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Yritysten kaikki taloudelliset päätökset kiteytyvät oman pääoman sijoittajien tuoton maksimoinnin ym-

pärille. Jotta kaikki yrityksen tekemät päätökset edesauttavat tätä tavoitetta, on yrityksessä jatkuvasti 

tehtävä tutkimusta yrityksen taloudellisesta tilasta. Tämä onnistuu keräämällä aineistoa yrityksen sisäisistä  

ja ulkoisista tekijöistä, ja soveltamalla näitä tietoja sopiviin analyysimenetelmiin. Tutkimuksen avulla voi-

daan tehdä päätelmiä yrityksen nykyisestä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden arvosta. Yksi analyysime-

netelmä yrityksen tulevan menestyksen arvioimiseen on arvonmääritys. Yrityksen arvon määrittäminen on 

yksi mahdollisuus koota tietoja kokonaisuudeksi, jonka avulla yrityksen oman pääoman sijoittajien tuotto 

saadaan maksimoitua. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on suorittaa arvonmääritysprosessi kokonaisuudessaan yksittäi-

selle listaamattomalle pk-yritykselle. Arvonmäärityksen vaiheisiin kuuluvat strateginen analyysi, tilinpää-

tösanalyysi, tulevan kehityksen arviointi, yrityksen riskisyyden määrittäminen ja yrityksen lopullinen arvon 

määrittäminen arvonmääritysmallien avulla. Käytettäviksi malleiksi on valittu vapaan kassavirran malli ja 

lisäarvomalli. Nämä kaksi mallia ovat usein käytettyjä arvonmääritysmalleja ja ne ovat listaamattomalle 

osakeyhtiölle soveltuvia malleja. Tutkielman tavoitteena on selvittää arvonmäärityksen vaiheet kohdeyri-

tyksen tapauksessa, analysoida kahden valitun mallin soveltuvuutta listaamattoman osakeyhtiön arvon mää-

rittämiseen ja pohtia arvonmääritysprosessin vaiheisiin liittyviä ongelmakohtia. 

 

Yrityksen taloudellista kehittymistä ja tulevan kehityksen arvioita on tarkasteltu strategisen analyysin ja ti-

linpäätösanalyysin avulla. Yrityksen riskisyyttä on arvioitu kokonaispääoman tuottovaatimuksen avulla. Lo-

pullisen arvonmäärityksen tuloksena yrityksen arvoksi saadaan vapaan kassavirran mallin avulla 5,1 miljoo-

naa euroa ja lisäarvomallin avulla 8,2 miljoonaa euroa. Mallit siis tuottavat toisistaan poikkeavat arvot. Mal-

lien keskinäisen eron arvioidaan johtuvan vapaan kassavirran mallin lisäarvomallia voimakkaammasta herk-

kyydestä kokonaispääoman tuottovaatimuksen ja kasvuennusteiden muutoksille. Herkkyys näille tekijöille 

johtuu ennen kaikkea siitä, että vapaan kassavirran mallin muodostama arvo muodostuu suurelta osin vasta 

tulevaisuudessa, kun lisäarvomallissa suurin osa yrityksen arvosta muodostuu yrityksen nykyisestä pää-

omasta. Vaikka lisäarvomallin on havaittu tuottavan kassavirtoihin tai osinkoihin perustuvia malleja luotet-

tavampia tuloksia, ei tuloksia ei tule ottaa absoluuttisena totuutena. Loppujen lopuksi yrityksen arvo mää-

räytyy tilanteen osapuolten yhteisymmärryksen tuloksena ja arvonmääritysmallien antamat tulokset antavat 

vain raamit yrityksen arvolle.  

 

Tulosten avulla kohdeyritys pystyy arvioimaan yrityksensä arvoa ja käyttämään tuloksia esimerkiksi yritys-

kauppatilanteessa. Pk-yritykselle käytettyjä arvonmääritysmenetelmiä voidaan käyttää muiden vastaavan-

laisten yritysten arvon määrittämiseen. Kyseiset menetelmät tarjoavat myös lähtökohdat mikroyritysten ar-

vonmääritykselle. Pienet yritykset kiinnostavat pääomasijoittajia ja ne ovat potentiaalisia yrityskaupan koh-

teita, minkä vuoksi arvonmäärityssovelluksia tulisi jalostaa mikroyrityksille sopiviksi. 
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1 JOHDANTO 

 

Tarve määrittää yrityksen arvo voi muodostua useasta eri syystä. Kaikkien arvonmääri-

tysten tarve kuitenkin lopulta kiteytyy tarpeeseen tietää enemmän ja tarkemmin yrityk-

sestä. Ainoastaan tiedon käyttötarkoitus on eri. Tässä tutkimuksessa avataan prosessia 

yrityksen arvon määrittämiseksi esimerkkiyrityksen avulla. Prosessin tarjoaman tiedon 

lopullinen käyttötarkoitus määräytyköön lukijan omien tarpeiden mukaisesti. Tässä lu-

vussa lukija johdatellaan arvonmäärityksen taustoihin ja tutkimuksen sisältöön.  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yritystoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on maksimoida oman pääoman ehtoisten 

sijoittajien sijoituksen tuotto. Yrityksen kaikki taloudelliset päätökset kiteytyvät tämän 

tuoton maksimoinnin ympärille. Jotta kaikki yrityksen tekemät päätökset edesauttavat 

arvonnousua, on yrityksessä jatkuvasti tehtävä analyyttista tutkimusta yrityksen talou-

dellisesta tilasta. Tämä onnistuu keräämällä aineistoa yrityksen sisäisistä avaintekijöistä 

ja toimintaympäristöstä, ja soveltamalla näitä tietoja sopiviin analyysimenetelmiin. Lop-

putulemana voidaan tehdä päätelmiä yrityksen nykyisestä taloudellisesta tilasta, mutta 

myös tulevaisuuden menestymisestä ja arvosta. (Helfert 2001: 21-26.)  

 

Analyyttinen yritysten tietojen tutkiminen on välttämätöntä, sillä markkinat eivät ole 

koskaan niin tehokkaat, että kaikki mahdollinen tieto yrityksistä välittyisi kaikille mark-

kinatoimijoille. Faman (1970) teorian mukaan markkinat ovat tehokkaat, jos jokaisella 

sijoittajlla on mahdollisuus saada kaikki informaatio, joka vaikuttaa hintojen muodos-

tumiseen markkinoilla. Tehokkailla markkinoilla kaikilla toimijoilla on näin ollen jul-

kisen tiedon lisäksi pääsy myös sisäpiiritietoihin. Julkisella tiedolla tarkoitetaan yrityk-

sen raportointivelvollisuuteen kuuluvaa informaatiota, kuten tilinpäätöstietoja ja 

pörssitiedotteita. Sisäpiiritietoa sen sijaan on yrityksen sisäinen tieto, joka ei ole julkises-

ti tiedossa. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi tieto tulevasta yrityskaupasta. Tehokkai-

den markkinoiden vallitessa kaikki mahdollinen markkinainformaatio välittyy suoraan 

hintoihin ja arvopaperit ovat oikein arvostettuja markkinoilla. Tehokkailla markkinoilla 
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ei ole mahdollisuutta saavutttaa etua muihin sijoittajiin nähden, sillä kaikilla on sama tie-

to markkinoista. (Fama 1970: 383.) 

 

Faman (1970) tutkimuksessa on havaittu markkinoiden olevan tehokkuudeltaan ennem-

minkin keskivahvaa tasoa, mikä tarkoittaa, että markkinatoimijoilla on pääsy ainoastaan 

julkiseen informaatioon. Tutkimuksessa havaittiin ainoastaan muutamilla asiantuntijoilla 

tai yrityksen sisäpiirissä olevilla henkilöillä olevan mahdollisuus päästä käsiksi kaikkeen 

mahdolliseen tietoon. Koska kaikkien markkinatoimijoiden ei ole mahdollista saada 

hintoihin vaikuttavaa tietoa haltuunsa, ovat niin yritykset kuin yrityksen sidosryhmät 

valmiita maksamaan analyyttisestä tutkimuksesta, joka tarjoaa lisätietoa markkinoista 

(Hyöty 2011: 17). 

 

Yrityksen arvonmääritys on yksi mahdollisuus koota markkinoiden tietoja kokonaisuu-

deksi, joka tarjoaa lisätietoa yrityksestä yritykselle itselleen sekä sen sidosryhmille. 

Arvonmäärityksen tarjoamaa informaatiota käyttävät sijoittajat sijoituspäätösten tekemi-

seen, yrityskaupassa ostaja ja myyjä kauppahinnan määrittämiseen, yritykset listautues-

saan arvopaperipörssiin, ostaessaan omia osakkeita takaisin markkinoilta tai suunnitel-

lessaan tulosperusteista palkitsemisjärjestelmää. Mikäli markkinoilla ei vallitsisi epävar-

muutta tulevaisuudesta ja kaikki tieto yrityksestä olisi saatavilla, yrityksen arvonmääri-

tyksessä ei olisi lainkaan virhettä. Arvonmäärittäminen olisi helppoa ja sen voisi tehdä 

millä tahansa mallilla luotettavasti. (Kallunki & Niemelä 2004: 11-23, 124.)  

 

Tässä tutkielmassa tehdään yksittäiselle yritykselle arvonmääritys, jossa yhdistetään jul-

kista tietoa ja yrityksen sisäistä tietoa. Tällaista yksittäiseen yritykseen keskittyvää tar-

kastelua kutsutaan tapaustutkimukseksi eli case-tutkimukseksi (Järvinen & Järvinen 

2000: 78.) Tutkittavan yrityksen pyynnöstä tämä tutkielma on kirjoitettu siten, ettei yri-

tykseen liittyviä nimiä tai henkilöitä mainita. Yritys on kuitenkin suomalainen, pienten 

ja keskisuurten yritysten joukkoon kuuluva listaamaton osakeyhtiö. Yrityksestä saatavat 

tiedot sisältävät julkiset tilinpäätösten luvut ja yrityksen toimitusjohtajan antaman haas-

tattelun. Nämä tiedot eivät kuitenkaan tarjoa yrityksestä kaikkea mahdollista tietoa. 

Puuttuvia tietoja ovat esimerkiksi tilinpäätöksen liitetiedot ja organisaation liiketoimin-
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tasalaisuudet, joita ei kerrota ulospäin. Puuttuvien tietojen lisäksi tulevaisuuden arvioi-

hin liittyy aina epävarmuutta, mikä lisää arvonmääritysmallien antamien tulosten virhet-

tä.  

 

Tiedon saatavuuden ja tulevaisuuden ennusteista johtuvista haasteista huolimatta arvon-

määritysprosessi on toteutettu saatavilla olevan tiedon perusteella. Käytännön arvonmää-

ritysprosesseissa ei koskaan saada kaikkea mahdollista tietoa selvillä eikä kaikkia epä-

varmuustekijöitä voida välttää, vaan kyseessä on aina pelkkä arvio yrityksen arvosta. 

Tulosten luotettavuutta on parannettu selvittämällä yrityksen arvo kahden eri arvonmää-

ritysmallin avulla. Tällöin voidaan verrata mallien antamia tuloksia ja arvioida niiden 

antamien tulosten luotettavuutta keskenään. Arvonmääritysmalleiksi on valittu vapaan 

kassavirran malli ja lisäarvomalli. Näistä vapaan kassavirran malli arvostaa yrityksen 

sen tuleviin kassavirtoihin perustuen. Lisäarvomalli puolestaan arvioi yrityksen kykyä 

tuottaa tulevaisuudessa lisäarvoa osakkeenomistajilleen. Mallien lähestymistapa arvon-

määritykseen on erilainen, mutta molempien mallien rakentamisessa kriittisiä loppu-

tulokseen vaikuttavia muuttujia ovat kasvuennusteet ja kokonaispääoman tuottovaati-

mus. Malleja on vertailtu näiden kahden yhteisen tekijän; kasvuennusteiden ja kokonais-

pääoman tuottovaatimuksen avulla selvittämällä, kuinka voimakkaasti mallit reagoivat 

näiden muuttujien vaihteluun. Toki nämä tulevaisuuden kasvuennusteet ja niiden dis-

konttaaminen riskitekijän avulla nykyarvoonsa ovat kriittisiä tekijöitä missä tahansa ar-

vonmääritysmallissa, eivätkä vain näissä kahdessa.  

 

1.2 Aiempaa tutkimusta 

 

Vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli ovat vain kaksi useista eri arvonmääritysmal-

leista. Näiden kahden mallin soveltuvuudesta yrityksen arvon määrittämiseen on kuiten-

kin saatu parempia tutkimustuloksia kuin esimerkiksi osinkotuottomallin käytöstä. Li-

säksi molemmat ovat usein arvonmäärityksessä käytettyjä malleja. Kaiken kaikkiaan va-

paan kassavirran mallin ja lisäarvomallin ehdottomasta paremmuudesta muihin mallei-

hin nähden ei kuitenkaan tutkimuksissa ole saatu muodostettua yhtenevää näkemystä. 

Kuten aiemmin todettiin, arvonmäärityksen tekemiseen liittyy virheen mahdollisuus ja 
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eri tutkimuksissa muuttujat ja tulevaisuuden ennusteet on muodostettu eri tavoilla, millä 

on saatu eroavaisuuksia mallien antamiin tuloksiin. Näitä empiirisiä tutkimuksia ja 

arvonmääritysmallien vertailua on käsitelty tarkemmin luvussa kolme.  

 

Arvonmääritystä käsittelevät aiemmat pro gradu –tutkielmat ja opinnäytetyöt lähestyvät 

arvonmääritystä erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi Viklund (2012) on käyttänyt kol-

mea eri arvonmääritysmallia kehittääkseen piensijoittajille sopivan laskentataulukon 

pörssiyhtiöiden arvonmääritykseen. Tutkimus toteutettiin soveltamalla osinkotuottomal-

lia, vapaan kassavirran mallia ja lisäarvomallia esimerkkiyritykselle. Nieminen (2011) 

puolestaan on valinnut pro gradu –tutkimuksensa lähestymistavaksi soveltaa ainoastaan 

yhtä arvonmääritysmallia yksittäiselle pk-yritykselle. Arvonmääritysmallina Nieminen 

on käyttänyt lisäarvomallia. Laitisen (2012) toteuttama listaamattoman pk-yrityksen 

arvonmääritys pohjautuu puolestaan esimerkkiyrityksen yrityskauppatilanteeseen.  

 

Tutkimukseni lähestymistapa on hyvin samanlainen kuin Niemisellä (2011) ja Laitisella 

(2012), sillä keskityn samalla tavoin tutkimaan yhtä pk-yritystä. Tässä tutkimuksessa 

kuitenkin käytetään kahta arvonmääritysmallia, jotta saadaan käsitys mallien eroavai-

suuksista ja niiden soveltuvuudesta pk-yrityksen arvonmääritykseen. Tutkimus ei kuiten-

kaan ota kantaa arvonmäärityksen lopputuloksen käyttötarkoitukseen. Listaamattoman 

osakeyhtiön arvonmääritykseen liittyy haasteita, joita listattujen osakeyhtiöiden arvon-

määrityksessä ei ole. Suurimmat haasteet minulla, kuten myös Niemisellä ja Laitisella, 

ovat yrityksen riskisyyden määrittäminen kokonaispääoman tuottovaatimuksen muodos-

sa sekä ennusteisiin liittyvä epävarmuus.  

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja eteneminen 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on suorittaa arvonmääritys kokonaisuudessaan kohde-

yritykselle. Arvonmäärityksen vaiheisiin kuuluvat strateginen analyysi, tilinpäätösana-

lyysi, tulevan kehityksen arviointi, yrityksen riskisyyden määrittäminen ja yrityksen lo-

pullinen arvon määrittäminen arvonmääritysmallin avulla. Käytettäviksi malleiksi on va-

littu vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ar-
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vonmäärityksen vaiheet kohdeyrityksen tapauksessa, analysoida kahden valitun mallin 

soveltuvuutta listaamattoman osakeyhtiön arvon määrittämiseen ja tarkastella arvonmää-

ritysprosessin vaiheisiin liittyviä ongelmakohtia. 

 

Yrityksen taloudellista kehittymistä ja tulevan kehityksen arvioita on tarkasteltu strategi-

sen analyysin ja tilinpäätösanalyysin avulla. Yrityksen riskisyyttä arvioitiin kokonais-

pääoman tuottovaatimuksen avulla. Lopullisen arvonmäärityksen tuloksena yrityksen ar-

voksi saatiin vapaan kassavirran mallin avulla 5,1 miljoonaa euroa ja lisäarvomallin a-

vulla 8,2 miljoonaa euroa. Mallien suuren keskinäisen eron arvioidaan johtuvan vapaan 

kassavirran mallin lisäarvomallia voimakkaammasta herkkyydestä diskonttotekijänä toi-

mivan kokonaispääoman tuottovaatimuksen ja kasvuennusteiden muutoksille. Herkkyys 

näille tekijöille johtuu ennen kaikkea siitä, että vapaan kassavirran mallin muodostama 

arvo muodostuu suurelta osin vasta tulevaisuudessa, kun lisäarvomallissa suurin osa yri-

tyksen arvosta muodostuu yrityksen nykyisestä pääomasta. 

 

Tutkimus muodostuu seitsemästä luvusta, joista ensimmäisessä luvussa kerrotaan tutki-

muksen taustoista. Toisessa luvussa esitellään arvonmääritysprosessin eteneminen eri 

vaiheiden kautta ja luodaan teoreettinen viitekehys prosessin ensimmäisille vaiheille; 

strategiselle analyysille, tilinpäätöksen analysoinnille ja tulevan kehityksen arvioinnille. 

Kolmannessa luvussa käsitellään yrityksen riskisyyden määrittäminen pääoman tuotto-

vaatimuksen muodossa. Luvussa neljä esitellään eri arvonmääritysmalleja ja niihin liitty-

vien aiempien tutkimusten tuloksia. Tutkimuksessa käytetyt tutkimusaineistot on esitelty 

luvussa viisi. Kuudennessa luvussa suoritetaan arvonmääritys kohdeyritykselle kaikkine 

vaiheineen ja arvioidaan kahden käytetyn arvonmääritysmallin antamia tuloksia herk-

kyysanalyysin avulla. Tutkimuksen päättää seitsemäs luku, jossa tiivistän tutkimukseni 

tulokset, pohdin arvonmääritysmallien muodostamisen haasteita tarkastellulle esimerkki-

yritykselle, sekä luon katsauksen jatkotutkimusmahdollisuuksiin.  
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2 TAUSTATIEDOT YRITYKSEN ARVON MÄÄRITTÄMISELLE 

 

Yrityksen arvonmääritysprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; strategiseen 

analyysiin, tilinpäätöksen analyysiin ja tulevan kehityksen arvioimiseen. Kun lisäksi 

huomioidaan yrityksen riskisyys, voidaan yrityksen arvo määrittää arvonmääritysmallien 

avulla. Arvonmääritysprosessi lähtee strategisesta analyysista, jossa paneudutaan kerää-

mään tietoa yrityksen toimintaympäristöstä, kilpailijoista ja yrityksen markkina-asemas-

ta. Tilinpäätöksen analysoinnissa perehdytään selvittämään yrityksen aiempi taloudelli-

nen kehitys ja nykyinen taloudellinen tila erilaisten tunnuslukujen avulla. Kun strategi-

nen ja tilinpäätösinformaatio on kerätty, muodostetaan vielä arvio tulevaisuuden kehi-

tyksestä. Tulevaisuuden tuotto-odotusten ja yrityksen riskisyyden avulla voidaan määrit-

tää yrityksen arvo. Arvonmäärityksen vaiheita on havainnollistettu kuviossa 1. (Kallunki 

& Niemelä 2004: 23-24.)  

 

 

Kuvio 1. Arvonmäärityksen vaiheet (Kallunki & Niemelä 2004: 24). 

 

Tässä luvussa perehdytään arvonmääritysprosessin ensimmäisten vaiheiden; strategisen 

analyysin, tilinpäätöksen analysoinnin ja tulevan kehityksen arvioinnin kuvaamiseen. 

