoilla. Tästä johtuen osakkeiden arvoa ajaa analyytikoiden 

toimintatapa mitata osakkeiden suoriutumista jo tutuksi tulleilla tunnusluvuilla. Toisaalta 

viime vuosina suurimmat tuotot ovat tulleet kasvavilta markkinoilta. Voiko olla 

mahdollista, että rationaalisemmat sijoittajat ovat menneet näille markkinoille 

fundamentaalisesti arvonmääritysmalleilla arvioiden paikallisten osakkeiden hintoja ja 

ostaneet mielestään aliarvostettuja osakkeita? 

 

Arvonmääritysmallien toimivuutta tarkastellessa, on tutkimuksen mukaan perusteltua 

vetää johtopäätös, että mallit ovat ainoastaan yhtä toimivia kuin käyttäjä niiden takana. 

Malleissa joudutaan tekemään paljon oletuksia tulevaisuudesta historiatietoihin 

perustuen, minkä vuoksi Imamin, Barkerin ja Clubbin (2008) huomautus ”fiilikseen” 

pohjautuvista arvonmäärityspäätöksistä voi hyvinkin pitää paikkansa. Yhtä lailla 

oikeutettua on todeta, että arvonmäärityksen teoriapohja on kunnossa ja hyvin toimivilla 

markkinoilla niillä voidaan tehokkaasti ennustaa osakkeiden hintaa pois lukien shokit. 

Tässä työssä ei otettu kantaa suhteelliseen arvonmääritykseen, mutta sen 

merkitsevyyttä osakkeiden arvon muodostajina ei voida kieltää. Varsinkin pienemmillä ja 

tehottomammilla markkinoilla aidosti fundamentaalinen sijoittaja luultavasti löytää 

mahdollisuuksia yhdistämällä arvonmääritysmallien teorian sekä hakemalla mielestään 

suhteellisesti tunnusluvuilla aliarvostettuja osakkeita. Näiden tekijöiden 

yhteisvaikutuksen lisäksi fundamentaalinen sijoittaja hyötyisi ymmärryksestä, ketkä 

määrittävät osakkeiden arvoja milläkin markkinoilla ja mitä keinoja käyttäen. Tähän 

huomioon liittyen, tässä työssä esitetään kuvio 7, joka yhdistää Kallungin ja Niemelän 

(2007) kuvion 1 osaksi laajempaa kenttää. 
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Kuvio 7. Arvonmäärityksen ulottuvuudet 

 

Kuviossa 7 kehitetään Kallungin ja Niemelän (2007) esitystä yrityksen arvon 

määräytymisestä. Suhteellinen arvonmääritys on yleisesti käytetty keino 

sijoituspäätöksiä tehdessä, mutta en tutkimuksen aikana törmännyt arvonmäärittäjiä 

yksilöiviin tutkimuksiin. Arvonmäärittäjien tarkastelulla tarkoitan kulttuurisidonnaista 

behavioristista käyttäytymistä, josta kuvion 7 mukaisesti voidaan saada tietoa juuri 

suhteellista arvonmääritystä käyttämällä. Esimerkiksi Arabsalehin ja Mahmoodin (2011) 

tutkimus Teheranin pörssin datalla, jossa lisäarvomalli epäonnistui, voitaisiin ensin 

suhteellista arvonmääritystä tarkastelemalla yrittää määrittää arvonmäärittäjien 

käyttäytymistä. Tämän jälkeen yritettäisiin esimerkiksi informaation saatavuuden 

puitteissa tunnistaa yksilöllisiin osakkeisiin sijoittavat suurimmat tahot, määrittää näiden 

eniten käyttämän mallit ja käytännöt, minkä jälkeen oikeaa ymmärrystä osakkeen 

hinnan määräytymisestä olisi saatu. Osakkeen hintahan ei määräydy markkinoilla 

absoluuttisesti, vaan tuhansien osittain epärationaalisten analyytikkojen ja sijoittajien 

työkalujen seurauksena. 

 Tilinpäätöksen analysointi Strateginen analyysi 

 

Tulevan kehityksen ennakointi Yrityksen riskisyyden arviointi 

Yrityksen arvon määräytyminen 

Suhteellinen arvonmääritys 

Arvonmäärittäjien spesifiointi 
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Saatuja tutkimustuloksia kohtaan täytyy olla kriittinen. Monien tutkimusten aineisto 

sijoittuu 1900-luvun loppupuolelle, jonka jälkeen sijoitusmarkkinat ovat kehittyneet 

huimasti. Internetin yleistyminen on yhtenäistänyt markkinoiden toimintaa, sillä nykyisin 

itsenäisellä piensijoittajallakin on mahdollisuus päästä käsiksi dataan, joka ennen oli 

täysin saavuttamattomissa. Arvonmääritysmallit perustuvat oletuksiin tulevaisuudesta, 

mutta nämä oletukset rakennetaan historiatiedoista. Informaation liikkuvuuden kasvanut 

nopeus syö arvoa historiatietoihin perustuvilta ratkaisuilta, jolloin ”oikeimman” 

näkemyksen saavuttavat sijoittajat voittavat vanhat kaavoihin kangistuneet historiaa 

tuijottavat kilpakumppaninsa.  