Yrityksen riskin määrittämiseen perehdytään luvussa kolme ja yrityksen arvon määrittä-

minen eri arvonmääritysmallien avulla on esitetty luvussa neljä. 
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2.1 Strateginen analyysi 

 

Yrityksen liiketoimintastrategian lähtökohtana toimivat odotukset liiketoiminnan tuotos-

ta ja riskistä. Näin ollen koko arvonmäärityksen perusta lähtee yrityksen strategiasta ja 

siinä asetetuista tuotto- ja riskikriteereistä. Strategisen analyysin, kuten lopullisen arvon-

määrityksenkin tarkoituksena on arvioida sitä, miten yritys kykenee tuottamaan lisäar-

voa osakkeenomistajille strategisilla valinnoillaan. Samalla tavoin kuin lopullisessa yri-

tyksen arvon määrittämisessä, niin myös arvioitaessa yrityksen taloudellisen menestymi-

sen tekijöitä strategisen analyysin avulla, on tärkeää keskittyä pitkän aikajänteen näky-

miin. Vaikka yritys onnistuisi lyhyellä aikavälillä tekemään strategisesti kannattavia va-

lintoja, voivat nämä tuhota yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä, jos valintojen pitkän ho-

risontin vaikutuksia ei ole arvioitu. (Porter 1998: 1-8, Hyöty 2011: 15, 25.) 

 

Strategisessa analyysissa selvitetään yleisellä tasolla yrityksen kannattavuuteen vaikutta-

vat avaintekijät, jotka toimivat pohjana syvällisemmälle analyysille (Kallunki & Nieme-

lä 2004: 24-25). Avaintekijöiden löytämiseksi strateginen analyysi voidaan jakaa esi-

merkiksi rakenne-, toimiala- ja kilpailukykyanalyyseihin (Hyöty 2011: 43). Strateginen 

analyysi voidaan suorittaa eri tavoilla, kunhan kaikki osa-alueet tulevat tarkastelluksi 

analyysin aikana. Yksi mahdollisuus strategisen analyysin etenemisestä läpi eri analyysi-

vaiheiden on kuvattu kuvioissa 2. 

 

 

Kuvio 2. Strategisen analyysin vaiheet. 

 

Rakenneanalyysissä selvitetään yrityksen kykyä sopeutua muuttuvaan toimintaympäris-

töönsä. Rakenneanalyysin toimenpiteinä yritys tekee strategisia rakennemuutoksia, ku-
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ten tekee yritysostoja tai suuntaa liiketoiminnan tiettyihin tuotevalikoimiin. Rakenne-

muutokset toteutetaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena tai mah-

dollisesti jo ennen ympäristön muutoksen tapahtumista. Toimintaympäristön muutos voi 

olla esimerkiksi liiketoiminnan kilpailukyvyn heikkeneminen kuluttajien mieltymysten 

muuttuessa tai raaka-aineiden hintojen noustessa. Toimintaympäristön muuttumista voi-

daankin arvioida seuraamalla kysynnän ja tarjonnan suhdetta tai seuraamalla hintojen 

kehittymistä. (Porter 1983: xiii, Hyöty 2011: 43, 50-54.) 

 

Toimiala-analyysi perehtyy arvioimaan yrityksen asemaa suhteessa muihin markkinoilla 

toimiviin yrityksiin niin samalla toimialalla kuin ulkopuolisilla toimialoilla. Toimialan 

kilpailu voidaan jakaa kolmeen uhkaan, jotka ovat nykyisten kilpailijoiden uhka, uusien 

toimialalle pyrkivien kilpailijoiden uhka ja korvaavista tuotteista johtuva uhka. Näistä 

kolmesta uhasta muodostuu toimialan nykyinen ja tuleva kilpailu. Uhat vaihtelevat toi-

mialan kehitysvaiheen mukaisesti, sillä esimerkiksi uusien toimialalle tulevien kilpaili-

joiden uhka kohtaa voimakkaimmin uusia ja elinvoimaisia toimialoja, joissa nähdään 

olevan korkea kasvupotentiaali. Korvaavien tuotteiden uhka puolestaan kohtaa hiipuvia 

toimialoja, jotka tarvitsevat uusia innovaatioita kasvun elvyttämiseksi. Nämä kolme kil-

pailu-uhkaa on koottu toimiala-analyysia havainnollistavaan kuvioon 3. (Porter 1983: 

xiii, Kallunki & Niemelä 2004: 29-30, Hyöty 2011: 43-48.) 

 

Toimiala-analyysi ei kuitenkaan ole pelkästään kilpailijoihin kohdistuvaa, vaan myös os-

tajien ja myyjien asema kilpailullisilla markkinoilla on otettava huomioon. Voidaan pu-

hua ostajien ja myyjien neuvotteluvoimasta, joka määrittää yrityksen aseman näihin si-

dosryhmiin. Neuvotteluvoimat osana toimiala-analyysia on koottu kuvioon 3. Sekä osta-

jien että myyjien neuvotteluvoima liittyy yrityksen tuottamaan tuotteeseen, kuten tuot-

teen kustannuksiin, korvaavien tuotteiden saatavuuteen ja tuotteen tärkeyteen. Jos tuot-

teen voi edullisesti vaihtaa korvaavaan tuotteeseen tai tuote ei ole ostajalle tai myyjälle 

tärkeä, on yritys heikossa asemassa toimialallaan. Strategisilla valinnoillaan yritys voi 

kuitenkin parantaa asemiaan suhteessa markkinoilla toimiviin myyjiin ja ostajiin. Tällai-

nen yrityksen määräävä neuvotteluvoima suhteessa ostajiin voidaan saavuttaa esimerkik-

si valmistamalla niin tärkeää tuotetta, että asiakkaiden on valittava tuote hinnasta huoli-
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matta tai myyjiin ostamalla niin suuria eriä komponentteja, että yhteistyö on kaikissa ta-

pauksissa kannattavaa komponenttien myyjälle. (Porter 1998: 4-8.) 

 

 

Kuvio 3. Toimiala-analyysin osa-alueet (mukaillen Porter 1998: 5). 

 

Kilpailukykyanalyysi perehtyy yrityksen sisäiseen analysointiin. Tässä analysoinnin vai-

heessa arvioidaan tarkemmin yrityksen tuotteen laatua ja ominaisuuksia, tuotekehitystä, 

kustannusrakennetta, jakelukanavia, asiakaspalvelua ja markkinointia (Kallunki & Nie-

melä 2004: 25). Osa kilpailukyvyn tekijöistä ei ole rahassa mitattavissa tai matemaatti-

sesti laskettavissa, vaan se on yrityksen niin sanottua henkistä pääomaa. Henkisen pää-

oman arvo voi olla hyvinkin suuri ja merkittävä yrityksen arvoon vaikuttava tekijä. Hen-

kiseen pääomaan voi kuulua esimerkiksi asiakassuhteet, osaava henkilöstö tai yhteiskun-

nalliset kontaktit (Lindström 2005: 71-72). 
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Kilpailukykyanalyysissa arvioidaan, onko yrityksen tärkeimpien arvoa tuottavien teki-

jöiden toimintaprosessit riittävän tehokkaita arvon lisäämiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitä-

miseksi. Jotta toimintaprosessit ovat mahdollisimman tehokkaat, yrityksen pitää valikoi-

da liiketoiminnassaan suunta johon keskittyä. Liiketoiminnan suuntautumismahdollisuu-

det ovat kustannusjohtajuus, differentoituminen tai fokusoituminen. Kustannusjohtajuu-

dessa yritys tuottaa tuotteitaan mahdollisimman alhaisella hinnalla ja näin ollen kilpailu-

kyky muodostuu edullisista tuotteista. Differentoitumiseen keskittyneellä yrityksellä 

puolestaan on liiketoiminnassaan jotain niin arvokasta, ettei hinnalla ole kuluttajalle 

merkitystä. Differentoitumisen arvo voi muodostua uniikista tuotteesta, tunnetusta brän-

distä tai poikkeuksellisesta markkinoinnista. Valitessaan fokusoitumisen liiketoiminta-

mallikseen yritys keskittää liiketoimintansa pienelle ja valikoidulle kohderyhmälle. Fo-

kusoinnin kilpailukyky muodostuu asiakkaille räätälöidyistä tuotteista ja asiakaskontak-

tien tuntemisesta. Fokusointi ei kuitenkaan poista valintaa kustannusjohtajuuden ja diffe-

roinnin välillä, sillä vaikka kohderyhmä on pieni, yrityksen on valittava, haluaako se 

keskittyä kilpailemaan toimialalla hinnalla vai laadulla. (Porter 1992: 11-16.) 

 

2.2 Tilinpäätöksen analysointi 

 

Strategisen analysoinnin jälkeen keskitytään tilinpäätöksen taloudellisten lukujen tarkas-

teluun. Tilinpäätöksen analysointi tulee kuitenkin aloittaa tilinpäätöksen oikaisuilla, jotta 

tilinpäätös antaa mahdollisimman oikean kuvan yrityksen todellisesta tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta. Tilinpäätöksen oikaisuiden tavoitteena on poistaa tilinpäätöksen laa-

timisessa käytetyt harkinnanvaraisuudet ja tehdä eri vuosien tilinpäätökset mahdollisim-

man vertailukelpoisiksi keskenään. Tilinpäätöksen oikaisut myös parantavat eri yritysten 

tilinpäätösten keskinäistä vertailua. (Kallunki & Kytönen 2002: 42-44.) 

 

Tuloslaskelman oikaisuilla oikaistaan yrityksen tilinpäätöksen tulos vastaamaan todellis-

ta tulosta. Tuloslaskelman oikaisuja voivat olla esimerkiksi liikevaihdon, liiketoiminnan 

muiden tuottojen, varastojen arvostuksen, henkilöstökulujen tai suunnitelman mukaisten 

poistojen oikaisuja. Myös kurssieroja tai tilikauden veroja voidaan joutua oikaisemaan. 

Taseen oikaisemisella puolestaan pyritään saamaan yrityksen omaisuuden arvo vastaa-
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maan todellista arvoaan. Tasetta oikaistaessa esimerkiksi käyttöomaisuuteen tehdyt ar-

vonkorotukset ja aktivoidut kurssitappiot vähennetään taseen arvosta. Kaiken kaikkiaan 

tilinpäätöseriä oikaistaessa on hyvä pitää mielessä varovaisuuden periaate, jonka mu-

kaan varoja ja tuottoja ei saa arvioida liian suuriksi ja vastaavasti velkoja ja kuluja ei saa 

arvioida liian pieniksi. (Kallunki & Kytönen 2002: 44-47.)   

 

Kun tilinpäätöksen erät on oikaistu vastaamaan yrityksen todellista tulosta ja arvoa, voi-

daan siirtyä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa ja sen kehittymistä halutulla ajan-

jaksolla. Tilinpäätöksen analysointi ja siihen perustuva tulevaisuuden kehityksen arvi-

ointi antavat lähtötiedot arvonmäärityksen tekemiselle. Tilinpäätösanalyysi voidaan ja-

kaa perinteiseen tunnuslukuanalyysiin, rahavirta-analyyseihin ja markkinaperusteisiin 

analyyseihin. (Kallunki & Kytönen 2002: 14.) 

 

Perinteinen tunnuslukuanalyysi perustuu tilinpäätöksen oikaistuihin lukuihin. Perinteisen 

tunnuslukuanalyysin tunnusluvut kuvaavat yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta, 

maksuvalmiutta ja tehokkuutta. Käytännössä tunnuslukuja voidaan laskea tilinpäätöksen 

eristä miten tahansa ja suurin haaste perinteisen tunnuslukuanalyysin tekemisessä onkin 

relevanttien tunnuslukujen valinta. (Kallunki & Kytönen 2002: 73-88, Leppiniemi & 

Kykkänen 2009: 162-169.)  

 

Kannattavuus ilmaisee yrityksen pitkän ajan tulontuottamiskykyä ja sen tunnuslukuja 

ovat esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja nettotulosprosentti. Nämä molem-

mat tunnusluvut perustuvat yrityksen nettotulokseen, joka lasketaan siten, että oikaistuun 

liikevoittoon lisätään rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot. Sijoitetun pää-

oman tuottoprosentti mittaa, kuinka hyvin yritys on kyennyt tekemään tuottoa kaikelle 

tuottoa vaativalle pääomalle. Pääoman sijoittajien joukko muodostuu oman ja vieraan 

pääoman sijoittajista, mutta koska vieraan pääoman kustannus on aina maksettava, on 

sijoitetun pääoman tuottoprosentin oltava vähintään vieraan pääoman kustannuksen suu-

ruinen. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005: 56-60.) Tuottoa vaativien pääomien määrä 

lasketaan tilikauden keskiarvona ja sen arvo toimii sijoitetun pääoman tuottoprosentin 
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nimittäjänä (Kallunki & Kytönen 2002: 74-75). Sijoitetun pääoman tuottoprosentin, jota 

merkitään S:llä, laskutapa nähdään yhtälöstä (1):  

 

   
                              

                                       
                          (1) 

 

(Kallunki & Kytönen 2002: 75). 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin lisäksi yrityksen kannattavuutta voidaan tarkastella 

esimerkiksi nettotulosprosentin avulla. Nettotulosprosentti on nettotuloksen suhde liike-

toiminnan tuottoihin, kuten yhtälöstä (2) havaitaan:  

 

            
          

                     
               (2) 

 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005: 57). 

 

Vakavaraisuus puolestaan kuvaa yrityksen pääomarakennetta, jota esimerkiksi omava-

raisuus- ja nettovelkaantumisaste ilmaisevat. Omavaraisuusaste lasketaan oman pää-

oman suhteena taseen loppusummaan ja se kuvaa yrityksen omien varojen riittävyyttä ja 

tappionsietokykyä. Omavaraisuusaste lasketaan yhtälön (3) mukaisesti: 

 

                  
                   

                                         
             (3) 

 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005: 61). 

 

Nettovelkaantumisaste määritetään yrityksen korollisen vieraan pääoman ja yrityksen 

likvidien varojen erotuksen suhteena oman pääoman arvoon. Nettovelkaantumisasteen 

laskutapa nähdään yhtälöstä (4): 

 

                       
                                               

                   
        (4) 
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(Kallunki & Kytönen 2002: 84). 

 

Maksuvalmius kuvaa yrityksen likvidien varojen riittävyyttä ja sen tunnuslukuja ovat 

muun muassa quick- ja current ratio. Current ratio lasketaan vaihtuvien vastaavien suh-

teena lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Quick ratio lasketaan lähtökohtaisesti samal-

la tavoin kuin current ratio, mutta quick ratiossa vaihto-omaisuutta ei lueta likvideihin 

varoihin, eikä saatuja ennakoita lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Current ration las-

kutapa  on esitetty yhtälössä (5) ja quick ration laskutapa yhtälössä (6): 

 

               
                   

                           
       (5) 

 

ja 

 

             
                          –        

                                          
      (6) 

 

(Kallunki & Kytönen 2002: 86-87). 

 

Tehokkuus- eli kiertoaikaluvut tukevat maksuvalmiuden tunnuslukuja ja kertovat tulora-

hoituksen riittävyydestä. Tehokkuuslukuja ovat esimerkiksi myyntisaamisten ja ostovel-

kojen kiertoajat. Myyntisaamisten kiertoaika kuvaa kuinka monta päivää asiakkaat kes-

kimäärin käyttävät maksuaikaa. Ostovelkojen kiertoaika puolestaan kuvaa kuinka monta 

päivää yritys itse käyttää ostovelkojen maksuun. Yrityksen oman kassanhallinnan ja te-

hokkuuden varmistamiseksi myyntisaamisten kiertoaika tulisi saada mahdollisimman 

pieneksi ja ostovelkojen kiertoaika mahdollisimman suureksi. Kun myyntisaamisten 

kiertoaika on pieni, myynti tuloutuu tehokkaasti reaaliseksi kassavirraksi ja näin yrityk-

sen tuloksi. Todellinen kassaan maksu on aina parempi kuin myyntisaaminen, johon liit-

tyy riski maksun saamisesta. Ostovelkojen kiertoajan taas ollessa pitkä viivytetään omia 

kassasta maksuja. Kun ostovelkojen kiertoaika on pitkä, voidaan odottaa myynnin tuloja 

ostovelkojen maksamiseksi. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 249-250.) 
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Erilaisten taloudellisten tunnuslukujen laskeminen ei kuitenkaan vielä tee tunnusluku-

analyysista mielekästä, vaan tunnuslukuja on analysoitava jossakin vertailuryhmässä. 

Ensinnäkin vertailuryhmänä voidaan käyttää yrityksen omia historiallisia tilinpäätöstie-

toja ja näin selvittää, miten yrityksen toiminta on kehittynyt vuosien aikana. Toisena 

vaihtoehtona on yrityksen tunnuslukujen vertaaminen yksittäisten kilpailijoiden vastaa-

viin lukuihin, jolloin voidaan arvioida yrityksen menestymistä suhteessa kilpailijoihin. 

Kolmantena vaihtoehtona tunnuslukuja voidaan verrata toimialan keskimääräisiin arvoi-

hin, jolloin voidaan arvioida yrityksen toiminnan menestymistä toimialallaan. (Ittelson 

2009: 204.) Perinteisten tunnuslukujen tarkasteluun käytännössä perehdytään luvussa 

6.3 Tilinpäätösanalyysi.  

 

Rahavirta-analyysien rahavirtalaskelmat eroavat perinteisistä tunnuslukulaskelmista 

siten, ettei rahavirtalaskelmissa jaksoteta tuloja ja menoja eri tilikausille. Alun perin ra-

havirtalaskelmien tarkoituksena onkin ollut kuvata tilinpäätöksen tunnuslukuja ilman, et-

tä tilinpäätöksen harkinnanvaraisuudet pääsevät vaikuttamaan tunnuslukuihin. Rahavir-

talaskelmat antavat varsinaista tuloslaskelmaa ja tasetta paremmin kuvan yrityksen raha-

virtojen muodostumisesta ja niiden riittävyydestä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 

270-271.) 

 

Rahavirtalaskelmien yhtenä alasektorina ovat kassavirtalaskelmat, jotka keskittyvät ana-

lysoimaan yrityksen kassatapahtumia. Vapaan kassavirran laskelma kuuluu näihin kassa-

virtalaskelmiin. Vapaan kassavirran laskelma on muista poikkeava kassavirtalaskelma, 

sillä siinä lähtökohtana toimii yrityksen liikevoitto, kun muissa kassavirtalaskelmissa 

lähdetään liikkeelle liikevaihdosta. Lisäksi vapaan kassavirran laskelmaa käytetään yri-

tyksen arvon määrittämisessä. (Kallunki & Kytönen 2002: 93-97, 111-112.) Vapaan kas-

savirran käyttöä arvonmäärityksessä on käsitelty tarkemmin luvussa neljä.  

 

Markkinaperusteisessa analyysissa yhdistetään tilinpäätöksen tietoja markkinoilta saata-

vaan informaatioon. Markkinainformaatiosta käytetyin tieto on arvopapereiden hinnat, 

mutta markkinaperusteiseen analyysiin voidaan yhdistää tietoja myös muusta markkina-

informaatiosta. Tällaisia täydentäviä tiedonlähteitä ovat esimerkiksi pörssitiedotteet ja 
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asiantuntijoiden lausunnot. (Kallunki & Kytönen: 2002: 117-118, Leppiniemi & Leppi-

niemi 2006: 294.) 

 

Samoin kuin rahavirtalaskelmista vapaan kassavirran laskelma soveltuu käytettäväksi ar-

vonmäärityksessä, myös markkinaperusteinen analyysi voi toimia arvonmäärityksen läh-

tökohtana.  Tilinpäätös- ja markkinatietoja yhdistelemällä voidaan laskea markkinape-

rusteisia tunnuslukuja tai muodostaa varsinaisia arvonmääritysmalleja, joilla yrityksen 

arvo määritetään. Yksi käytetyimmistä markkinaperusteisista tunnusluvuista on P/E-lu-

ku, missä osakkeen hintaa suhteutetaan yrityksen tekemään osakekohtaiseen tulokseen. 

Muita markkina- ja tilinpäätösinformaatiota yhdistäviä tunnuslukuja ovat esimerkiksi 

P/B-, P/FCF-, P/S- ja Div/P-luvut, joissa kaikissa markkinainformaationa toimii oman 

pääoman markkina-arvo. Markkinaperusteisia arvonmääritysmalleja ovat esimerkiksi 

osinkotuottomalli, joka arvioi osinkojen kehitystä tulevaisuudessa ja lisäarvomalli, joka 

perustuu tulevien tuottojen ennustamiseen. Näissä arvonmääritysmalleissa markkinain-

formaatiota voidaan käyttää hyödyksi yrityksen riskisyyttä määritettäessä tai tulevan ke-

hityksen arvioimiseen. (Kallunki & Kytönen 2002: 117-118, 121-122, Kallunki & Nie-

melä 2004: 65-67, 103, 119.) Näitä kaikkia markkinaperusteisen analyysin työkaluja on 

käsitelty tarkemmin luvussa neljä arvonmääritysmallien yhteydessä.  

 

2.3 Tulevan kehityksen arviointi 

 

Keskeinen arvonmääritykseen liittyvä vaihe on yrityksen tulevan kehityksen arviointi, 

jossa pyritään ennakoimaan tilinpäätöksen tulostekijöiden arvot tulevaisuudessa. Tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi kaksivaiheisen kasvumallin avulla. Tässä mallissa yrityk-

sen lähivuosien kasvulle määritetään vuosikohtaiset kasvuennusteet ottaen huomioon 

yrityksen sen hetkinen tulossykli. Lyhyen aikajänteen jälkeen arvioidaan keskipitkän ja 

pitkän aikavälin kasvuennusteprosentit, joiden mukaan yrityksen odotetaan kehittyvän 

myöhemmin tulevaisuudessa. Keskipitkän aikavälin kasvuennusteen määrittämisessä 

voidaan käyttää apuna eri toimialoille määriteltyä kasvuodotuksia. Yritykset voidaan ja-

kaa kolmeen eri kasvuluokkaan, joita ovat nopea, keskimääräinen ja hidas kasvu. Tekno-

logiayritykset luokitellaan nopean kasvun luokkaan, keskimääräisen kasvun luokkaan 
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kuuluvat pääasiassa palveluita ja vapaa-ajan tuotteita tuottavat yritykset, ja hitaan kas-

vun yrityksiä ovat puolestaan perusteollisuuden, rakentamisen, energian ja kaupan toimi-

aloilla toimivat yritykset. Yrityksen arvo ei kuitenkaan voi kasvaa loputtomasti ja lopuk-

si laaditaan vielä pitkän aikavälin kasvuennuste, joka perustuu kansantalouden yleisiin 

kasvuodotuksiin ja vastaa näin ollen inflaation kehittymistä. Yleisesti pitkän aikavälin 

ennusteena on käytetty kahden prosentin kasvuvauhtia. (Kallunki & Niemelä 2004: 112-

119, Hyöty 2006: 297-299) 

 

Syy siihen, miksi kaksivaiheisessa mallissa käytetään keskipitkälle ja pitkälle aikajän-

teelle omia kasvuennusteita, on näihin pidemmän aikajänteen ennusteisiin liittyvä epä-

varmuus. Muutaman vuoden aikahorisontille yrityksen tulos voidaan ennustaa kohtuulli-

sella varmuudella, mutta aikajänteen kasvaessa epävarmuus tulevaisuuden tuottojen suu-

ruudesta kasvaa. Yrityksen arvon määrittämisessä keskipitkän ja pitkän aikavälin ennus-

teet kuitenkin muodostavat suurimman osan yrityksen arvosta. Jotta arvonmäärityksessä 

keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteiden painoarvo ei nousisi liian suureksi, on näille 

aikajänteille hyvä käyttää eri kasvuprosentteja kuin lähitulevaisuudelle. Kaksivaiheises-

sa kasvumallissa yrityksen kasvuvauhti hidastuu tulevaisuudessa, jolloin epävarmojen 

ennusteiden vaikutus yrityksen arvonmääritykseen pienenee. Kaksivaiheinen kasvumalli 

tasaa yritysten erilaisia kasvuennusteita pitkällä aikavälillä, jolloin voimakkaasti markki-

noista poikkeavat kasvunopeudet ja tulosvaiheet tasaantuvat ja kasvunopeus nähdään ko-

konaisuutena. Tällöin yritysten keskinäinen vertailu on mielekkäämpää, sillä kasvuen-

nusteet on oikaistu mallin avulla poikkeamista. (Kallunki & Niemelä 2004: 76-77, Hyö-

ty 2006: 293-295.) 
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3 YRITYKSEN RISKISYYS KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTOVAATIMUKSEN 

AVULLA 

 

Kokonaispääoman tuottovaatimus on keskeinen arvonmääritysmalleihin liittyvä tekijä, 

sillä se kuvaa yrityksen kokonaisriskiä pääomien tuottovaatimusten muodossa. Arvon-

määritysmalleissa kokonaispääoman tuottovaatimusta käytetään diskonttaamaan tulevat 

tuotot tai kassavirrat nykyarvoonsa. Pääoman tuottovaatimuksen määrittäminen tarkasti 

on hyvin tärkeää, sillä jo pienet virheet sen määrittämisessä vaikuttavat arvonmääritys-

mallien antamiin yrityksen arvoihin. Kokonaispääoman tuottovaatimus jakaantuu oman 

ja vieraan pääoman tuottovaatimukseen. (Kallunki & Niemelä 2004: 127-128.) Tässä lu-

vussa esitellään menetelmät molempien määrittämiseksi ja lisäksi esitetään, miten näi-

den avulla saadaan määritettyä kokonaispääoman tuottovaatimus.  

3.1 Tuoton ja riskin välinen yhteys 

 

Pääoman tuottovaatimus liittyy oleellisesti tuotto-riski-suhteeseen, sillä mitä korkeampi 

sijoituksen riski on, sitä suurempaa tuottoa sijoittajat vaativat. Jos sijoituksen tuotto on 

epävarma eli kyseessä on tuotto-odotus, sijoituksella on aina myös riski. Sijoituksen 

tuoton todennäköisyyttä eli sijoituksen riskiä mitataan keskipoikkeamalla. Keskipoik-

keaman kasvaessa sijoituksen riski kasvaa, sillä kaikkien mahdollisten tulosten jakauma 

on suurempi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kun sijoituksen tuotto on normaali-

jakautunut ja keskipoikkeama kasvaa, niin silloin suurien tuottojen toteutumisen toden-

näköisyys kasvaa, mutta samalla suurten tappioiden mahdollisuus kasvaa samassa suh-

teessa. Analyysin kannalta juuri tuottojen ja tappioiden ennustamisen epävarmuus tule-

vaisuuteen muodostaa sijoituksen riskin. Kun tulosta on vaikeaa ennustaa, analyysin en-

nustevirhe kasvaa eli keskipoikkeama kasvaa. (Hyöty 2006: 357-359.) 

 

Pääoman tuottovaatimus on siis sijoittajalle se tuotto, jonka hän odottaa sijoituksesta 

saavansa. Yrityksen näkökulmasta pääoman tuottovaatimus on pikemminkin maksettava 

kustannuserä, jolloin puhutaan pääoman kustannuksesta. Samoin kuin sijoittaja voi vali-

ta, sijoittaako rahansa yritykseen vai saako hän paremman tuoton samalla riskillä toises-
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ta sijoituskohteesta, myös yritykselle pääoman kustannukselle on vaihtoehtoja. Yritys 

voi joko sijoittaa rahat investointikohteeseen tai jakaa varat osinkoina osakkeenomista-

jille. Sijoittajien tuottovaatimus toimii investointi- ja osingonjakopäätöksen tekijänä. Mi-

käli investoinnin tuoton arvioidaan olevan vähintään tuottovaatimuksen suuruinen, varat 

kannattaa sijoittaa investointiin. Jos investoinnin tuoton taas odotetaan jäävän alle tuot-

tovaatimuksen, on yrityksen kannalta kannattavampi vaihtoehto jakaa varat osinkoina. 

(Paavola, Torppa & Lumijärvi 1997: 13-15, 23.) 

 

Sijoittajat arvioivat sijoituksensa ja yritykset investointinsa tuottoa sen tämän päivän ar-

von eli nykyarvon perusteella. Tulevien rahavarojen arvostamista nykypäivän arvoonsa 

kutsutaan diskonttaamiseksi. Tämän voidaan ajatella olevan koron laskennan käänteis-

toiminto, sillä korkoja laskettaessa selvitetään nykypäivän varojen arvo tulevaisuudessa. 

Nykypäivästä tulevaisuuteen arvostamisessa tekijänä on siis korko ja tulevasta nykypäi-

vään arvostamisessa tekijänä on diskonttokorko. Kun sijoitukselta tai investoinnilta vaa-

ditaan vähintään pääoman tuottovaatimuksen suuruista tuottoa, käytetään nykyarvon 

määrittämisessäkin tätä pääoman tuottovaatimusta. Pääoman tuottovaatimus on näin dis-

konttokorko, jonka suuruus määräytyy vaaditun tuoton perusteella. Vaadittu tuotto taas 

riippuu yrityksen kokonaisriskistä. (Ittelson 2009: 244-245.)  

 

Yrityksen kokonaisriski määräytyy kaikkien yrityksen riskien kokonaisvaikutuksesta. 

Yrityksen kohtaamat riskit voidaan jakaa kahteen ryhmään; liiketoiminnallisiin ja rahoi-

tuksellisiin riskeihin. Toiminnallisiin riskeihin kuuluvat muun muassa muun muassa ul-

koiset, strategiset ja operatiiviset riskit. Rahoituksellisiin riskeihin kuuluvat muun mu-

assa valuutta- ja korkoriskit. Kokonaispääoman tuottovaatimusta määritettässä tämä ris-

kien kokonaisuus pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. (Petersen & 

Plenborg 2012: 255-263). 

 

3.2 Oman pääoman tuottovaatimus 

 

Oman pääoman tuottovaatimuksen lähtökohtana toimii CAP-malli (capital asset pricing 

model), jonka ovat kehittäneet Sharpe (1964),  Lintner (1965) ja Mossin (1966). Mallin  
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mukaan tuoton ja riskin välillä on lineaarinen yhteys, jolloin sijoituksen odotettu tuotto 

kasvaa riskin kasvaessa. Sijoituskohteen tuotto-odotus muodostuu markkinoilta saata-

vasta riskittömästä korosta, markkinoiden yleisestä riskistä, sekä osakekohtaisesta riskis-

tä. Matemaattisesti ilmaistuna CAP-malli on esitetty yhtälössä (7): 

 

                            (7) 

 

missä  r = oman pääoman tuottovaatimus, 

     = riskitön korkokanta, 

    β = osakekohtaista riskiä kuvaava beta-kerroin ja 

  E(    = markkinoiden yleinen riski (Kallunki & Niemelä 2004: 135). 

 

Täysin riskitöntä sijoitusta markkinoilta on vaikea löytää, mutta yleisesti ottaen valtion 

lainojen korkoa voidaan käyttää riskittömän sijoituksen vaihtoehtona. Markkinariskin si-

jaan puhutaan usein markkinariskipreemiosta, jolla tarkoitetaan markkinoiden yleisen 

tuotto-odotuksen ja riskittömän koron välistä erotusta. Tämä erotus kuvaa sitä, kuinka 

suuren tuoton sijoittaja vaatii sijoittamisestaan riskiseen kohteeseen riskittömän vaihto-

ehdon sijaan. Käytännössä markkinoiden yleinen odotettu tuotto ei muodostu kaikista 

mahdollisista sijoituskohteista, joten markkinaportfolion mallintamiseksi käytetään halu-

tun markkina-alueen yleisindeksiä, jonka tuotto vastaa markkinoiden tuotto-odotusta. 

Tällaisia markkinoita kuvaavia indeksejä ovat esimerkiksi Dow Jones Industrial Average 

–indeksi ja S&P 500 –indeksi. (Kallunki & Niemelä 2004: 140, Hyöty 2006: 363-366.) 

 

Markkinoiden tuottoa kuvaavat yleisindeksit eivät kuitenkaan täydellisesti kykene ku-

vaamaan markkinaportfoliota. Yleisindeksi voi sisältää osakkeita, jotka vääristävät mui-

den yritysten beta-kertoimia ja näin ollen yleisindeksi ei vastaa markkinaporfoliota. Täl-

lainen osake voi olla esimerkiksi sellainen osake, jolla on ylisuuri paino yleisindeksissä. 

Jotta yleisindeksi vastaisi markkinaporfoliota mahdollisimman hyvin, voidaan osakkeet 

ottaa huomioon painotettuna, jolloin ylisuuret painot eivät vääristä betan arvoja. (Van 

Horne & Wachowicz 2001: 111, Kallunki & Niemelä 2004: 146-148.) 
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Markkinoiden tuotto-odotukselle saadaan eri lähteiden perusteella erilaisia arvoja. Esi-

merkiksi tarkasteltaessa amerikkalaisen Dow Jones –indeksin tuottoja, saadaan osake-

markkinoiden vuosien 1929 – 2012 keskimääräiseksi tuotoksi 8,8 prosenttia (Observati-

ons 2013). Tämä pitkän ajan tuotto on yksi mahdollisuus markkinoiden tuotto-odotuk-

seksi. Suomen osakemarkkinoiden tuotosta on puolestaan tehty tutkimus vuonna 2005, 

jonka mukaan 10 vuoden keskimääräinen markkinariskipreemio on 4,63 prosenttia 

(PriceWaterhouseCoopers 2005: 4). 10 vuoden valtion lainojen korkokanta on samana 

vuonna 2005 ollut 3,44 prosenttia (Suomen Pankki 2013), jolloin Suomen osakemarkki-

noiden tuotoksi saadaan 8,07 prosenttia. Sekä Dow Jonesin että Suomen osakemarkki-

noiden tuotto vastaa näin ollen osakemarkkinoiden yleistä pitkän ajan keskimääräistä 

tuottoa, joka on 8 - 9 prosenttia (Seligson & Co 2013). Tämä markkinoiden yleinen tuot-

to tai riski joudutaan selvittämään laskettaessa oman pääoman tuottovaatimusta joko 

markkina- tai tilinpäätösperusteisesti.   

 

Osakekohtaista riskiä ilmennetään CAP-mallissa beta-kertoimen avulla. Beta-kerroin 

voidaan muodostaa markkinatietojen perusteella, jolloin puhutaan markkinabetasta tai 

tilinpäätöstietojen avulla, jolloin puhutaan fundamentti- tai tilinpäätösbetasta. Betan arvo 

kuvaa, kuinka voimakkaasti osakkeen hinta vaihtelee yhdessä markkinoiden vaihtelui-

den kanssa eli kuinka suuri osakkeen systemaattinen riski on. Systemaattisella riskillä 

tarkoitetaan riskiä, jota ei voida poistaa hajauttamalla. Tämä systemaattinen riski on ni-

menomaan se riski, jota vastaan sijoittajat vaativat tuottoa sijoitukselleen. (Van Horne & 

Wachowicz 2001: 103, Hyöty 2006: 366-369.) 

 

Betan arvot vaihtelevat yhden molemmin puolin, jolloin arvolla yksi sijoituskohde kor-

reloi täysin markkinoiden kanssa ja arvopaperin lisääminen sijoitussalkkuun ei muuta 

salkun kokonaisriskiä. Betan ollessa pienempi kuin yksi osakkeen hinta vaihtelee keski-

määräistä vähemmän suhteessa markkinoiden vaihteluun, jolloin sen systemaattinen ris-

ki pieni. Vastaavasti betan arvon ollessa yli yhden osake reagoi voimakkaasti mark-

kinoiden antamaan suuntaan ja osakkeen systemaattinen riski on suuri. Markkinabeta on 

käyttökelpoinen, kun halutaan selvittää porfoliossa tapahtuva riskin muutos, kun hajau-
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tettuun porfolioon lisätään yksittäinen osake. (Van Horne & Wachowicz 2001: 105, Kal-

lunki & Niemelä 2004: 142, Hyöty 2006: 366-367.) 

 

Markkinabetan käyttö soveltuu yleensä pörssiyhtiöiden oman pääoman tuottovaatimuk-

sen määrittämiseen, mutta ei kuitenkaan aina. Markkinabetan heikkoutena on osaketuot-

tojen autokorrelaatio eli peräkkäisten havaintojen keskinäinen riippuvuus. Autokorrelaa-

tio aiheutuu esimerkiksi silloin, kun markkinoilla käydään vähän kauppaa. Tällöin osak-

keen arvo ei määräydy markkinoilla oikein, mikä aiheuttaa liian pieniä betan arvoja. To-

dellisuutta pienempi beta näyttää myös osakkeen riskin pienemmäksi, jolloin tuottovaa-

timuksenkin arvo on alhaisempi kuin pitäisi. Vähäisestä kaupankäynnistä johtuvaa auto-

korrelaatiota voidaan ehkäistä käyttämällä tuottojen päivähavaintojen sijasta esimerkiksi 

viikko- tai kuukausihavaintoja. (Kallunki & Niemelä 2004: 146-148.) 

 

Markkinabetan sijaan voidaan määrittää tilinpäätösbeta ja käyttää sen arvoa oman pää-

oman tuottovaatimuksen määrittämisessä. Tilinpäätöstietojen käytön etuna verrattuna 

markkinamalliin on, että tilinpäätöstietoja käyttämällä vältytään vähäisen kaupankäyn-

nin aiheuttamilta mittausvirheiltä. Lisäksi tilinpäätöstietojen avulla oman pääoman tuot-

tovaatimus voidaan määrittää myös listaamattomille yrityksille. Tilinpäätöstietojen käyt-

töön ei ole mitään vakiintunutta mallia, joten riskimittareina käytetyt tunnusluvut voi-

daan valita vapaasti. Tilinpäätöksen antamien tunnuslukujen informaatiota voidaan täy-

dentää markkinapohjaisilla tunnusluvuilla tai jopa subjektiivisilla näkemyksillä. Joka ta-

pauksessa valittujen tunnuslukujen tulee ilmentää yrityksen niitä ominaisuuksia, joilla 

uskotaan olevan suurin vaikutus riskiin ja sitä kautta tuottovaatimukseen. (Kallunki & 

Niemelä 2004: 154-158, Hyöty 2006: 368, Petersen & Plenborg 2012: 254-256.)  

 

Kallunki ja Niemelä (2004: 157-171) ovat kirjassaan valinneet yrityksen riskin määrittä-

miseen liikeriskin, rahoituksellisen velkaisuuden, operatiivisen velkaisuuden, sekä yri-

tyksen taseen koon. Hyöty (2006: 368-373) on puolestaan ajatellut yrityksen kokonais-

riskin muodostuvan yhteensä viidestä muuttujasta. Näistä muuttujista taseriski ja opera-

tiivinen riski ovat tilinpäätöksen muuttujia. Markkinamuuttujia ovat osakkeen arvostus 

ja osakkeen volatiliteetti. Viidentenä muuttujana kokonaisriskissä on subjektiivinen 
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muuttuja, joka arvioi yrityksen tulevaisuuden riskiä. Varsinaisesti erilaisten muuttujien 

soveltuvuutta riskin määrittämiseen ovat tutkineet Beawer, Kettler ja Scholes (1970). 

Heidän tutkimansa muuttujat olivat yrityksen osingonjakosuhde, kasvuvauhti, velkai-

suus, maksuvalmius, taseen koko, tuloksen vaihtelu ja tuloksen vaihtelu suhteessa mark-

kinoiden keskimääräiseen vaihteluun. Näiden julkaisujen perusteella havaitaan, ettei ole 

yhtä ainoaa tapaa määrittää yrityksen riskiä ja fundamenttibetaa, vaan käytetyt muuttujat 

riippuvat niin analyysin tekijästä kuin yrityksen ominaisuuksistakin. 

 

Kaikki kolme edellä mainittua julkaisua ottavat huomioon yrityksen tuloksen vaihtelun, 

joten tämä on tärkeä riskiä mittaava tekijä, joka sisältää suuren osan yrityksen liiketoi-

minnan informaatiosta ja sen riskistä. Tuloksen vaihtelua voidaan arvioida usealla eri ta-

valla. Esimerkiksi Kallunki ja Niemelä (2004: 159-160) ovat kirjassaan esitelleet tulok-

sen vaihtelun muuttujana liikeriskin, jolla tarkoitetaan yrityksen tuotteiden tai palvelui-

den kysynnän vaihteluihin liittyvää riskiä. Kirjassa liikeriski on laskettu liikevoiton kes-

kihajonnan suhteena liikevoiton keskiarvoon. Beawerin ym. (1970: 662) tutkimuksessa 

puolestaan tuloksen vaihtelu on määritelty yrityksen tuloksen ja osakkeen hinnan suh-

teen keskihajontana. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi nettotuloksen suhde kirja-ar-

voon tai nettotuloksen ja taseen arvon suhteena keskihajontaan (Beawer ym. 1970: 662-

663).  

 

Toinen tärkeä yrityksen riskisyyttä kuvaava muuttuja on velkaisuus. Kallunki ja Niemelä 

(2004: 165-167) puhuvat kirjassaan velkaisuudesta nimellä rahoituksellinen velkaisuus. 