 

Lisäarvomalli luultavasti tarjoaa tulevaisuudessakin etuja isojen pörssien yhtiöitä 

arvioidessa juuri nykyhetkeä painottavan rakenteensa vuoksi, sillä luultavasti shokkeja 

esiintyy ja kuplia puhkeaa. Varsinkin kehittyneillä markkinoilla tehdyt oletukset talouden 

elpymisestä ja tulevaisuuden kasvusta täytyisi ottaa tarkemmin tarkasteluun. Osakkeita 

on arvostettu vuoden 2008 romahduksen jälkeen ennätyslukemiinsa ilman taetta 

pitkäjänteisestä kasvusta. Esimerkiksi Japanissa on meneillään hitaan kasvun 

vuosikymmenet, mikä voi toteutua myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Arvonmääritysmalleihin syötettäviä tulevaisuuden kasvuprosentteja kohtaan täytyykin 

olla erittäin kriittinen ja malleja voidaan käyttää apuna investointipäätöstä tehtäessä, 

mutta lopullista päätöstä ei niihin saisi täysin pohjata. Tässä työssä todistettiin 

suhteellisen arvonmäärityksen tärkeys ja esitettiin lisähyödyksi yksittäisten sijoittajien 

työkalujen spesifiointia, jotta ymmärrys markkinoilla määräytyvästä hinnasta voitaisiin 

saavuttaa. Tärkeintä onnistuneen sijoituspäätöksen syntymisessä on yhdistää 

arvonmääritysmallien ja suhteellisen arvonmäärityksen tulokset hankittuun osaamiseen 

toimialasta ja itse yrityksestä. Näistä tekijöistä saadaan luotua sijoitusmaailmassa paljon 

puhuttu näkemys, jolla voidaan voittaa markkinat. 

. 
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6 Yhteenveto   

 
Tässä kandidaatintutkielmassa tutkittiin arvonmääritysmallien soveltumista osakkeen 

arvonmääritykseen analysoivan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksessa käytiin 

läpi neljä arvonmääritysmallia, osakemalli, vapaan kassavirran malli, lisäarvomalli sekä 

reaalioptiomalli. Näiden mallien teoriat ja taustaoletukset kuvattiin toisessa ja 

kolmannessa luvussa, jonka jälkeen neljännessä luvussa esiteltiin aiheeseen liittyvä 

kirjallisuus. Viidennessä luvussa esiteltiin kirjallisuuteen pohjautuvat tutkimustulokset ja 

tässä luvussa kiteytetään tutkimuksen johtopäätökset. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää arvonmääritysmallien takana olevat oletukset ja 

ongelmat, joiden pohjalta voitiin analysoida mallien soveltumista arvonmääritykseen. 

Huomattiin, että arvonmääritysmallien teoriaan liittyy paljon oletuksia, jotka perustuvat 

tulevaisuuden tarkkaan ennustamiseen. Nämä oletukset tuottavat ongelmia 

arvonmääritysmallien soveltamisessa, mutta silti mallien merkitystä osakkeen 

arvonmäärityksessä ei voi kiistää. Huomattiin, että Yhdysvaltojen markkinoilla 

lisäarvomalli toimi paremmin suhteessa muihin perinteisiin arvonmääritysmalleihin, 

mutta huonomman informaation markkinoilla tilanne ei ollut sama. Myös 

reaalioptiomallilla huomattiin olevan hyötyjä, kun investointipäätökseen täytyi sisällyttää 

joustavuutta. Näihin huomioihin perustuen todistettiin suhteellisen arvonmäärityksen 

tärkeys arvonmäärityksessä ja esitettiin ajatus, että markkinoiden arvonmäärittäjien 

spesifiointi ja yksilöinti saattaa tuoda lisäarvoa arvonmääräytymisprosessin 

ymmärtämisessä. Huomioitiin myös, että markkinoiden ja informaation liikkuvuuden 

nopea kehitys saattaa heikentää tutkimuksen merkitsevyyttä.  