Rahoituksellista velkaantuneisuutta voidaan kuvata esimerkiksi omavaraisuusasteella tai 

nettovelkaantumisasteella. Myös Hyöty (2006: 371) käyttää nettovelkaantumisastetta 

yrityksen rahoitusriskin mittaamiseen. Sen sijaan Beawerin ym. (1970: 661, 669) tutki-

muksessa yrityksen velkaisuus on määritelty vieraan pääoman suhteena taseen arvoon. 

Tässä Beawerin ym. tutkimuksessa korkean velkaisuusasteen havaittiin kasvattavan yri-

tyksen riskisyyttä.  

 

Tarkemmin tarkasteluna yrityksen velkaantuneisuus mittaakin oleellisesti yrityksen ris-

kiä, sillä yrityksen korkea velkaisuus kasvattaa tuoton vaihtelun todennäköisyyttä. Vie-
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raan pääoman lisääminen siis mahdollistaa korkeamman oman pääoman tuoton nousu-

suhdanteissa kuin alhaisempi velkaisuusaste, mutta samalla velkaantuneisuus lisää yri-

tyksen riskiä tehdä suurempia tappioita laskusuhdanteessa. Tätä kutsutaan velan vipuvai-

kutukseksi. Kun yrityksen velkaantuneisuus kasvaa riittävän suureksi, on yrityksen kon-

kurssiin menon riski hyvin suuri, jolloin oman pääoman tuottovaatimus nousee voimak-

kaasti. (Van Horne & Wachowicz 2001: 441-442, 445-447, Kallunki & Niemelä 2004: 

160-165.)  

 

Tuloksen vaihtelun ja velkaisuuden lisäksi riskin määrittämiseksi on laskelmaan hyvä li-

sätä muitakin tunnuslukuja. Esimerkiksi Beawer ym. havaitsivat tutkimuksessaan tulok-

sen vaihtelun, velkaisuuden, osingonjakosuhteen ja tuloksen vaihtelun suhteessa mark-

kinoiden vaihteluun mittaavan hyvin yrityksen riskiä, joten näiden neljän muuttujan 

käyttö riskin määrittämisessä on hyvä yhdistelmä. Sen sijaan esimerkiksi maksuvalmiu-

den ei havaittu olevan yhtä hyvä riskimittari kuin muiden muuttujien. Perinteisesti kor-

kean maksuvalmiuden on nähty pienentävän yrityksen riskisyyttä, mutta Beawerin ym. 

tutkimus ei tue tätä näkemystä vahvasti, vaan riskisyyden nähdään ennemmin muodostu-

van muista tekijöistä. Taseen koko puolestaan kertoo yrityksen riskisyydestä siten, että 

mitä suurempi yritys on, sitä pienempi sen riski on. Suurien yritysten toiminta on talou-

dellisesti vakaampaa ja tuoton vaihtelu on pienempää, jolloin niiden konkurssiin menon 

riski on pienempi kuin pienillä yrityksillä. (Beawer ym. 1970: 660-663, 668-669.) 

 

Kallunki ja Niemelä (2004: 168-173) yhdistivät tuloksen vaihteluun ja velkaisuuteen li-

säksi operatiivisen velkaisuuden ja taseen koon. Näiden neljän riskimittarin yhdistelmä 

on myös mahdollinen yhdistelmä, sillä niiden yhdistelmä huomioi kaikki yrityksen ris-

kin osa-alueet. Tuloksen vaihtelu ottaa näkemyksen yrityksen liiketoimintaan, rahoituk-

sellinen velkaisuus rahoitusrakenteeseen, taseen koko taloudelliseen kestävyyteen ja 

operatiivinen velkaisuus kuvaa yrityksen kustannusrakennetta.   

 

Kun halutut riskimittarit on määritetty, voidaan laskea yritykselle tilinpäätösbeta ja 

oman pääoman tuottovaatimus. Tunnuslukujen arvoja ei huomioida absoluuttisina arvoi-

na, vaan kunkin tunnusluvun arvoa verrataan suurempaan vertailuryhmään. Tällöin voi-
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daan arvioida, miten kukin tunnusluku vaikuttaa yrityksen riskin lisääntymiseen. Vertai-

luryhmänä voi toimia esimerkiksi pörssilistan yhtiöt tai muu kattava otos, kuten 500 suu-

rimman yrityksen joukko. Lopullinen oman pääoman tuottovaatimus lasketaan sijoitta-

malla saatu tilinpäätös- tai fundamenttibeta aiempaan CAP-mallin yhtälöön (7) beta-ker-

toimen kohdalle. (Kallunki & Niemelä 2004: 172-173.)  

 

3.3 Vieraan pääoman tuottovaatimus 

 

Vieraan pääoman tuottovaatimus kuvaa vieraan pääoman sijoittajille maksettavaa tuot-

toa. Vieraan pääoman sijoittamiseen liittyvä riski on pienempi kuin oman pääoman si-

joittajalla, sillä vieraan pääoman sijoituksella on takaisinmaksuaika, toisin kuin oman 

pääoman sijoituksella. Lisäksi konkurssitilanteessa vieraan pääoman sijoittajat ovat peri-

misjärjestyksessä ensimmäisenä. Toisaalta pieniriskinen vieraan pääoman sijoitus ei tar-

joa ylimääräisiä tuottoja, vaikka yritys menestyisi hyvin, sillä sijoitukselle maksetaan ai-

noastaan kiinteää tuottoa. (Kallunki & Niemelä 2004: 130, 133-134.)  

 

Yritykselle vieraan pääoman tuottovaatimuksen määrittäminen on helppoa, sillä korko-

maksut ovat selkeä kassasta maksu. Yksinkertaisesti vieraan pääoman tuottovaatimus 

voidaan määrittää yrityksen olemassaolevan vieraan pääoman keskikorkona. Vieras pää-

oma voi muodostua pankkilainoista ja yrityksen liikkeellelaskemista joukkovelkakirja-

lainoista. Vaihtoehtoisesti vieraan pääoman tuottovaatimus voidaan määrittää uusien lai-

nojen keskikorkona, mikäli yrityksen lainarakenne uudistettaisiin. Vieraan pääoman 

tuottovaatimukseen vaikuttavat yrityksen luottoluokitus, lainojen laina-ajat, korkosidon-

naisuus ja lainojen vakuudet. (Kallunki & Niemelä 2004: 130-133, Hyöty 2006: 373.) 

 

3.4 Kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus 

 

Kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus lasketaan oman ja vieraan pääoman 

tuottovaatimuksien painotettuna keskiarvona, ja missä vieraan pääoman verohyöty on 

huomioitu. Alunperin kokonaispääoman keskimääräisen tuottovaatimuksen esittelivät 

Modigliani ja Miller (1958) teoreemassaan. Heidän teoriansa mukaan yrityksen arvo on 
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velattoman yrityksen arvo lisättynä velallisen yrityksen verohyödyn arvolla. Verohyö-

dyllä tarkoitetaan vieraan pääoman korkojen verovähennyskelpoisuutta eli veroprosent-

tia vastaava osuus korkomenoista voidaan vähentää maksettavista veroista. Jos velkaa 

siis voisi ottaa rajattomasti, yrityksen arvo olisi korkeimmillaan kun pääomarakenne 

muodostuisi pelkästään vieraasta pääomasta. Koska markkinoilla kuitenkin vallitsee 

konkurssiriski, oman pääoman tuottovaatimus nousee velan määrän kasvaessa. Mate-

maattisesti esitettynä kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus eli K on yhtälön 

(8) mukainen: 

 

   
 

 
     

 

 
                               (8) 

 

missä  K = kokonaispääoman keskimääräinen kustannus, 

  E = oman pääoman arvo, 

  D = vieraan pääoman arvo, 

  V = kokonaispääoman arvo, 

  r = oman pääoman tuottovaatimus, 

  d = vieraan pääoman tuottovaatimus ja 

  T = yhteisöverokanta (Kallunki & Niemelä 2004: 177).  

 

Kuten yhtälöstä (8) havaitaan, oman ja vieraan pääoman painot ovat niiden suhde koko 

pääoman arvoon. Tilanteesta riippuen pääomien arvot voidaan kuitenkin määrittää eri ta-

voilla. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat pääomien markkina-arvot, kirjanpitoarvot tai ta-

voitteelliset pääoman arvot. Markkina-arvojen käyttö soveltuu hyvin julkisesti noteera-

tuille yrityksille, mutta listaamattomille yrityksille pääomien arvojen havainnointi mark-

kinoilta on vaikeaa. Listaamattomille yhtiöille soveltuvat paremmin kirjanpitoarvojen tai 

tavoitteellisten pääoma-arvojen käyttö. Tavoitteelliset arvot soveltuvat hyvin arvonmää-

ritysmallien käyttöön, sillä niiden käytöllä pääomien painokertoimet vastaavat tulevai-

suuden tavoitteita. Arvonmääritysmalleissahan pyritään arvioimaan juuri tulevaa kehi-

tystä ja arvonmuodostumista tulevaisuudessa. (Kallunki & Niemelä 2004: 176.)  
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4 YRITYKSEN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 

 

Yrityksen arvon määrittämiseen on useita malleja, joita on esitelty tässä luvussa. Tavois-

ta määrittää yrityksen arvo on esitelty tunnuslukuihin perustuva arvonmääritys ja varsi-

naisina arvonmääritysmalleina osinkotuottomalli, vapaan kassavirran malli ja lisäarvo-

malli. Nämä menetelmät antavat käsityksen eri tyyppisistä arvonmääritysmallien mene-

telmistä, ja muut käytössä olevat mallit pohjautuvat pitkälti näihin tässä esiteltyihin mal-

leihin. Lisäksi luvun lopussa on perehdytty arvonmääritysmalleja vertaileviin tutkimuk-

siin. 

 

4.1 Tunnuslukuihin perustuva arvonmääritys 

 

Markkinaperusteisiin tunnuslukuihin perustuva yrityksen arvonmääritys on usein käytet-

ty arvostusmenetelmä, sillä tunnuslukujen laskeminen on helppoa ja useita tunnuslukuja 

yhdistelemällä saadaan kattavasti tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Tunnuslukujen 

arvoja voidaan myös laskea usean vuoden keskiarvona, mikä parantaa niiden käyttökel-

poisuutta. Tunnuslukuihin perustuvassa arvonmäärityksessä tunnuslukuja verrataan mui-

den yritysten tunnuslukuihin ja pyritään määrittelemään, onko yritys yli- tai aliarvostettu 

markkinoilla. Tunnuslukujen tarjoama informaatio ei kuitenkaan ole niin syvällistä ja 

analyyttista kuin monimutkaisempien arvonmääritysmallien tuottamat tulokset. (Kallun-

ki & Niemelä 2004: 65, Plenborg & Petersen 2012: 226.) 

 

Markkinaperusteisia tunnuslukuja lasketaan suhteuttamalla yrityksen markkina-arvo tai 

yritysarvo johonkin yrityksen kokonaisuutta kuvaavaan fundamenttimuuttujaan. Funda-

menttimuuttujia ovat esimerkiksi liikevaihto, liikevoitto, oman pääoman tasesubstanssi 

ja kassavirta. Tunnusluvut voidaan ryhmitellä fundamenttimuuttujien perusteella viiteen 

eri ryhmään, joita ovat tulokseen, kassavirtaan, tasesubstanssiin ja liiketoiminnan volyy-

miin suhteutetut tunnusluvut. Viidentenä tunnuslukuna on osingon suhde yrityksen 

markkina-arvoon, jossa fundamenttimuuttujana oleva osingon määrä on poikkeukselli-

sesti osoittajana eikä nimittäjänä, kuten muissa tunnusluvuissa. (Kallunki & Niemelä 

2004: 65-67.)  
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4.1.1 Tulokseen suhteutetut tunnusluvut 

 

P/E-luku on yrityksen tulokseen suhteutettu tunnusluku, jonka tarkoituksena on arvioida, 

ovatko yksittäiset osakkeet oikein hinnoiteltuja markkinoilla (Shen 2000: 24), sekä 

ennustaa tulevaisuuden tuottoja (Ou and Penman 1989: 112). P/E-luku ei ole varsinainen 

arvonmääritysmalli, mutta on usein käytetty arvioitaessa osakkeen hinnoittelua, joten se 

on esitelty tässä tutkimuksessa. 

 

Analysointivälineenä P/E-luku on paljon käytetty tunnusluku johtuen sen helposta saata-

vuudesta markkinoilta. Lisäksi se on vertailukelpoinen tunnusluku erilaisissa vertailu-

ryhmissä. Sen avulla voidaan arvioida yksittäisen yrityksen arvostustasoa suhteessa 

markkinoihin tai P/E-lukuja voidaan laskea koko markkina-alueelle. Yksittäisen osak-

keen tarkastelussa selvitetään, onko osake yli- tai alihinnoiteltu ja koetetaan löytää poik-

keuksellisia sijoituskohteita. Analysoitessa osakemarkkinoiden arvostustasoa kokonai-

suudessaan selvitetään onko markkinoilla yleistä ylihinnoittelua eli pörssikuplaa havait-

tavissa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 296-298.) 

 

Tarkemmin määriteltynä P/E-luku kuvaa yrityksen oman pääoman markkina-arvoa suh-

teessa nettotulokseen. Yrityksen oman pääoman markkina-arvo on siis suoraan osake-

markkinoilta havaittava arvo, joka vaihtelee päivittäin. Markkina-arvo ilmoitetaan osa-

kemarkkinoilla rahamääräisenä arvona, joka kertoo paljonko yksi osake eli yksi oman 

pääoman osuus yrityksestä kunakin päivänä maksaa. Jakajana oleva nettotulos on edelli-

sen vuoden toteutunut tuotto. Jos halutaan arvioida P/E-luvun kehittymistä tulevaisuu-

dessa, nettotuloksena voidaan käyttää myös tulevien vuosien ennakoituja tuottoja. Netto-

tulos on lopullinen liiketoiminnasta jäävä tulos kaikkien kuluerien ja verojen jälkeen. 

Tästä tuloksesta voidaan maksaa osakkeenomistajille maksettavat osingot tai jättää varat 

yritykseen investointeja varten. (Kallunki & Niemelä 2004: 68-71, Leppiniemi & Leppi-

niemi 2006: 295-296.)  
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P/E-luvun matemaattinen esitystapa on yhtälön (9) mukainen: 

 

 

 
 

                     –    

          
             (9) 

 

(Kallunki & Niemelä 2004: 71). 

 

Markkina-arvon suhde yrityksen nettotulokseen ei ole ainoa tapa esittää P/E-lukua, vaan 

se voidaan ilmoittaa myös osakekohtaisessa muodossa. Tällöin oman pääoman markki-

na-arvoa ja nettotulosta jaetaan yrityksen omien osakkeiden lukumäärällä. Lopputulema-

na P/E-luku on osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. (Kallunki & Niemelä 

2004: 69.) 

 

P/E-luvun käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia, koska P/E-luku ei ota huomioon yrityk-

sen kasvuodotuksia tai riskisyyttä. Kuitenkin juuri näiden tekijöiden vaikutus erottaa yri-

tysten P/E-luvut toisistaan. Mitä suuremmat kasvuodotukset yrityksellä on, sitä suurempi 

P/E-luvun tulee olla. Riskisyyden osalta voidaan todeta, että mitä pienempi yrityksen ris-

ki on, sitä korkeamman arvon P/E-luku saa. Vaikka yrityksen kasvuodotukset ja riski-

syys otetaan huomioon, ei P/E-arvoille ole olemassa absoluuttisesti oikeita arvoja, sillä 

P/E-lukujen tasoon vaikuttaa esimerkiksi toimialakohtaiset kasvuodotukset. (Kallunki & 

Niemelä 2004: 69-71.) 

 

Vaikka P/E-luku on ehdottomasti tunnetuin ja käytetyin tunnusluku, on tulokseen suh-

teutetuista tunnusluvuista huomioitava myös EV/EBIT-luku. Tässä tunnusluvussa yri-

tyksen oman ja vieraan pääoman yhteenlaskettua arvoa eli yritysarvoa suhteutetaan lii-

kevoittoon. Informaation kannalta EV/EBIT-tunnusluku sisältää lähes saman informaa-

tion kuin P/E-luku, joten niitä voidaan tulkita ja käyttää lähes yhdenmukaisesti. Erona 

näiden tunnuslukujen välillä on, että EV/EBIT-luku tasaa yrityksen rahoitusrakennetta 

ottamalla velkaisuuden paremmin huomioon kuin P/E-luku. Arvonmääritys tehdään 

usein listaamattomille yhtiöille, jolloin listaamattoman yrityksen vertailuryhmän muo-

dostaminen voi olla vaikeaa ja sitä joudutaan vertaamaan jo listattuihin yhtiöihin. 

EV/EBIT- ja P/E-luvun voimakas korrelaatio kuitenkin helpottaa yritysten vertailua, 
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sillä yritykset järjestäytyvät korrelaation mukaisesti lähes tai täysin yhtenevään järjes-

tykseen vertailussa. Tämä antaa viitteitä listaamattoman yrityksen arvostuksesta, vaikka 

P/E-lukua ei pystytä sille laskemaan, jos vain vertailuyrityksille saadaan selvitettyä 

EV/EBIT-luvut. (Kallunki & Niemelä 2004: 66, 79-82.)  

 

4.1.2 Muut tunnusluvut  

 

Tulokseen suhteuttamisen lisäksi yrityksen taloudellisia arvoja voidaan suhteuttaa kassa-

virtaan, tasesubstanssiin, liiketoiminnan volyymiin tai selvittää osingon suhde markkina-

arvoon. Kassavirtaan suhteutettuja tunnuslukuja ovat osakkeen hinnan suhde kassatulok-

seen ja osakkeen hinnan suhde vapaaseen kassavirtaan. Kassatulos on yksinkertainen ja 

nopeasti selvitettävä kassavirta, mutta sen ongelmana on, ettei se ota huomioon bruttoin-

vestointeja ja käyttöpääoman muutosta. Vapaan kassavirran käyttö ottaa nämä seikat pa-

remmin huomioon ja sitä käytetään myös vapaan kassavirran arvonmääritysmallissa. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 67, 82-83.) 

 

Tasesubstanssiin suhteutettu markkinaperusteisia tunnusluku on P/B-luku, jossa suhteu-

tetaan osakkeen arvoa oman pääoman tasearvoon, jolloin tunnusluvun perusteella havai-

taan, kuinka moninkertainen yrityksen markkina-arvo on suhteessa kirjanpidon arvoon. 

P/B-luku kertookin yrityksen odotetusta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Mitä 

korkeampi P/B-luvun arvo on, sitä suuremmat yrityksen kasvuodotukset ovat, ja sitä pa-

remmin se pystyy tuottamaan oman pääoman sijoittajille lisäarvoa tulevaisuudessa. Vas-

taavasti niiden yritysten P/B-luvut ovat alhaisemmat, joiden tulevat kasvuodotukset ovat 

heikot. Perinteisistä tilinpäätösanalyysin tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 

kuvaa samalla tavoin yrityksen kannattavuutta kuin markkinaperusteinen P/B-luku. 

Oman pääoman tuottoprosentti määritellään yrityksen nettotuloksen suhteena oman pää-

oman arvoon. Mitä korkeampi oman pääoman tuottoprosentti on, sitä suurempi on yri-

tyksen kyky tuottaa lisäarvoa. (Kallunki & Niemelä 2004: 86-88.)  

 

Tunnusluvut, joissa fundamenttimuuttujana on liikevaihto, ovat luontevasti liiketoimin-

nan volyymiin suhteuteutettuja tunnuslukuja. Tällaisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi 
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oman pääoman markkina-arvon suhde liikevaihtoon ja yritysarvon suhde liikevaihtoon. 

Näillä tunnusluvuilla voidaan saavuttaa viitteellisiä tulkintoja yrityksen kannattavuudes-

ta ja kasvuodotuksista, mutta kovin syvästi näihin tunnuslukuihin ei kannata arvonmääri-

tystä perustaa, sillä liiketoiminnan volyymi vaihtelee voimakkaasti niin toimialojen vä-

lillä kuin yksittäisten yritystenkin välillä. (Kallunki & Niemelä 2004: 90.)  

 

4.2 Osinkotuottomalli 

 

Sijoittajan oman pääoman sijoituksestaan saama tuotto muodostuu yrityksen arvonnou-

susta ja rahana maksettavista osingoista eli osinkotuotoista. Pääasiassa yrityksen arvon 

perustana toimivat kuitenkin osingot, sillä ne ovat sijoittajille käteistä rahaa, joka voi-

daan kuluttaa. Arvonnousu voidaan realisoida rahaksi ainoastaan myymällä sijoitus. 

Koska osingoilla on suuri merkitys sijoittajan sijoituspäätöksen kannalta, voidaan yrityk-

sen arvo määrittää tulevien osinkojen avulla. Tällöin arvonmäärityksessä puhutaan osin-

kotuottomallista. (Niskanen & Niskanen 2000: 156-157.) 

 

Osinkotuottomalli toimii kehittyneempien arvonmääritysmallien, kuten vapaan kassavir-

ran mallin ja lisäarvomallin lähtökohtana. Osinkotuottomalli on muiden arvonmääritys-

mallien tavoin nykyarvomalli, jossa tulevaisuuden odotetut osingot diskontataan vastaa-

maan niiden nykyarvoa. Osinkotuottomallissa diskonttotekijänä toimii oman pääoman 

tuottovaatimus. Osinkotuottomalli soveltuu hyvin yrityksille, joiden vuosittainen kasvu-

nopeus on vakiintunut, osinkovirta tasaantunut tietylle tasolle ja yrityksen omavaraisuus 

on tavoitetasolla. Osinkotuottomallilla tapahtuva arvonmääritys on vastaavasti ongel-

mallista niille yrityksille, joilla on korkea velkaisuusaste ja kasvuvauhti on voimakasta. 

Tällöin myös yrityksen osingot ovat poikkeuksellisia ja niitä on vaikeaa arvioida. (Kal-

lunki & Niemelä 2004: 103-104, Hyöty 2006: 119-121.) 

 

Osinkovirtojen poikkeavuus voidaan osinkotuottomallissa ottaa huomioon määrittämällä 

osinkojen arvot erikseen eri ajanhetkille. Kun lähivuosien odotetut osingot on määritetty, 

voidaan myöhemmille osingoille määrittää odotettu kasvuvauhti. Tuleva osinkojen kas-

vuvauhti voidaan määrittää esimerkiksi tarkastelemalla yrityksen aiempaa osingonjako-
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historiaa pitkältä ajanjaksolta tai arvioimalla yrityksen tuleviin investointeihin varaami-

nen voittojen tuottoja. Jos yrityksen omien tietojen avulla kasvuvauhtia ei saada luotetta-

vasti määritettyä, osinkojen kasvuun voidaan käyttää muitakin informaation lähteitä, ku-

ten saman toimialan yritysten osinkojen kasvun keskiarvoa. (Niskanen & Niskanen 

2000: 161-165.)  Osinkotuottomalli, jossa lähivuosien osingot on ennustettu kullekin 

vuodelle erikseen ja kasvu tasaantuu pitkällä horisontilla, on esitetty yhtälössä (10): 

  

       
  

   
 

  

      
   

  

      
 

       

   
       (10) 

 

missä  P(opo) = oman pääoman nykyarvo,  

  D = vuosittain maksettava osinko, 

  r = oman pääoman tuottovaatimus, 

  g = osinkojen kasvuvauhti ja 

t = vuosien määrä (Kallunki & Niemelä 2004: 105). 

 

4.3 Vapaan kassavirran malli 

 

Kassavirtaperusteisten hinnoittelumallien mukaan yrityksen arvo on yrityksen tulevien 

kassavirtojen nykyarvo. Kassavirtoihin perustuva arvonmääritys on hyvin käyttökelpoi-

nen menetelmä, sillä se ottaa huomioon ainoastaan rahaliikenteen yrityksessä, jolloin 

vältetään tilinpäätöksen jaksotuksista ja erilaisista laskentatavoista johtuvat eroavaisuu-

det. Lisäksi rahaliikenteeseen perustuva menetelmä tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella 

tuloksen muodostumista tarkemmin ja antaa näin työvälineet pitkän horisontin analy-

sointiin. (Kallunki & Niemelä 2004: 107-108.)  

 

Kassavirtaperusteisista malleista kirjallisuudessa on esitetty useita erilaisia, mutta va-

paan kassavirran malli soveltuu hyvin yrityksen arvon määrittämiseen. Vapaan kassavir-

ran laskelma voidaan määrittää operatiivisen tai rahoituksen kassavirran perusteella. 

Yleisempi tapa on lähteä liikkeelle operatiivisesta kassavirtalaskelmasta, jossa tarkastel-

laan tulosrahoituksen ja investointien kassavirtoja. Taulukossa 1 on kuvattu vapaan kas-
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savirran muodostuminen operatiivisesta kassavirrasta. (Kallunki & Niemelä 2004: 108-

110.) 

 

Taulukko 1. Vapaan kassavirran muodostuminen. 

Liikevoitto

(+) Osuus osakkuusyhtiöistä

(-) Operatiiviset verot

(-) Rahoituskulujen verovaikutus

(+) Rahoitustuottojen verovaikutus

(=) Operatiivinen kassavirta

(+) Poistot

(=) Bruttokassavirta

(-/+) Käyttöpääoman lisäys/vähennys

(-) Bruttoinvestoinnit

(=) Vapaa operatiivinen kassavirta

(+/-) Muut erät (verojen jälkeen)

(=) Vapaa kassavirta  

Lähde: Kallunki & Niemelä 2004: 111. 

 

Vapaa kassavirran avulla voidaan määrittää joko yrityksen oman pääoman arvo tai yri-

tyksen koko pääoman arvo. Vapaan kassavirran malli on niin sanottu nykyarvomalli, 

jossa rahan aika-arvo on otettu huomioon diskonttotekijän avulla. Oman pääoman arvoa 

laskettaessa diskonttotekijänä käytetään oman pääoman tuottovaatimusta. Koko pää-

oman arvonmäärityksessä diskonttotekijänä käytetään pääoman keskimääräistä tuotto-

vaatimusta.  Oman pääoman ja kokonaispääoman arvojen laskeminen vapaan kassavirta-

mallin avulla eroavat toisistaan siis korollisen vieraan pääoman kassavirtojen vaikutuk-

sen verran. (Plenborg & Petersen 2012: 216-218.) 

 

4.4 Lisäarvomalli 

 

Lisäarvomalli on tilinpäätöstietoihin perustuva arvonmääritysmalli, joka perustuu yrityk-

sen voittoihin. Voittojen ajatellaan koostuvan sekä nykyisistä kertyneistä pääomista, että 

tulevaisuudessa ansaittavista voitoista. Mallin avulla voidaan selvittää yrityksen oman 

pääoman tai koko pääoman arvo. Tulevien voittojen diskottaustekijä on vapaan kassavir-

ran tavoin joko oman pääoman tuottovaatimus tai kokonaispääoman keskimääräinen 
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tuottovaatimus; riippuen siitä, määritetäänkö oman pääoman vai koko pääoman arvoa. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 119, Hyöty 2006: 287-290, Hyöty 2011: 210-211.) 

 

Nimensä mukaisesti lisäarvomallin oleellisin komponetti on lisäarvo, joka mittaa yrityk-

sen kykyä tuottaa taloudellista lisäarvoa sijoittajille. Lisäarvo on yhdysvaltalaisen Stern 

& Stewart co:n 1990-luvun alussa patentoima käsite. Käytännössä lisäarvon ajatusta on 

kuitenkin käytetty jo 1960-luvulta saakka jäännösarvon muodossa. Lisäarvon oleellisena 

erona aiempaan jäännösarvoon on havainto lisäarvon voimakkaasta korrelaatiosta yri-

tyksen markkina-arvon muutoksen kanssa. Lisäarvon ja markkina-arvon positiivinen 

korrelaatio takaa, että lisäarvoa kasvattamalla kasvaa samalla myös yrityksen omistajien 

varallisuus. (Paavola ym. 1997: 19-21.) 

 

Lisäarvo lasketaan vähentämällä yrityksen ennustetuista voitoista sijoittajien vaatima 

voitto. Lisäarvo on positiivinen, jos yritys kykenee tuottamaan voittoja sijoitetulle pää-

omalle. Vastaavasti lisäarvo jää negatiiviseksi, jos yritys ei kykene tuottamaan voittoja 

yli sijoittajien vaatimuksen ja tällöin yrityksen toiminta syö omistajien varallisuutta. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 119, Hyöty 2011:228.) 

 

Oman pääoman lisäarvo on oman pääoman tuoton ja oman pääoman tuottovaatimuksen 

erotus. Oman pääoman arvo lisäarvomallin avulla saadaan selvitettyä yhtälön (11) avul-

la: 

 

              
                 

      
   

                   

      
                           (11) 

 

missä       = oman pääoman nykyarvo, 

      = oman pääoman kirja-arvo, 

      = oman pääoman tuotto, 

  r = oman pääoman tuottovaatimus ja 

t = vuosien määrä (Hyöty 2006: 288).  
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Koko pääoman arvoa selvitettäessä koko pääoman tuottama lisäarvo on sijoitetun pää-

oman tuoton ja keskimääräisen pääoman tuottovaatimuksen erotus. Kokonaispääoman 

lisäarvon selvittämiseen voidaan käyttää operatiivista voittoa tai sijoitetun pääoman tuot-

toa (Hyöty 2006: 288-289). Näiden molempien vaihtoehtojen välillä on selkeä yhteys,  

sillä sijoitetun pääoman tuotto on operatiivinen voitto jaettuna tuottoa vaativien pää-

omien arvolla (Helfert 2001: 398). Kun käytetään lisäarvona sijoitetun pääoman tuottoa, 

koko pääoman arvo lisäarvomallin avulla voidaan esittää yhtälön (12) muodossa: 

 

            
             

      
   

               

      
                  (12) 

 

missä       = koko pääoman nykyarvo, 

       = koko pääoman kirja-arvo, 

    = sijoitetun pääoman tuotto, 

  K = kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus ja 

  t = vuosien määrä (Hyöty 2006: 289).    

 

Lisäarvomallin etuna muihin arvonmääritysmalleihin on sen kirjanpitoperusteinen lähes-

tymistapa, jolloin käytetyt arvot ovat tuttuja ja helposti tilinpäätöksestä luettavissa. Yri-

tyksen arvo perustuu suurelta osin yrityksen kirjanpidolliseen arvoon, joten mahdolliset 

ennustevirheet eivät vaikuta ratkaisevasti mallin antamaan tulokseen. Lisäksi lisäarvo-

mallin nettotuloksen ja vaaditun tuloksen erotus tekee mallista vakaan kasvunopeuksille 

eikä se ole herkkä pääoman rakennemuutoksille. Ainoa tekijä mallissa, jota ei saada kir-

janpidosta, on pääoman tuottovaatimus ja tämä onkin mallin heikkous. Pääoman tuotto-

vaatimus on subjektiivinen käsite, joka vaihtelee sijoittajien välillä. Tällöin yhdelle ar-

voa tuottava yritys voi olla toiselle sijoittajalle arvoa menettävä yritys. (Kallunki & Nie-

melä 2004:47, 119-120, Hyöty 2011: 210-211.) 

 

4.5 Arvonmääritysmallien aiempaa tutkimusta 

 

Arvonmääritysmalleista on tehty kattavasti empiiristä tutkimusta ja useissa tutkimuksis-

sa on verrattu useampaa mallia keskenään, joten tässä alaluvussa tulee esiteltyä muitakin 
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arvonmääritysmalleja, kuin alaotsikot kertovat. Joka tapauksessa tutkimukset on valittu 

siten, että ne esittelisivät nimenomaan empiirisen tutkimusosan kannalta oleellisinpia 

malleja; vapaan kassavirran mallia ja lisäarvomallia. Käsitellyissä tutkimuksissa voittoi-

hin perustuvat arvonmääritysmallit menestyvät yleisesti ottaen parhaiten, seuraavaksi 

parhaiten kassavirtamallit ja viimeiseksi jäävät osinkotuottomallit. Tunnuslukuperustei-

set mallit soveltuvat myös arvonmääritykseen, erityisesti silloin, kun niiden avulla hae-

taan tukea muiden mallien antamille tuloksille. 

 

4.5.1 Vapaan kassavirtamallin tutkimukset 

 

Vapaan kassavirran mallin, kuten muidenkin arvonmääritysmallien tavoitteena on mää-

rittää yrityksen osakkeen tai pääoman arvo yrityksen taloudellisten tekijöiden perusteella 

(Kallunki & Niemelä 2004: 12). Ennen kaikkea tulevaisuuden odotettujen tuottojen arvi-

oiminen on tärkeää ja tästä vapaan kassavirran mallin kyvystä ennustaa osakkeen tule-

vaisuudentuottoja on tehty useita tutkimuksia. Tutkimustulokset ovat kuitenkin toisis-

taan hyvin poikkeavia ja tuloksiltaan jopa täysin päinvastaisia. 

 

Nichols ja Wahlen (2004) ovat tutkimuksessaan toistaneet Ballin ja Brownin (1968) tut-

kimuksen, jossa selvitettiin yrityksen voittojen (voitto ennen satunnaisia eriä) muutoksen 

suhdetta osakkeen tuottoon. Nichols ja Wahlen laajensivat aiempaa tutkimusta kuitenkin 

siten, että he selvittivät lisäksi operatiivisen kassavirran muutoksen suhteen osakkeen 

tuottoon. Lisäksi havaintoaineisto oli tuoreempi kuin Ballin ja Brownin käyttämä, sillä 

Nicholsin ja Wahlenin tutkimuksessa käytettiin aineistoa väliltä 1988 - 2002, kun Ballin 

ja Brownin aikaisempi tutkimusaineisto oli vuosilta 1957 - 1965.  

 

Nicholsin ja Wahlenin (2004), samoin kuin Ballin ja Brownin (1968) tutkimuksissa ha-

vaittiin, että yrityksen vuotuisten voittojen muutos korreloi positiivisesti osaketuoton 

muutoksen kanssa. Nicholsin ja Wahlenin laajennus alkuperäiseen tutkimukseen tuotti 

tuloksen, että myös operatiivisen kassavirran muutos aiheuttaa osakkeen tuottoon sa-

mansuuntaisen muutoksen. Voittojen vaikutus osakkeen tuottoon on kuitenkin voimak-

kaampi kuin operatiivisen kassavirran vaikutus.  
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Selityksenä voittojen ja kassavirran eroon kyvyssä selittää osakkeen tuottoa pidettiin si-

tä, että yrityksen voitto sisältää enemmän informaatiota yrityksen arvoa tuottavista teki-

jöistä kuin operatiivinen kassavirta. Lisäksi kassavirran muutos ei ole yksiselitteinen sig-

naali sijoittajille. Negatiivinen kassavirran muutos voi ilmaista sitä, että kassavaroja on 

sijoitettu investointeihin, jolloin yrityksen arvo nousee. Toisaalta negatiivinen kassavirta 

voi ilmaista myös sitä, että yrityksen likviditeetti on heikentynyt, jolloin yrityksen arvo 

puolestaan laskee. (Nichols & Wahlen 2004: 272-274.) 

 

Toinen vapaata kassavirtamallia tarkasteleva tutkimus on Francisin, Olssonin ja Oswal-

din (2000) tekemä tutkimus, jossa yksittäisille osakkeille on tehty arvonmääritys kolmen 

eri mallin avulla. Tutkimuksessa käytetyt mallit olivat osinkoperusteinen malli, vapaan 

kassavirran malli ja ylituottojen malli. Tutkimuksessa selvitettiin näiden kolmen mallin 

keskinäistä paremmuutta antaa tarkkoja ja selityskyvyltään hyviä arvonmääritystuloksia. 

Tarkkuus kuvaa, kuinka suurella todennäköisyydellä malli antaa oikean tuloksen, eli 

minkä suuruinen sen virheen mahdollisuus on. Selitysaste kuvaa, kuinka suuren osan 

malli pystyy selittämään osakkeen hinnasta. Tutkimuksen tuloksena ylituottoihin pe-

rustuva malli oli tarkin ja selitysasteeltaan paras. Vapaan kassavirran malli sijoittui tark-

kuudessa toiseksi ja selitysasteella tarkasteltaessa vasta kolmanneksi.  

 

Yhtä lailla, kun vapaan kassavirran käytölle on puoltajansa, on sille myös vastustajansa. 

Penmanin ja Yehudan (2009) tutkimuksen mukaan operatiivinen kassavirta itse asiassa 

vähentää yrityksen markkina-arvoa. Samaisessa tutkimuksessa havaittiin, että operatiivi-

sella kassavirralla ei ole vaikutusta oman pääoman arvon vaihteluihin tai osakkeen tuot-

toon. Tämän tutkimuksen perusteella kassavirtoja ei tule käyttää tulevien tuottojen en-

nustamiseen, sillä kassavirtojen sisältä informaatio ei yleensä pysty selittämään hintojen 

tai tuottojen vaihteluita. (Penman & Yehuda 2009: 453-455, 475-476.)  
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4.5.2 Lisäarvomallin tutkimukset 

 

Lisäarvomallin tutkimukset keskittyvät pääosin itse lisäarvotekijän tutkimiseen, sillä Yh-

dysvalloissa lisäarvoa käytetään yrityksen sisäisen toiminnan kehittämiseen. Yhdysval-

loissa toimivat yritykset ovat hyvin omistajaläheisiä ja tuotto-orientoituneita, joten jär-

jestelmä, joka pyrkii jatkuvasti maksimoimaan yrityksen markkina-arvoa, on noussut hy-

vin suosituksi. Chenin ja Doddin (1997) tutkimuksen perusteella lisäarvon käyttö on hy-

vä sisäisen toiminnan työkalu, sillä se pakottaa parempiin tuloksiin mahdollisimman vä-

häisillä pääomilla.  

 

Lisäarvoa tutkineet Chen ja Dodd (1997) havaitsivat, että lisäarvon avulla saavutetaan 

korkeampia osaketuottoja, sillä lisäarvo selittää peräti 41,5 prosenttia osaketuoton vaih-

telusta. Lisäarvo antaa näin ollen hyvän muuttujan, jolla voidaan arvioida osakkeen ar-

von muodostumisen tekijöitä ja yrityksissä voidaan keskittyä arvoa tuottaviin toimiin.  

Lisäksi tutkimuksessa verrattiin lisäarvon ja perinteisten tunnuslukujen, kuten kokonais-

pääoman tuoton, tuottamaa informaation osuutta osakkeen arvosta. Tutkimuksen perus-

teella lisäarvo sisältää lähes kaiken saman informaation mitä perinteiset tunnusluvut ja 

sen informaatioarvo on parempi kuin perinteisten tunnuslukujen. Chen ja Dodd 

kuitenkin huomauttavat, ettei perinteisten tunnuslukujen käyttöä pidä kokonaan hylätä, 

vaan niitä voidaan käyttää lisäarvon rinnalla yrityksen markkina-arvoa kasvatettaessa. 

 

Vaikka lisäarvon käyttöä puoltavat useat tutkimukset, ei se ole ylivoimaisen paras mitta-

ri. Chenin ja Doddin (1997) tutkimuksessa verrattiin lisäarvon ja jäännöskatteen keski-

näistä korrelaatiota ja jäännösarvon kykyä selittää osaketuottoa. Tutkimuksessa havait-

tiin lisäarvon ja jäännösarvon olevan lähes identtisiä keskenään. Esimerkiksi jäännös-

arvo selitti osakkeen arvon vaihtelusta 41,4 prosenttia, mikä eroaa lisäarvon selitysas-

teesta vain 0,1 prosenttiyksikköä. Chenin ja Doddin tutkimuksen perusteella ei siis ole 

merkitystä, käyttääkö yrityksen arvostamisessa lisäarvoa vai jäännösarvoa.  

 

Useissa tutkimuksissa voittoihin perustuvia arvonmääritysmalleja, kuten lisäarvomallia 

tai jäännösarvomallia, on pidetty parempina kuin kassavirtoihin perustuvia arvonmääri-
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tysmalleja (esim. Francis ym. 2000). Lundholmin ja O’Keefen (2001) tutkimuksessa 

kuitenkin verrattiin kassavirtamallia ja jäännösarvomallia, ja havaittiin, että keskittymäl-

lä erityisen tarkasti ennusteiden, riskitekijöiden ja kassavirtojen määrittämiseen, näiden 

mallien pitäisi tuottaa täsmälleen sama yrityksen arvo. Tämä pitänee paikkansa, sillä 

myös Kallunki ja Niemelä (2004: 124) ovat kirjassaan sitä mieltä, että mikäli arvonmää-

ritysmallit ovat tarkasti määriteltyjä ja niihin ei liity tulevaisuuden epävarmuutta, niiden 

pitäisi tuottaa täysin samanlaisia tuloksia.  