 

Lisätutkimuskysymyksiä heräsi useita. Olisi erittäin mielenkiintoista tehdä vastaava 

narratiivinen ja analysoiva kirjallisuuskatsaus suhteellisesta arvonmäärityksestä, jotta 

tuloksia voisi yhdistellä ja nähtäisiin, voiko suhteellista arvonmääritystä käyttää 

arvonmäärittäjien spesifioinnissa. Myös todella puoleensavetävältä tuntuu tutkimus, 

jossa yksilöitäisiin heikommilla markkinoilla toimivia arvonmäärittäjiä ja esimerkiksi 

kyselytutkimuksen avulla listattaisiin malleja ja tekniikoita, joita he käyttävät 
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arvonmäärityksessä. Tällä tavoin saataisiin esille, eroavatko arvonmääritysmallien 

käyttö ja tekniikat markkinakohtaisesti. 
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Liite 1: Taulukko arvonmääritysmallien kehitykseen liittyvistä 

artikkeleista ja kirjoista 

Tutkijat Vuosi Sisältö 

Smith 1925 Osakkeiden ja bondien arvostusperiaatteet eroavat toisistaan 

Suvas 1990 Sijoitusmarkkinat vetivät mukaansa asiaan perehtymättömiä pelureita 

historialliset tuotot silmissään. 

Fisher 1930 Yrityksen tulevaisuuden tuotoista voidaan määrittää sen arvo. 

Graham ja Dodd 1934 Yrityksen reaaliarvon (intrinsic value) erottaminen markkina-arvosta 

tärkeää. 

Williams 1938 Tulevaisuuden tuottoja ennustamalla voidaan laskea yritykselle arvo. 

Shapiro ja 

Gordon 

1956 Osinkomallin nykymuoto syntyi. 

Mogliani ja 

Miller 

1958 Teoreettisesti yrityksen arvolle ei ole väliä, maksaako se osinkoja vai 

ei.  

Sharpe 1964 Riski sisällytetään oman pääoman kustannukseen, CAPM-malli 

syntyi. 

Lintner 1965 Riski sisällytetään oman pääoman kustannukseen, CAPM-malli 

syntyi. 

Moss 1966 Riski sisällytetään oman pääoman kustannukseen, CAPM-malli 

syntyi. 

Stewart 1991 Lisäarvomallin nykymuotoinen esitys. 

Ohlson 1995 Vaihtoehtoinen tapa lisäarvomallille. 

Myers 1997 Reaalioptio vakiintui terminä investoinnille, jossa voitiin hyötyä 

joustavuuden sisällyttämisestä laskentaan. 
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Liite 2: Taulukko arvonmääritysmallien toimivuuteen ja käyttöön 

liittyvistä artikkeleista 

Tutkijat Vuosi Sisältö 

Fama ja 

French 

2001 Osinkoja maksaneet yritykset vähentyneet Yhdysvalloissa 1978-

1999. 

DeAngelo, 

DeAngelo ja 

Skinner 

2004 Vaikka osinkoja maksaneet yritykset vähentyneet Yhdysvalloissa, 

1978-1999, reaaliosinkojen määrä kasvanut.  

Skinner 2008 Osakkeiden takaisinosto on kasvattanut suosiotaan yrityksen 

keinona jakaa osinkoja osakkeenomistajilleen. 

Penman ja 

Sougianis 

1998 Bisneskouluissa kassavirtojen ennustaminen tulevaisuuteen dominoi 

arvonmäärityksen teoriakentän opetusta. 

Demirakos, 

Strong ja 

Walker 

2004 Vapaan kassavirran malli on yksi suosituimmista malleista 

analyytikoiden työvälineenä. 

Imam, Barker 

ja Clubb 

2008 Analyytikot tekevät fiilikseen pohjautuvia ratkaisuja. 

Penman 1998 Mallit antaisivat täydellisillä markkinoilla samat tulokset. 

Fernandez 2003 Markkina-arvon kasvattaminen ja lisäarvomalli eivät korreloi 

keskenään. Stern Stewartin analyytikko kritisoi Fernandezin 

tutkimusta ja ilmeni, että asiaan eniten perehtyneetkin ihmiset voivat 

olla eri mieltä mallien käytöstä ja oletuksista niiden taustalla. 

Newton, 

Paxson ja 

Widdicks 

2004 Reaalioptiomalli on kasvattanut suosiotaan viimeisten 

vuosikymmenten aikana 

Teach 2003 Reaalioptiomalleilla on paljon epäilijöitä, johtuen negatiivisista 

historiallisista tapahtumista. 

Copeland ja 

Tufano 

2004 Reaalioption arvo saattaa valua hukkaan, koska johto ei ymmärrä tai 

osaa ajoittaa niitä oikein. 
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Liite 3: Taulukko arvonmääritysmallien vertailuun liittyvistä 

artikkeleista 

Tutkijat Vuosi Sisältö 

Fama ja 

French 

2000 Osinkojen ja kannattavuuden välillä ei ole yhteyttä. 

Lee ja 

Swaminathan 

1999 Lisäarvomalli on ollut paras selittäjä Dow Jonesin kehitykselle. 

Oswald 2000 Lisäarvomalli toimii paremmin kuin osinko- tai vapaan kassavirran 

malli 

Jiang ja Lee 2005 Lisäarvomalli ennustaa osakkeen hinnan muutosta tehokkaammin 

suhteessa osinkomalliin Yhdysvalloissa. 