 

4.5.3 Tunnuslukuja koskevat tutkimukset 

 

P/E-luvun käyttökelpoisuutta ja kykyä ennustaa tulevaisuuden tuottoja ovat tutkineet Ou 

ja Penman (1989). Tässä tutkimuksessa he vertasivat, miten P/E-luvun ja tilinpäätöstie-

tojen perusteella ennustetut tuotot eroavat toisistaan. Tutkimuksessa havaittiin, että P/E-

lukujen ja tilinpäätöstietojen perusteella voidaan ennustaa tulevaisuuden tuottoja. Tutki-

muksen aineisto kerättiin vuonna 1984 vuosilta 1973 - 1983 Compustat-tietokannasta. 

Aineiston perusteella laskettiin yhtiöille osakekohtaiset P/E-luvut, sekä muodostettiin 

muuttuja, joka sisältää tiedot yrityksen tuloksen muodostumisesta tilinpäätöksen perus-

teella. Ou ja Penman käyttävät muodostamastaan tilinpäätösmuuttujastaan nimitystä Pr-

luku. Tutkimuksessa havaittiin, että Pr- ja P/E-luvut olivat molemmat positiivisesti kor-

reloituneita yrityksen tulevan tuloksen suhteen. Toisin sanoen molemmat luvut ennusti-

vat yrityksen tuloksen muutoksen tapahtuvan samaan suuntaan.  

 

Yrityksen tuloksen lisäksi samaisessa tutkimuksessa selvitettiin P/E- ja Pr-lukujen korre-

laatiota tulevien osaketuottojen suhteen. Tässä havaittiin P/E- ja Pr-lukujen ennustavan 

osaketuoton tulevan kehityksen eri suuntiin. Syinä osaketuottojen kehityksen eri suuntai-

seen ennusteeseen pidettiin lukujen erilaisia riskimittareita, sekä tilinpäätösanalysoinnis-

sa tapahtuvaa viivästystä varsinaisen tilikauden päättymisen ja tilinpäätöstietojen julkai-

semisen välillä.  

 

Tutkimuksensa tulosten valossa Ou ja Penman (1989: 133) testasivat vielä tutkimukses-

saan erilaisten sijoitusstrategioiden tuottavuutta. Tutkimuksessa muodostettiin osake-
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salkku, jossa otettiin pitkä positio niihin yhtiöihin, jotka saivat alhaisen P/E-luvun ja 

korkean Pr-luvun. Vastaavasti lyhyen position salkku muodostettiin niistä yhtiöistä, jot-

ka saivat korkean P/E-arvon ja matalan Pr-arvon. Nämä molemmat strategiat, joissa yh-

distettiin tietoa P/E- ja Pr-luvuista, tuottivat paremmin kuin strategiat, joissa positio otet-

tiin pelkästään P/E-lukuun tai Pr-lukuun perustuen. Tämä Oun ja Penmanin (1989) tutki-

muksen havainto tukee Kallungin ja Niemelän (2004: 65) toteamusta siitä, että useam-

pien menetelmien käyttö ja eri tietojen yhdisteleminen yrityksen arvonmääritysproses-

sissa tuottaa luotettavampia tuloksia kuin yksittäisen tunnusluvun käyttäminen. 

 

P/E-luvun lisäksi muidenkin markkinaperusteisten tunnuslukujen on havaittu soveltuvan 

yrityksen arvon määrittämiseen ja tulevaisuuden tuottojen ennustamiseen. Esimerkiksi 

P/B-luvun soveltuvuutta yrityksen arvonmääritykseen on tutkinut Fairfield (1994) tutki-

muksessa, jossa hän P/E- ja P/B-luvut yhdistämällä mallinsi yrityksen tulevaisuuden 

odotettua kannattavuutta. Tutkimuksessa havaittiin P/B-luvun olevan positiivisesti kor-

reloitunut tulevaisuuden oman pääoman tuoton kanssa, jolloin P/B-luvun avulla voidaan 

arvioida tulevan kannattavuuden tasoa. P/E-luku puolestaan korreloi positiivisesti tule-

vaisuuden tuloksen kasvun kanssa, joten P/E-luvun avulla voidaan ennakoida tulevan 

kannattavuuden muutoksen suuruutta. Kun tutkimuksessa yhdistettiin nämä kaksi tun-

nuslukua samaan malliin, saatiin mallinnettua yrityksen tulevaisuuden odotettu kannatta-

vuus. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO 

 

Kohdeyrityksen tilinpäätöstiedoista sain käyttööni vuosien 2007 - 2012 tilinpäätöstiedot. 

Tilinpäätöstiedot sisältävät tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden tuloslaskelman arvot on 

ilmoitettu tilitasolla. Taseissa on ilmoitettu tilikauden avaavat saldot, tilikauden muutos 

ja tilikauden päättävät saldot. Saamiini tilinpäätöstietoihin ei sisälly liitetietoja, joten 

saamieni tietojen perusteella tilinpäätöstietojen oikaisemiseen ei ole aihetta. Tilinpäätök-

sen lukuja on siis käytetty tutkimuksessa sellaisenaan. Havaintoväli vuodesta 2007 vuo-

teen 2012 on hyvä aikaväli, sillä useamman vuoden aineistolla saadaan muodostettua 

kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta kehityksestä ja pystytään vertailemaan vuosittai-

sia muutoksia. Pääasiassa tutkimusaineistona on käytetty näitä tilinpäätöstietoja. 

 

Yrityksestä saatavia tietoja on täydennetty toimitusjohtajan haastattelulla. Haastattelu on 

toteutettu teemahaastatteluna, jossa haastattelun aihealueet on rajattu tiettyihin teemoi-

hin, mutta keskustelu aiheesta on kohtuullisen vapaata (Hirsjärvi & Hurme 2010: 47-48). 

Haastattelusta saatavat tiedot muodostavat pohjan strategisen analyysin tekemiselle ja 

sen kautta näkemyksen arvonmääritysmallien tulevaisuuden ennusteille. Tilinpäätöstie-

tojen ja haastattelun lisäksi muina aineistoina on käytetty Tilastokeskuksen (2013) ai-

neistosta poimittua kaupan toimialojen tilinpäätöstilastoa ja Kauppalehden (2013) selvi-

tystä yritysten taloudellisesta kehityksestä.  

 

Pääoman tuottovaatimuksen määrityksessä käytettävä vertailuryhmä on saatu Tilastokes-

kuksen (2013) vuosittain julkaisemasta kaupan toimialojen tilinpäätöstilastosta. Tilasto-

keskus on koonnut kaupan alojen yritysten tilinpäätöstiedot vuosilta 2006 - 2011 ja muo-

dostanut niistä kaupan tilinpäätöstilaston. Tilastossa tilinpäätöstiedot on oikaistu. Oikais-

tuista tuloslaskelmista on muodostettu koko kaupan alan keskimääräinen oikaistu tulos-

laskelma. Myös taseiden luvut on oikaistu, mutta taseen rakennetta ei ole esitetty kaik-

kina havaintovuosina kokonaisuudessaan, vaan ilmoitettu ainoastaan taseiden keskimää-

räinen loppusumma. Tilastoon on myös valmiiksi laskettu oikaistujen tilinpäätöstietojen 

pohjalta kaupan alan keskimääräisiä tunnuslukuja. (Tilastokeskus 2013.)  

 



46 

 

 

Tilastokeskus (2013) on muodostanut tilinpäätöstilaston aineiston tekemällä suoria kyse-

lyitä itsenäisille liikeyrityksille. Suorat kyselyt on osoitettu kaikille yrityksille, joiden 

henkilöstömäärä on yli 50 henkeä. Alle 50 hengen yrityksiä on valittu mukaan satunnais-

otannalla, ja näissä painopiste on 10 - 50 hengen yrityksissä. Kyselyn piiriin kuuluu kai-

ken kaikkiaan 5500 yritystä. Tilastokeskus on täydentänyt mikroyritysten ja vastaamatta 

jättäneiden yritysten tilinpäätöstiedot mukaan aineistoon muista tietolähteistä. Kyselyai-

neistoa täydentäviä tietolähteinä Tilastokeskus on käyttänyt verohallinnon elinkeinove-

rotuksen tietoja ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. (Tilastokes-

kus 2013.) 

 

Tilastokeskuksen (2013) kaupan tilinpäätöstilaston tietoja ladattaessa voidaan käyttää ra-

jausta, joka rajaa mukaan halutut kaupan toimialat, halutut vuodet, sekä sen ilmoitetaan-

ko tilastossa kaikki yritykset vai pk-yritykset. Tilastossa kaupan eri toimialojen pääluo-

kiksi on määritetty autokauppa, vähittäiskauppa ja tukkukauppa. 

 

Tutkielmaani varten Tilastokeskuksen (2013) kaupan tilinpäätöstilastosta on poimittu 

tukkukaupan tilinpäätöstiedot vuosilta 2007 - 2011. Havaintoväli vastaa näin ollen koh-

deyrityksestä saatavia tilinpäätöstietoja, paitsi lisäksi kohdeyrityksen tilinpäätöstiedoissa 

on myös vuoden 2012 tilinpäätösaineisto. Tilastokeskus tulee julkaisemaan vuoden 2012 

kaupan tilinpäätöstilaston vasta syksyllä 2013, joten sen aineistoa ei saada mukaan tähän 

tutkimukseen. Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastosta on poimittu ainoastaan tukkukaupan 

tilinpäätöstiedot, mikä näin ollen vastaa kohdeyrityksen toimialaa. Raportin muoto on 

valittu Tilastokeskuksen rajaustyökalulla siten, että se ilmoittaa koko tukkukaupan kes-

kimääräiset tilinpäätöstiedot omassa sarakkeessaan ja tukkukaupan pk-yritysten keski-

määräiset tilinpäätöstiedot omassa sarakkeessaan. 

 

Kauppalehden (2013) selvitys täydentää Tilastokeskuksen aineistoa raportoiden myös 

vuoden 2012 tiedot. Selvityksestä saatuja tietoja on käytetty vertailussa kohdeyrityksen 

tilinpäätösanalyysin tunnuslukuihin. Kauppalehden selvitys muodostuu vuoden 2012 

osalta kuitenkin vain niiltä osin, kuin yritykset ovat julkaisseet tilinpäätöksen tietojaan. 

Näin ollen vuodelle 2012 lasketut tunnusluvut eivät ole lopullisia suomalaisten yritysten 
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taloudellisia tunnuslukuja. Suuntaa antavan kehityksen vuosien 2011 ja 2012 välisistä 

muutoksista se kuitenkin antaa, joten tilinpäätösanalyysissa voidaan arvioida miten koh-

deyritys on pärjännyt viime vuonna muihin yrityksiin nähden.  

 

Kauppalehden (2013) selvityksessä on tarkasteltu yrityksen taloudellisten tunnuslukujen 

kehittymistä vuodesta 2009 vuoteen 2012.  Kauppalehden selvitys on koottu yhteensä 

2594 yrityksen vuosien 2009 - 2012 tilinpäätöstiedoista. Selvityksessä yritykset on jao-

teltu neljään eri ryhmään liikevaihdon perusteella. Ryhmiä ovat mikroyritykset 0,5 - 2 

miljoonan euron liikevaihdolla, pienet yritykset 2 - 10 miljoonan liikevaihdolla, keski-

suuret yritykset 10 - 50 miljoonan liikevaihdolla ja suuret yritykset yli 50 miljoonan lii-

kevaihdolla. Mikroyrityksiä koko havaintoryhmästä on 288 kappaletta, pieniä yrityksiä 

838 kappaletta, keskisuuria 213 kappaletta ja suuria 110 kappaletta.  
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6 KOHDEYRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS  

 

Tässä luvussa toteutetaan kohdeyrityksen arvonmääritys kokonaisuudessaan. Alkuun on 

esitelty yrityksen toimintaa ja kerätty tietoja yrityksestä strategisen ja tilinpäätösanalyy-

sin avulla. Tämän jälkeen yritykselle on määritetty pääoman keskimääräinen tuottovaati-

mus oman pääoman ja vieraan pääoman tuottovaatimusten avulla. Varsinaisessa arvon-

määrityksessä on käytetty vapaan kassavirran mallia  ja lisäarvomallia. Muut arvonmää-

ritysmallit hylätään, koska ne eivät soveltuneet kohdeyrityksen arvon määrittämiseen. 

Lopuksi luvussa on vielä arvioitu molempien käytettyjen  arvonmääritysmallien tuloksia 

herkkyysanalyysin avulla. 

 

6.1 Yrityksen esittely 

 

Tutkimuksen kohteena oleva yritys on kotimainen sairaala- ja laboratoriotarvikkeiden 

tukkumyyntiä harjoittava listaamaton osakeyhtiö, joka on perustettu vuonna 1952. Yritys 

kuuluu kotimaiseen konserniin tytäryhtiönä. Yrityksen liiketoiminta on lähtenyt liikkeel-

le itse valmistetuilla laboratorion lasituotteilla, kuten lääkelasilla. Nykyisin yrityksen 

tuotteet ovat pääosin muovisia kertakäyttötuotteita. Tuotteiden keskittyminen nimen-

omaan laboratorio- ja terveydenhoitotarvikkeisiin ei ole kuitenkaan muuttunut vuosien 

aikana. (Toimitusjohtaja 2013, yrityksen internetsivut 2013.)  

 

Yrityksen tuotteita käytetään kaikissa laboratorioissa; julkisen ja yksityisen sektorin ter-

veyskeskuksissa ja sairaaloissa, sekä eläin- ja hammaslääkäriasemilla. Liikevaihdon 

kannalta merkittävin asiakaskunta on julkinen sektori, jonka osuus yrityksen liikevaih-

dosta on noin 70 prosenttia. Loppuosa liikevaihdosta muodostuu  yksityisen sektorin ter-

veys- ja sairaala-asemilta, sekä eläin- ja hammaslääkäriasemilta. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

Pääasiassa tuotteet ovat kertakäyttöisiä näytteenottovälineitä. Lisäksi näitä tuotteita tuke-

maan on tarjolla erilaisia laitteita. Yrityksen myymistä tuotteista noin 25 prosenttia val-

mistetaan samaan konserniin kuuluvan yrityksen tehtaalla. Loput tuotteista ovat muualta 

kotimaasta tai ulkomailta tuotuja. (Toimitusjohtaja 2013, yrityksen internetsivut 2013.)   
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Henkilöstöä kohdeyrityksessä on kymmenkunta. Henkilöstön määrä vaihtelee tarpeen 

mukaan yhdellä henkilöllä suuntaan tai toiseen, ollen kuitenkin keskiarvoltaan kymme-

nen henkeä. Henkilöstöstä myynnissä on puolet, ja loput hoitavat teknistä tukea, huoltoa, 

varastointia ja ostoja. Suurin merkittävä muutos henkilöstössä on tapahtunut vuonna 

2000, jolloin konsernissa tehtiin uudelleen järjestelyitä ja tuotanto siirtyi kohdeyrityksel-

tä konsernin toiselle yritykselle. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

Kun tarkastellaan kohdeyritystä yksittäisenä toimijana, on se kooltaan pienten ja keski-

suurten yritysten joukossa, sillä tarkastelujaksolla vuosina 2007 - 2012 kohdeyrityksen 

liikevaihto on ollut noin 4 miljoonaa ja taseen koko 5 - 10 miljoonaa. Pienten ja keski-

suurten yritysten palveluksessa on alle 250 työntekijää ja niiden liikevaihto on korkein-

taan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on korkeintaan 43 miljoonaa (Tilasto-

keskus 2013). 

 

6.2 Strateginen analyysi 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan yrityksen toimintaympäristöä, toimialan kilpailua ja yri-

tyksen kilpailuetua strategisen analyysin avulla. Yrityksen strategiasta tehdyt havainnot 

tukevat lopullisten arvonmääritysmallien yhteydessä tehtäviä oletuksia yrityksen tule-

vasta kehityksestä. 

 

6.2.1 Rakenneanalyysi 

 

Yrityksen toimintaympäristön tulevaisuuden näkymät ovat ristiriitaiset. Toisaalta tervey-

denhoitoala on hyvin vakaa ihmisten eliniän noustessa ja terveydenhoitotarpeen kasvaes-

sa koko ajan. Laboratorio- ja sairaalatarvikkeita myyvän yrityksen kannalta tämä tarkoit-

taa sitä, että kysyntää tuotteille on tulevaisuudessa entistä enemmän. Julkisen terveyden-

huollon kustannusten jatkuva nousu kuitenkin pakottaa julkista sektoria tehostamaan toi-

mintaansa tulevaisuudessa, mikä johtaa tehostuneeseen kilpailutukseen ja tuottajien kat-

teiden alentumiseen. Sairaanhoitotarvikkeissa katteet ovat jo todella alhaalla ja saman-
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laisen trendin odotetaan kohtaavan myös laboratoriotarvikkeita, joissa katteet ovat vielä 

toistaiseksi hyvällä tasolla. (Toimitusjohtaja 2013.)  

 

Näitä yrityksessä tehtyjä havaintoja toimintaympäristöstä tukevat myös muut lähteet. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen (2012) mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kas-

vaa nykyisestä 18 prosentista vuoteen 2020 mennessä 23 prosenttiin ja vuoteen 2030 

mennessä 26 prosenttiin. Vanhemman väestön osuuden lisääntyminen johtuu kuolevuu-

den jatkuvasta alenemisesta, kun samanaikaisesti syntyvyys pysyy nykyisellä tasolla. 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Suomen syntyvyysaste on kuolevuutta pienempi 

vuonna 2032.  

 

Tämä ikäväestön osuuden jatkuva kasvu on näkynyt jo terveydenhuollon kustannuksis-

sa, sillä terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 1995 lähtien. Julkisen 

sektorin terveydenhoitotoiminnan tehostumisesta on kuitenkin jo viitteitä, sillä Suomen 

terveydenhuollon kokonaiskustannukset kääntyivät vuonna 2010 hienoiseen laskuun. 

Samalla yksityisen sektorin osuus terveydenhuollon rahoittaja on kasvanut. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2012.) 

 

Julkisen sektorin toiminnan tehostumisen johdosta pienten yritysten asema markkinoilla 

heikkenee tulevaisuudessa. Julkinen sektori vaatii jo nyt kilpailutuksessa toimittajilta 

suuria tuotekokonaisuuksia, jotka tarjoavat hintatehokkaan ratkaisun kaikilla terveyden-

huollon osa-alueilla. Pienten yritysten kannalta vastaaminen hintatehokkuuteen ja suu-

riin kokonaisuuksiin vaatii merkittävää kasvua tai liittoutumista toisen toimijan kanssa. 

Kohdeyrityksessäkin varaudutaan jo näihin toimintaympäristön muutoksiin miettimällä, 

onko yritys riittävän vahva toimija yksinään. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

Toimialan tulevaisuuden näkymiin perustuen yrityksen liikevaihdon odotetaan kasvavan 

vakaasti 5 - 10 prosenttia vuosittain vuoteen 2019 saakka, kuten taulukosta 2 havaitaan. 

Julkisen sektorin kilpailutuksen tehostumisen johdosta yrityksessä on kuitenkin 

viimeistään 2020-luvulla tehtävä rakennemuutoksia kasvun säilyttämiseksi. (Toimitus-
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johtaja 2013.) Pitkän ajan kasvuennusteeksi vuodesta 2019 eteenpäin liikevaihdon 

kasvuennusteeksi on arvioitu 2 prosentin vuosittainen kasvu. 

 

Taulukko 2. Liikevaihdon vuosittainen kasvuennuste. 

2013 2014 2015 2016-2018 2019-

5 % 5 % 10 % 5 % 2 %  

Lähde: Toimitusjohtaja 2013. 

 

6.2.2 Toimiala-analyysi 

 

Terveydenhoidon toimialalla kokonaisuudessaan vallitsee äärettömän kova kilpailu. Eri-

tyisesti volyymituotteissa kilpailu on kovaa ja katteet alhaalla. Kohdeyrityksen liiketoi-

minta on kuitenkin keskittynyt toiminnassaan laboratoriotarvikkeiden erikoistuotteisiin, 

joten tällä osa-alueella kilpailu ei ole yhtä rajua kuin terveydenhoitoliiketoiminnassa 

yleisesti. Erikoistumisen ansioista yritys on saanut vahvan markkina-aseman omalla sek-

torillaan. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

Yrityksen kilpailijat ovat pääasiassa kotimaisia yrityksiä, jotka omistaa jokin suurempi 

ulkomainen konserni. Nämä tytäryritykset edustavat suoraan emoyrityksen tuotteita tai 

edustavat useampaa toimijaa. Suhteessa kilpailijoihin yritys on verrattain pieni. Omalla 

laboratoriotuotteiden markkinasektorillaan yritys on kuitenkin vahva ja iso toimija. Isot 

ulkomaiset toimittajat tarjoavat tuotteita laidasta laitaan, kun kohdeyritys tarjoaa tuottei-

ta vain tietylle laboratoriotarvikesektorille. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

6.2.3 Kilpailukykyanalyysi 

 

Käytännössä kilpailijoiden ja kohdeyrityksen tuotteet eivät eroa millään tavoin toisis-

taan, joten tuotteiden laadulla tai hinnalla yritys ei saavuta kilpailuetua. Yrityksen kilpai-

luetuna sen sijaan on tuotevalikoima, joka eroaa kilpailijoiden tarjonnasta siten, että 

omalla erikoistumisalueellaan laboratoriotarvikkeissa yritys tarjoaa kattavaa valikoimaa. 

Kilpailijoiden tuotevalikoima on usein suuntautunut kaikkiin sairaalatarvikkeisiin, jol-
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loin kattavaa valikoimaa yhdelle terveydenhuollon osa-alueelle ei voida tarjota. (Toimi-

tusjohtaja 2013.) 

 

Juuri tietylle osa-alueelle keskittyminen on tuonut yritykselle menestystä. Yrityksen tar-

joamat erikoistuotteet ovat usein niitä, joilla päästään kiinni asiakassuhteeseen. Näissä 

tuotteissa myös katteet ovat paremmat kuin massatuotteissa, joiden myynnissä kilpailijat 

taas pärjäävät paremmin. Tuotevalikoimallaan yritys on saanut asiakaskuntaansa lähes 

kaikki Suomessa toimivat julkisen puolen yksiköt, jotka käyttävät näitä erikoistuotteita. 

Yksityisellä sektorilla on vielä pieniä toimijoita, jotka eivät ole kohdeyrityksen asiakkai-

ta. Suomesta löytyy vielä erityisesti eläinlääkäriasemia, jotka eivät yrityksen tuotteita 

käytä. (Toimitusjohtaja 2013.) 

 

Yrityksen vahvuuksia ovat pieni koko ja joustavuus. Yrityksen omat varastot takaavat 

nopean toimituksen. Pienessä yrityksessä jokainen tuntee tuotteita jonkin verran, joten 

asiakas saa aina apua ottaessaan yhteyttä keneen tahansa yrityksen työntekijään. Isoissa 

yrityksissä oikeaa vastuuhenkilöä puolestaan voi olla vaikea tavoittaa. (Toimitusjohtaja 

2013.) 

 

Pieni koko on kuitenkin myös yrityksen heikkous. Suuriin projekteihin ei löydy resurs-

seja ja yritys ei pysty tuottamaan isoja tuotekokonaisuuksia. Julkisen sektorin odotetta-

vissa oleva tehostuminen vaatii yrityksiä tarjoamaan kaikkia tuotteita terveydenhoitoon, 

eikä vain yhdelle osa-alueelle. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että kilpailijat alkavat entistä 

voimakkaammin tarjota myös laboratoriotarvikkeita yhdessä muiden tuotteidensa kans-

sa, jolloin yritys jää kokonaan ulos kilpailusta. (Toimitusjohtaja 2013.)  

 

6.3 Tilinpäätösanalyysi 

 

Kohdeyrityksen arvon määrittämiseksi analysoidaan yrityksen tilinpäätöksen lukuja vuo-

silta 2007 - 2012. Kullekin vuodelle on laskettu yrityksen perinteisen tunnuslukuanalyy-

sin kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja tehokkuutta kuvaavia tunnuslu-

kuja. Yrityksen taloudellista menestymistä on arvioitu niin yrityksen omien tilinpäätös-
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tietojen kehittymisen kautta kuin vertaamalla yrityksen taloudellista menestymistä Suo-

men yleiseen yritysten taloudelliseen menestymiseen. Yrityksen aiempaan kehitykseen 

perustuva tilinpäätösanalyysi antaa viitteitä yrityksen tulevasta kehityksestä ja tulevista 

kasvuodotuksista, minkä vuoksi arvonmäärityksessä on hyvä analysoida yrityksen aikai-

sempaa kehitystä. 

 

6.3.1 Kannattavuus 

 

Kohdeyrityksen kannattavuutta arvioitaessa on huomioitava, että yritys on maksanut 

kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2012 lähes koko tuloksensa ulos yrityksestä satun-

naisina erinä. Tällöin tilikauden tulos on ollut useana vuonna lähellä nollaa, jonka valos-

sa yrityksen kannattavuus näyttäisi erittäin heikolta. Satunnaiset erät ovat kuitenkin kon-

sernin sisäisiä tulonsiirtoja, joten tilikauden tulosta ei voida pitää yrityksen todellisena 

tuloksena. Saadut ja annetut konserniavustukset tuleekin kirjata satunnaisiin eriin, joten 

ne ovat oikealla paikallaan (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 137). Näin ollen yrityksen 

kannattavuutta arvioitaessa on parempi tarkastella yrityksen nettotulosta, joka ei ota huo-

mioon satunnaisia eriä. Kohdeyrityksen kannattavuutta on tarkastelu sijoitetun pääoman 

tuottoprosentin ja nettotulosprosentin avulla, joissa molemmissa tuloksen mittarina käy-

tetään nettotulosta.  

 

Kuten luvun 2.2 yhtälössä (1) esitettiin, sijoitetun pääoman tuottoprosentin nimittäjänä 

toimii kaikkien yritykseen sijoitettujen pääomien tilikauden keskiarvo.Tässä tutkielmas-

sa tilikauden keskiarvo on laskettu kohdeyrityksen edellisen ja kohdetilikauden pääomi-

en keskiarvona. Tällöin ensimmäinen vuosi, jolle sijoitetun pääoman tuottoprosentti saa-

daan määritettyä on vuosi 2008. Kohdeyrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti  on 

alhaisimmillaan vuonna 2008 saaden arvon 6,54 prosenttia. Tämä tarkasteluajanjakson 

alhaisin arvo ylittää kuitenkin kyseisen vuoden 5,92 prosentin vieraan pääoman kustan-

nuksen, mikä on minimivaatimus sijoitetun pääoman tuottoprosentille (Yritystutkimus-

neuvottelukunta 2005: 59-60). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on noussut tasaisesti ja 

on vuonna 2012 12,27 prosenttia ylittäen vieraan pääoman kustannuksen selkeästi. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentit kullekin tarkasteluvuodelle on raportoitu taulukos- 
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sa 3. Vieraan pääoman kustannuksen määrittäminen kullekin vuodelle on esitetty luvus-

sa 6.4.2 Vieraan pääoman tuottovaatimus. 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin lisäksi yrityksen kannattavuutta on tarkasteltu netto-

tulosprosentin avulla. Nettotulosprosentin tulee olla vähintään positiivinen, jotta liiketoi-

minta on tuloksellista (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005: 57). Tämä ehto täyttyy sel-

västi kaikilla tarkastelluilla tilikausilla, ja nettotulosprosentin trendi on nouseva. Vuoden 

2007 6,25 prosentin tasosta on noustu vuoden 2012 10,31 prosentin lukemaan. Kuviossa 

4 on esitetty kohdeyrityksen kannattavuuden kehittymistä vuodesta 2007 vuoteen 2012 

kahden tunnusluvun; sijoitetun pääoman tuottoprosentin ja nettotulosprosentin avulla. 

Kuviosta 4 nähdään, että yrityksen kannattavuus on molempien mittareiden mukaan hy-

vällä tasolla ja kehityksen suunta on positiivinen. 

 

 

Kuvio 4. Kohdeyrityksen kannattavuus. 
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6.3.2 Vakavaraisuus 

 

Kohdeyrityksen vakavaraisuutta on tarkasteltu omavaraisuus- ja nettovelkaantumisas-

teen avulla, ja niiden arvot on laskettu yhtälöiden (3) ja (4) mukaisesti. Yritystutkimus-

neuvottelukunnan (2005: 62) mukaan hyvänä vakavaraisuusasteena pidetään yli 40 pro-

sentin omavaraisuusastetta. Kuten taulukosta 3 havaitaan, kohdeyrityksen omavaraisuus-

aste on ollut koko tarkasteluajanjaksolla yli tuon 40 prosentin ja vuosina 2011 ja 2012 

oman pääoman osuus koko pääomasta on ollut jopa yli 68 prosenttia. Syynä omavarai-

suusasteen nousuun on vieraan pääoman vähentyminen taseessa, sillä oman pääoman 

määrä on pysynyt lähes vakiona koko tarkasteluajanjaksolla.  

 

Vieraan pääoman vähentymisestä kohdeyrityksen taseessa kertoo myös nettovelkaantu-

misasteen lasku tarkastelujaksolla. Yritystutkimusneuvottelukunnan (2005: 63) julkaisun 

mukaan hyvänä nettovelkaantumisen tasona pidetään alle yhden olevaa nettovelkaantu-

neisuutta. Tämä tarkoittaa, että yrityksen korollinen vieras pääoma ei nettomäärältään 

ylitä oman pääoman arvoa. Tarvittaessa yrityksen oma pääoma siis riittäisi kattamaan 

korolliset vieraan pääoman velvoitteet. Kohdeyrityksen nettovelkaantuneisuuden taso on 

vuosina 2007 ja 2008 ollut yli tuon yhden suositellun arvon luvuilla 1,40 ja 1,17. Vuo-

desta 2009 eteenpäin nettovelkaantumisaste on ollut hyvin maltillinen ja se on ollut al-

haisimmillaan vuonna 2011, jolloin nettovelkaantumisaste oli vain 0,17. Kaiken kaikki-

aan kohdeyritys on erittäin vakavarainen ja vierasta pääomaa on käytetty hyvin maltilli-

sesti, kuten taulukon 3 nettovelkaisuusasteen kehittymisestä havaitaan. Vieraan pääoman 

vipuvaikutuksen käyttö toki mahdollistaisi korkeamman tuoton hyvissä suhdanteissa, 

mutta samalla se lisäisi yrityksen riskiä tehdä suuria tappioita huonoina aikoina (Van 

Horne & Wachowicz 2001: 441-442).  

 

Kuviossa 5 on havainnollistettu kohdeyrityksen vakavaraisuutta omavaraisuus- ja netto-

velkaantumisasteen avulla. Normaalisti nettovelkaantumisaste ilmoitetaan desimaalilu-

kuna, mutta havainnollistamisen vuoksi nettovelkaisuuden arvoja on kerrottu sadalla. 

Tällä tavalla nettovelkaantumis- ja omavaraisuusaste saadaan sovitettua samaan kuvi-

oon, joka havainnollistaa näiden tunnuslukujen kehitystä. Sadalla kerrottaessa nettovel-
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kaantumisasteelle suositeltu yhden maksimiarvo saa kuvioissa arvon 100. Kuviosta 5 

nähdään, kuinka nettovelkaantumisaste on pienentynyt vuodesta 2007 vuoteen 2011 ja 

vastaavasti omavaraisuusaste on noussut kyseisellä ajanjaksolla. Vuonna 2012 käyrät 

ovat alkaneet lähentyä toisiaan nettovelkaantumisen noustessa ja omavaraisuusasteen 

laskiessa, mutta kohdeyrityksen vakavaraisuus on edelleen äärimmäisen hyvällä tasolla. 

 

 

Kuvio 5. Kohdeyrityksen vakavaraisuus. 

 

6.3.3 Maksuvalmius ja tehokkuus 

 

Yrityksen maksuvalmiutta on tarkasteltu quick- ja current ratioiden avulla. Lisäksi mak-

suvalmiuden analysoinnin tukena on tarkasteltu tehokkuuden tunnusluvuista myynti- ja 

ostovelkojen kiertoaikoja. Yritystutkimusneuvottelukunta (2005: 66) on määritellyt 

quick ration hyväksi tasoksi arvot yli yhden, tyydyttäväksi tasoksi arvot välillä 0,5 - 1 ja 

heikoksi tasoksi arvot alle yhden. Kohdeyrityksen quick ration arvot ovat vaihdelleet 

paljon eri tilikausien välillä. Kahtena vuonna quick ration taso on ollut vain tyydyttäväl-
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lä tasolla, kun taas muutamana vuonna arvo on ollut hyvin vahvasti hyvä, kuten 

taulukosta 3 nähdään. Koko tarkasteluajanjakson keskiarvo quick ratiolle on 2,33. Cur-

rent ratio on käyttäytynyt hyvin samalla tavoin kuin quick ratio johtuen niiden hyvin sa-

manlaisesta määrittelytavastakin, kuten yhtälöistä (5) ja (6) havaittiin. Tosin vuonna 

2008 current ration arvo on mennyt huonon puolelle, eikä näin ollen ole vaihdellut vain 

tyydyttävien ja hyvien arvojen välillä, kuten quick ratio. Current ration ohjearvot ovat 

yritystutkimusneuvottelukunnan (2005: 67) mukaan yli kahden arvolla hyvä, välillä 1 - 2 

tyydyttävä ja alle yhden arvolla heikko. Tarkasteluajanjaksolla current ration keskiarvo 

on ollut 2,84, mikä on arvoltaan siis hyvä.  

 

Maksuvalmiuden tunnuslukujen arvojen vaihtelu vuosien välillä johtuu lyhytaikaisen 

vieraan pääoman heittelyistä. Lyhytaikaisen vieraan pääoman kehitys ei ole ollut tasais-

ta, vaan sen määrä on noussut ja laskenut tilikausien välillä. Selkeää linjaa siihen, mikä 

lyhyen vieraan pääoman erä vaihtelee ei ole, vaan arvot ovat muuttuneet niin lainoissa 

rahoituslaitoksilta, ostoveloissa, kuin saman konsernin lainoissakin. Vaihtuvien vastaa-

vien kehitys sen sijaan on ollut vakaata ja sen arvo on tasaisesti laskenut vuodesta toi-

seen. Tämä trendi johtuu pääasiassa siitä, että saamiset saman konsernin yhtiöiltä ovat 

pienentyneet vuosi vuodelta. Tilikausina 2011 ja 2012 näitä konsernin sisäisiä pitkäai-

kaisia saamisia ei ole ollut enää lainkaan. 

 

Kohdeyrityksen myyntisaamisten kiertoaika on pysynyt vakaalla tasolla vuosien 2007 ja 

2011 välillä, jolloin myyntisaamisten keskimääräinen kiertoaika on ollut 24,59 päivää. 

Vaihtelua kiertoajassa on ollut kyseisellä ajanjaksolla vain muutamia päiviä suuntaan tai 

toiseen. Poikkeuksen tähän vakaaseen tasoon tekee vuosi 2012, jolloin myyntisaamisten 

kiertoaika on noussut peräti 69,07 päivään. Syynä tähän poikkeavan korkeaan kiertoai-

kaan on lyhytaikainen konsernin sisäinen saaminen. Muilla tilikausilla lyhytaikaisia saa-

misia konsernista ei ole ollut. Ostovelkojen kiertoajan taso on vaihdellut tarkasteluajan-

jaksolla myyntisaamisten kiertoaikaa enemmän, joskin vallitseva trendi on ostovelkojen 

kiertoajan pidentyminen. Lyhyin ostovelkojen kiertoaika on ollut vuonna 2007, jolloin 

kiertoaika oli 10,56 päivää. Pisin ostovelkojen kiertoaika on ollut vuonna 2012 kierto-

ajan arvolla 23,83 päivää.Tämä voi tarkoittaa yrityksen luotettavuuden kasvua tavaran-
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toimittajien silmissä tai kohdeyritys on muusta syystä onnistunut saamaan parempia so-

pimuksia ostovelkojen maksuaikataulusta. Maksuvalmiuden ja tehokkuuden tunnusluku-

jen arvot on koottu yhdessä muiden tilinpäätösanalyysin tunnuslukujen kanssa tauluk-

koon 3. 

 

Taulukko 3. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut. 

Tilikausi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 keskiarvo

Sijoitetun pääoman tuotto,  S  (%) NA 6,54 6,51 9,36 12,25 12,76 9,48

Nettotulosprosentti (%) 6,25 6,39 7,15 10,90 10,06 10,31 8,51

Omavaraisuusaste (%) 40,57 44,15 58,95 61,03 68,60 68,14 56,91

Nettovelkaantumisaste 1,40 1,17 0,61 0,55 0,17 0,28 0,70

Current ratio 6,97 0,96 2,62 1,72 1,39 3,37 2,84

Quick ratio 6,42 0,86 2,22 1,32 0,83 2,33 2,33

Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) 21,51 21,67 26,84 27,33 25,61 69,07 32,00

Ostovelkojen kiertoaika (päivää) 10,56 10,91 18,18 11,06 41,51 23,84 19,34  

NA=puuttuva havainto. 

 

6.3.4 Kohdeyritys suhteessa muihin markkinatoimijoihin 

 

Kokonaisuutena kohdeyrityksen viime vuosien kehitys vastaa melko hyvin Suomessa 

toimivien yritysten keskimääräistä kehitystä, kun verrataan tunnuslukuja Kauppalehden 

(2013) selvityksen tuloksiin. Selvityksessä havaittiin yritysten kasvun yleisesti hidastu-

neen vuonna 2012 vuoden 2011 kasvuun nähden. Pienten yritysten ryhmässä, mihin 

kohdeyrityksemme kuuluu, liikevaihdon keskimääräinen kasvu vuodesta 2011 vuoteen 

2012 oli 6,2 prosenttia. Kohdeyritys jäi tästä lukemasta, sillä sen liikevaihdon määrä su-

pistui 5,67 prosenttia vuonna 2012 vuoteen 2011 nähden. Kohdeyrityksellä tulos kuiten-

kin kasvoi vuosien 2011 ja 2012 välillä, kun kaikista Kauppalehden tutkimista yrityksis-

tä ainoastaan puolet pystyi kasvattamaan tulostaan.  

 

Kannattavuuden osalta kohdeyrityksemme ei yllä pienten yritysten keskimääräisiin luke-

miin, sillä Kauppalehden (2013) mukaan vuonna 2012 pienten yritysten keskimääräinen 

sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli lähes 20 prosenttia. Kohdeyrityksen sijoitetun pää-

oman tuottoprosentti oli vain tyydyttävällä tasolla 12,76 prosentin lukemalla. Kuitenkin 
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kuten strategisessa analyysissa havaittiin, terveydenhoitoala on tasaisen kasvun alaa, jos-

sa kasvu on vakaata vuodesta toiseen, mutta ei suinkaan yhtä nopeaa kuin esimerkiksi 

voimakkaasti kasvavalla IT-alalla. Kohdeyrityksen toimiala kuuluu pikemminkin keski-

määräisen kasvun luokkaan, jossa kasvunopeuteen vaikuttaa talouden pitkän aikavälin 

kehityssuunnat, kuten muun muassa väestön ikääntyminen (Hyöty 2006: 297-299). 

 

Vakavaraisuuden osalta kohdeyritys on puolestaan keskimääräistä vakavaraisempi 

Kauppalehden (2013) tuloksiin nähden. Kohdeyrityksen omavaraisuusaste vuonna 2012 

oli 68,14 prosenttia, kun Kauppalehden koko havaintoryhmässä keskimääräinen omava-

raisuusaste oli 45 prosenttia. Lisäksi Kauppalehden mukaan joka toinen havaintoyritys 

oli nettovelaton. Kohdeyrityksemme kuuluu tähän nettovelattomien yritysten puoliskoon 

0,27:n nettovelkaisuusasteellaan. Kokonaisuutena kohdeyrityksen liikevaihdon kasvu ja 

kannattavuus yritys ei ole yltänyt saman kokoisten yrityksen lukemiin, mutta vakavarai-

suudessa se sen sijaan päihittää saman kokoiset yritykset. 

 

6.4 Tuottovaatimus 

 

Tässä alaluvussa on määritetty kohdeyrityksen kokonaispääoman tuottovaatimus oman 

ja vieraan pääoman tuottovaatimusten painotettuna keskiarvona. Tarkasteltavan yrityk-

sen koko pääoman tuottovaatimus on määritelty vuoden 2011 mukaan, sillä Tilastokes-

kuksen (2013) tuottama tilinpäätösaineisto ulottuu vuoteen 2011. Kokonaispääoman 

tuottovaatimusta on käytetty vapaan kassavirtamallin ja lisäarvomallin diskonttauksessa 

nykyarvoonsa. 