Bailey, Potter, 

Brown, Welss 

2000 Lisäarvomalli on ennustanut Australiassa paremmin osakkeen 

hinnan muutosta kuin osinko- tai vapaan kassavirran malli. 

Plenborg 2002 Vapaan kassavirran malli on parempi joillekin yrityksille kuin 

lisäarvomalli ja päinvastoin. 

Shil 2009 Lisäarvomallin toimivuutta yrityksen eri osa-alueille voitaisiin testata 

simuloimalla se yrityksen historiaan, jolloin sen oikea vaikuttavuus 

saataisiin selville eri osa-alueilla. 

Kyriazis ja 

Anastassis 

2007 Ateenan pörssissä nettotulos ja operationaalinen tulos ovat 

selittäneet paremmin kannattavuutta kuin lisäarvo. 

ArabSalehi ja 

Mahdmoodi 

2011 Teheranin pörssissä ROA ja ROE selittivät paremmin yrityksen 

osakkeen tuottoa kuin lisäarvomalli. 

Kumbaroğlu, 

Madlener ja 

Demirel 

2008 Reaalioptiomalleista hyötyä, kun investointiin liittyy mahdollisuus 

hyötyä oppimisesta. 

Bulan, Mayer 

ja Somerville 

2009 Reaalioptiomalleilla pystytään paremmin arvioimaan projekteja, 

joissa investoinnin lykkääminen on mahdollista. 

Bertus 2005 Reaalioptiomalli ottaa useita tekijöitä huomioon paremmin kuin 

perinteiset arvonmääritysmallit korkeiden tuotekehityskustannusten 

toimialalla (avaruus ja ilmailu).  

Kellogg ja 

Charnes 

2000 Reaalioptoiden mallintamisella saavutetaan hyötyjä alkuvaiheen 

investointien mittaamisessa biologiasektorilla.  
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Hartmann ja 

Hassan 

2006 Reaalioptiomallien käytöstä ei lisähyötyjä lääketieteellisen 

tuotekehityksen mittaamisessa. 

Liite 4: Taulukko arvonmääritysmallien ongelmiin liittyvistä 

artikkeleista 

Tutkijat Vuosi Sisältö 

Defond ja Park 1997 Johtajilla on ”kannustin” lainata tulevaisuuden tuottoja nykyisen 

tuloksen parantamiseksi. 

Michalski 2008 Inventaarion heiluminen ja hoito vaikeuttaa tuloksen läpinäkyvyyttä. 

Cassia, Plati ja 

Vismara 

2007 Usein mallien taustalla olevat oletukset ikuisesta kasvusta ja 

kilpailuedusta ovat vääriä. 

Jennegren 2008 Päätearvon laskeminen kärsii epärealistisista oletuksista liittyen 

ikuiseen kasvuun ja yrityksen ikuiseen elinikään. 

Aho 2004 Nykyinen investointiaste ei synnytä kasvua ikuisuuteen, kuten 

mallien päätearvon laskukaava esittää. 

Richardson 2006 Yrityksen yrittävät korkeilla investoinneilla saavuttaa niiden hintaan 

sisältyvät kasvuodotukset, mutta usein päätyvät yli-investoimaan 

kasvuun. 

Schauten, 

Stegink ja Graaf 

2010 Aineettoman pääoman arvostaminen vaikeaa, koska se luo arvoa 

fyysisten elementtien kautta. 

Sorwar ja Marr 2006 Aineettomasta pääomasta voidaan saada hyötyjä oppimisprosessin 

kautta, minkä hyötyjen määrittäminen on vaikeaa perinteisille 

malleille. 

Borison 2005 Analyytikot eivät ymmärrä, mistä reaalioptiomallin hyödyt syntyvät. 

Collan, Fuller ja 

Mezei 

2012 Reaalioptiomallin käytön edellytyksenä on sen ymmärrettävyys. 

Fama ja French 2004 Matalien yrityksien betat arvioidaan markkinoilla liian alhaisiksi ja 

Korkean yritysten betat liian korkeiksi. 

Damodaran 2002 Riskittömän korkokannan määrittämisessä joudutaan ottamaan 

huomioon vertailukohteen konkurssi- ja valuuttariski. 

Mehra ja 

Prescott 

1985 Suhteellisesti liian paljon sijoitetaan riskittömään korkoon 

markkinoilla, jolloin mallien oletukset vääristyvät. 

 