 

6.4.1 Oman pääoman tuottovaatimus 

 

Oman pääoman tuottovaatimuksen määrittäminen oikealle tasolle on haastavaa ja sen 

määrittämiseen voidaan käyttää markkinabetaa tai tilinpäätöstietoja. Tässä tutkimukses-

sa käytetään tilinpäätöstietoja, sillä kyseessä on listaamaton osakeyhtiö, jolle markkina-

arvoja on vaikea määrittää. Tilinpäätöstietoihin perustuen on valittu neljä tekijää, joita 

suhteuttamalla Tilastokeskuksen (2013) vertailuryhmän arvoihin on muodostettu tilin-



60 

 

 

päätösbetan arvo. Sijoittamalla saatu tilinpäätösbeta CAP-malliin saadaan selville oman 

pääoman tuottovaatimus.  

 

Valitut tilinpäätökseen perustuvat tekijät ovat liikeriski, omavaraisuusaste, taseen koko 

ja operatiivinen riski. Liikeriski kuvaa tuloksen vaihtelua ja sen arvo lasketaan liiketu-

loksen keskihajonnan ja keskiarvon suhteena (Kallunki ja Niemelä 2004: 159). Keskiha-

jonnan ja keskiarvon laskemiseen on käytetty liiketuloksen arvoja vuodesta 2007 vuo-

teen 2011. Yrityksen rahoitusrakenne otetaan huomioon omavaraisuusasteen avulla. 

Kallunki ja Niemelä (2004) käyttivät rahoitusrakenteen kuvaamiseen nettovelkaisuusas-

tetta, mutta tätä ei ole mahdollista määrittää Tilastokeskuksen (2013) aineistosta. Oma-

varaisuusaste kuvaa kuitenkin hyvin vakavaraisuutta ja pääomarakennetta (Yritystutki-

musneuvottelukunta 2005: 61), joten se soveltuu hyvin yhdeksi tekijäksi oman pääoman 

tuottovaatimuksen määrittämiseen. Lisäksi sen arvo on suoraan raportoitu Tilastokes-

kuksen aineistossa. 

 

Kolmantena oleva muuttuja, taseen koko, on myös suoraan ilmoitettu Tilastokeskuksen 

(2013) aineistossa. Taseen koolla on havaittu olevan vaikutusta yrityksen riskisyyteen ja 

oman pääoman tuottovaatimukseen siten, että mitä suurempi yrityksen tasearvo on, sitä 

pienempi on yrityksen riski ja samoin sitä pienempi on oman pääoman tuottovaatimus 

(Beawer ym. 1970: 662). Näiden syiden vuoksi taseen koko on valittu yhdeksi tilinpää-

tösbetan tekijäksi. Neljänneksi tekijäksi valittu operatiivinen riski on laskettu liiketulok-

sen suhteena liikevaihtoon. Tämä niin sanottu liiketulosprosentti kuvaa, kuinka paljon 

liikevaihdosta on jäljellä varsinaisen liiketoiminnan kulujen jälkeen (Yritystutkimusneu-

vottelukunta 2005: 56).  

 

Taulukkoon 4 on koottu yrityksen tiedot näistä neljästä muuttujasta, sekä vertailuryhmil-

le vastaavat tiedot. Kaikille neljälle tekijälle käytetään 25 prosentin osuuksia. Yrityksen 

tilinpäätösbetaksi kaikkien tukkukaupan yritysten vertailuryhmässä saadaan 2,02 ja tuk-

kukaupan pk-yritysten vertailuryhmässä 1,64. Molemmat betan arvot ovat yli yhden, jo-

ten kohdeyrityksemme yrityksen systemaattinen riski on suurempi kuin markkinoiden 

keskimääräinen riski. 
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Taulukko 4. Tilinpäätösbetat. 

Tukkukaupan 

yritykset

Tukkukaupan 

pk-yritykset
Kohdeyritys Painot

Yritys 

suhteessa 

tukkukaup

paan

Yritys 

suhteessa 

pk-

yrityksiin 

Liikeriski 0,20 0,20 0,28 0,25 1,37 1,39

Omavaraisuusaste 0,41 0,43 0,69 0,25 1,67 1,59

Taseen koko 30 884 279 10 615 637 4 901 312 0,25 0,16 0,46

Operatiivinen riski 0,03 0,04 0,13 0,25 4,88 3,14

2,02 1,64tilinpäätösbetat  

 

Tukkukaupan pk-yritysten vertailuryhmän avulla saatu tilinpäätösbeta sijoitetaan CAP-

mallin yhtälöön (7). Mallissa riskittömänä korkona käytetään valtion 10 vuoden obligaa-

tion keskikorkoa vuonna 2011, joka oli 3,15 prosenttia (Suomen Pankki 2013). Mallissa 

oleva markkinariskipreemio on markkinoiden yleisen tuotto-odotuksen ja riskittömän 

korkokannan erotus. Käytetään markkinoiden yleisenä tuotto-odotuksena 8 prosenttia. 

Sijoittamalla saadut arvot yhtälöön (7), saadaan oman pääoman tuottovaatimukseksi 

11,12 prosenttia. 

 

6.4.2 Vieraan pääoman tuottovaatimus 

 

Kallungin ja Niemelän (2004: 130) mukaan vieraan pääoman tuottovaatimus voidaan 

määrittää yrityksen nykyisten lainojen keskikorkona. Vuonna 2011 yrityksellä oli korol-

lista vierasta pääomaa keskimäärin 1 496 581 euroa. Korkokulut tilikaudella 2011 olivat 

71 559 euroa, jolloin tilikauden korkoprosentiksi ja vieraan pääoman tuottovaatimuksek-

si saadaan 4,78 prosenttia. Samalla tavoin määriteltynä vieraan pääoman tuottovaatimus 

voidaan laskea kullekin vuodelle erikseen. Koska vieraan pääoman tuottovaatimus on 

laskettu kahden peräkkäisen tilikauden korollisten lainojen keskiarvona, ensimmäinen ti-

likausi, jolle vieraan pääoman tuottovaatimus voidaan laskea, on vuosi 2008. Tarkastelu-

ajanjaksolle lasketut vieraan pääoman tuottovaatimukset on koottu taulukkoon 5. 
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Taulukko 5. Vieraan pääoman tuottovaatimus. 

Tilikausi 2008 2009 2010 2011 2012

Vieraan pääoman 

tuottovaatimus (%)
5,92 3,79 4,54 4,78 3,47

 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että vieraan pääoman tuottovaatimus on vuonna 2012 alhaisim-

malla tasollaan. Tämä vuoden 2012 alhainen vieraan pääoman tuottovaatimus oli odotet-

tavissa jo tilinpäätösanalyysin perusteella. Yrityksen viime aikainen vakavaraisuuden 

parantuminen ja kannattavuuden nousu ennakoivat myös vieraan pääoman sijoittajien 

madaltuneita tuottovaatimuksia ja yrityksen riskisyyden pienentymistä. Vakavarainen 

yritys, jolla ei ennestään ole raskasta velkataakkaa ja jonka kannattavuus ja maksuval-

mius ovat hyvällä tasolla, saa vierasta pääomaa edullisemmin kuin yritykset, joiden ta-

loudellinen tilanne on heikompi. Taloudellisesti hyvin menestyvien yritysten konkurssiin 

menon riski on pienempi ja näin vieraan pääoman sijoittajat saavat todennäköisemmin 

sijoitukselleen tuottoa. (Petersen & Plenborg 2012: 276-277.) 

 

6.4.3 Kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus 

 

Kokonaispääoman tuottovaatimus lasketaan yhtälön (8) mukaisesti. Pääomien painoker-

toimina käytetään tavoitteellisia pääoman suhteita, jotka perustuvat yrityksen nykyiseen 

pääomasuhteeseen. Oman pääoman tavoitteellinen taso tulevaisuudessa on 70 prosenttia 

koko pääomasta ja vieraan pääoman suhde 30 prosenttia koko pääomasta. Kallungin ja 

Niemelän (2004) kirjassa esitellyissä arvonmääritystapauksissa tavoitteellisiksi pääoma-

suhteisiksi oli asetettu 100 prosenttinen oman pääoman osuus. Modiglianin ja Millerin 

(1958) teoriassa on kuitenkin esitetty, että yrityksen arvo maksimoituu verohyödyn kas-

vaessa. Tämän vuoksi tutkittavan yrityksen pääomarakennetavoitetta ei aseteta täysin 

velattomaksi. Sijoittamalla arvot kokonaispääoman tuottovaatimuksen aiemmin esitettyn 

yhtälöön (8), saadaan yrityksen kokonaispääoman tuottovaatimuksen,    :n arvoksi 8,87 

prosenttia. Yhtälössä (13) on esitetty kokonaispääoman tuottovaatimuksen laskentatapa: 

 

                                                       (13) 

 



63 

 

 

6.5 Yrityksen arvon määrittäminen 

 

Kohdeyrityksen arvon määrittämiseen on valittu vapaan kassavirran malli ja lisäarvo-

malli. Teoriaosuudessa esitellyt tunnuslukuperusteiset arvonmääritysmenetelmät ja osin-

kotuottomalli ovat myös käyttökelpoisia arvonmääritysmalleja, mutta ne hylätään koh-

deyrityksen arvonmäärityksen tapauksessa. Kohdeyritykselle ei voida laskea markkina-

perusteisia tunnuslukuja, joita markkinaperusteinen tunnuslukuanalyysi vaatii. Vastaa-

vasti niitä yritysarvoon perustuvat tunnuslukuja, jotka yritykselle voidaan laskea, ei saa-

da määritettyä tutkimuksen muille aineistoille, jotka muodostaisivat tunnusluvuille ver-

tailuryhmän. Osinkoperusteinen arvonmääritysmalli hylätään puolestaan sekä sen kehit-

tymättömän luonteen vuoksi, että kohdeyrityksen osinkovirtojen arviointiin liittyvien 

haasteiden vuoksi. Teorian ja käytännön soveltuvuuden vuoksi käytettäviksi arvonmääri-

tysmalleiksi on siis valittu vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli.  

 

6.5.1 Vapaan kassavirran malli 

 

Vapaan kassavirran mallissa liikevoiton kasvun on oletettu noudattavan yrityksen tule-

vaisuuden kasvuennusteita, jotka perustuvat yrityksen toimitusjohtajan (2013) näkemyk-

seen. Vuosina 2013 ja 2014 liikevoitto kasvaa siis 5 prosenttia ja vuonna 2015 10 pro-

senttia. Vuosina 2016 - 2018 liikevoiton kasvu on 5 prosenttia, jonka jälkeen vuodesta 

2019 eteenpäin kasvu tasaantuu 2 prosentin vuotuisen kasvun tasolle. Vapaan kassavir-

ran laskelma perustuu taulukon 1 mukaiseen vapaan kassavirran laskelmaan.  

 

Vapaan kassavirran laskelmassa lähdetään siis liikkeelle yrityksen liikevoitosta, jonka 

jälkeen huomioidaan osakkuusyhtiöiden vaikutukset. Tutkittavalla yrityksellä ei ole 

osuuksia osakkuusyhtiöistä, joten niitä koskeva rivi voidaan jättää pois laskelmasta. 

Seuraavaksi huomioidaan operatiiviset verot, joiden suhteen liikevoittoon oletetaan py-

syvän samana tulevina vuosina. Rahoituserien yhteenlaskettu verovaikutus oletetaan nol-

laksi, joten myös rahoituseriä koskevat rivit on myös jätetty pois lopullisesta vapaan kas-

savirran laskelmasta. Rahoituserien vaikutusta ei muutoinkaan tule lisätä kassavirtalas-

kelmiin, sillä diskonttotekijänä toimiva kokonaispääoman tuottovaatimus ottaa myös 
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huomioon yrityksen pääomien kustannukset (Ittelson 2009: 255). Operatiivisten verojen 

vähentämisen jälkeen saadaan operatiiviseksi kassavirraksi kutsuttu välitulos. 

 

Operatiiviseen kassavirtaan lisätään tämän jälkeen poistot. Poistosuunnitelma jatkuu 

vuodesta 2013 eteenpäin siten, että koneisiin ja kalustoon tehdään vuosittain 25 prosen-

tin menojäännöspoisto (elinkeinoverolaki, EVL 3: 30§) ja aineeton omaisuus poistetaan 

samansuuruisina tasapoistoina (EVL 3: 37§) kuin aiempina vuosina. Aineeton omaisuus 

tulee tällä tasapoistosuunnitelmalla kokonaisuudessaan poistetuksi vuoden 2014 lopussa. 

Operatiivisen kassavirran ja poistojen summana saadaan bruttokassavirta, johon on huo-

mioitava bruttoinvestointien ja käyttöpääoman muutoksen vaikutus.  

 

Kallungin ja Kytösen (2002: 115) laskelmassa bruttoinvestoinnit on laskettu siten, että 

pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten tilikau-

den päätearvoon lisätään poistot. Laskelmassa poistojen lisäämisen jälkeen summasta 

vähennetään arvonkorotukset ja pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyö-

dykkeiden sekä sijoitusten tilikauden alkuarvo. Tarkasteltavalla yrityksellä ei ole suunni-

telmissa investointeja (Toimitusjohtaja 2013), eikä pysyviin vastaaviin kohdistu arvon-

korotuksia, jolloin bruttoinvestointien arvoksi saadaan nolla. Jätetään bruttoinvestointien 

rivi näin ollen pois lopullisesta vapaan kassavirran laskelmasta.  

 

Käyttöpääoman muutos lasketaan vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen 

muutoksen avulla. Tilikauden vaihto-omaisuuden muutokseen lisätään myyntisaamisten 

muutos, ja jonka jälkeen tähän mennessä saadusta arvosta vähennetään ostovelkojen tili-

kauden muutos (Kallunki & Kytönen 2002: 115). Yrityksen käyttöpääoman muutoksen 

oletetaan kehittyvän samassa suhteessa kuin liikevoiton. Käyttöpääoman määrä siis kas-

vaa vuosittain ja tämä käyttöpääoman lisäys tulee vähentää bruttokassavirrasta. Käyttö-

pääoman muutoksen jälkeen saadaan vapaa operatiivinen kassavirta, joka tässä tapauk-

sessa on myös lopullinen vapaan kassavirran arvo, sillä satunnaiset erät oletetaan nollak-

si. Vapaan kassavirran arvot diskontataan nykyarvoonsa kokonaispääoman keskimääräi-

sen tuottovaatimuksen avulla, jonka arvoksi määritettiin 8,87 prosenttia. Yrityksen ko-
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konaisarvoksi vapaan kassavirtamallin avulla saadaan 5 181 774 euroa. Lopullisen las-

kelman muodostuminen on esitetty taulukon 6 paneelissa A. 

 

Taulukko 6. Yrityksen arvo vapaan kassavirran mallin ja lisäarvomallin avulla. 

Tilikausi 2012 2013 2014 2015 2016-2018 2019-

Liikevoitto 588 991 618 441 649 363 714 299

(-) Operatiiviset verot -135 273 -142 037 -149 139 -164 052

(=) Operatiivinen kassavirta 453 718 476 404 500 224 550 247

(+) Poistot 11 123 5 731 5 246 1 091

(=) Bruttokassavirta 464 841 482 135 505 470 551 338

(-/+) Käyttöpääoman lis./väh. -158 311 -166 226 -174 537 -191 991

(=) Vapaa kassavirta 306 530 315 909 330 933 359 347 1 189 482 4 895 769 576

Diskontatut arvot 281 557 266 532 256 461 255 793 714 111 3 407 320

Yrityksen kokonaisarvo 5 181 774

Lisäarvo 175 151 168 925 162 921 164 613 459 559 2 192 749

Kirja-arvo 4 901 312

Yrityksen kokonaisarvo 8 225 231

Paneeli A: Yrityksen arvo vapaan kassavirran mallilla

Paneeli B: Yrityksen arvo lisäarvomallilla

 

 

6.5.2 Lisäarvomalli 

 

Yrityksen kokonaispääoman arvo voidaan määrittää myös lisäarvomallin avulla. Lisäar-

vomalli ilmentää yrityksen kykyä tuottaa taloudellista lisäarvoa arvioimalla yrityksen tu-

levien voittojen ja tuottovaatimuksen välistä erotusta. Tulevia voittoja voidaan arvioida 

sijoitetun pääoman tuoton kehittymisen avulla, sillä sijoitetun pääoman tuotto vastaa si-

joitetulle pääomalle ansaittavaa tuottoa. Mikäli sijoitetun pääoman tuotto ja kokonais-

pääoman keskimääräinen tuottovaatimus ovat yhtä suuret, yrityksen toiminnassa ei ole 

lisäarvoa tuottavia elementtejä. Tuottovaatimuksen ylittävät tuotto-odotukset ovat yri-

tykselle lisäarvoa, mutta näihin arvioihin on suhtauduttava suurella varovaisuudella. 

Yleisen periaatteen mukaan tulevaisuuden arvioiden pitää perustua tietoon ennemmin 

kuin arvailuihin, jotta yrityksen arvo tulee määritettyä mahdollisimman oikein. (Penman 

2011: 52-55.) 

 

Yrityksen tuottama lisäarvo laskettiin sijoitetun pääoman tuottoprosentin avulla yhtälön 

(1) mukaisesti. Lisäarvo on laskettu ensimmäiselle vuodelle 2012 käyttäen sijoitetun 
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pääoman tuoton vuoden 2012 12,76 prosentin arvoa, keskimääräisen pääoman tuotto-

vaatimuksen 8,87 prosentin arvoa ja kokonaispääomana vuoden 2011 taseen kirja-arvoa 

4 901 312 euroa. Kasvuennusteet pidetään samoina kuin vapaan kassavirran mallissa eli 

vuoden 2012 jälkeen lisäarvon odotetaan kasvavan lähivuosina 2013 ja 2014 kunakin 5 

prosenttia ja vuonna 2015 10 prosenttia. Vuosina 2016 - 2018 lisäarvon odotettu kasvu 

on vuosittain 5 prosenttia ja vuodesta 2019 kasvun odotetaan vakiintuvan kahden pro-

sentin vuosittaiselle tasolle. Diskonttotekijänä käytetään kokonaispääoman keskimää-

räistä tuottovaatimusta. Diskontatut lisäarvot nähdään taulukon 6 paneelista B. Yrityksen 

koko pääoman arvoksi lisäarvomallin avulla saadaan 8 225 231 euroa. 

 

6.6 Herkkyysanalyysi 

 

Vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli antavat toisistaan poikkeavat yrityksen arvot. 

Tämä osoittaa, että mallien muuttujia; kasvuennusteita, diskonttokorkoa ja kassavirtoja, 

ei ole saatu määritettyä ilman virhettä. Jos muuttujat olisi saatu määritettyä ilman virhet-

tä, arvonmääritysmallien pitäisi tuottaa samat tulokset, kuten Lundholmin ja O’Keefen 

(2001) tutkimuksessa on osoitettu.  

 

Koska kasvuennusteet ja diskonttokorko ovat molemmissa malleissa kriittisiä lopputu-

lokseen vaikuttavia tekijöitä, tarkastellaan herkkyysanalyysin avulla näiden tekijöiden 

vaikutuksia molempiin käytettyihin arvonmääritysmalleihin. Itse asiassa herkkyysana-

lyysin tulisi aina olla osana arvonmääritysprosessia, jotta nämä arvon avaintekijöiden 

muutosten vaikutukset lopputulokseen voidaan havaita (Petersen & Plenborg 2012: 

241). 

 

Kasvuennusteiden herkkyysanalyysissä on tarkastelu keskipitkän ja pitkän aikavälin kas-

vuennusteiden muutosten vaikutuksia yrityksen arvoon. Nämä aikajänteet on otettu 

herkkyysanalyysiin, sillä näiden pidemmän aikajänteen kasvuennusteiden arviointiin liit-

tyy suurempi epävarmuus kuin muutaman vuoden päähän ulottuvilla ennusteilla (Hyöty 

2006: 293-294). Herkkyysanalyysissa on siis muutettu vuosien 2016 - 2018 ja vuoden 
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2019 jälkeisiä kasvuennusteita. Lähivuosien 2013 - 2015 kasvuennusteet on pidetty enti-

sellään. 

 

Pitkän aikavälin kasvuennusteiden herkkyysanalyysia puoltaa myös se, että arvonmääri-

tysmallien tuottama tulos muodostuu suurelta osin vasta pitkällä aikavälillä (Hyöty 

2006: 294). Kohdeyrityksen tapauksessa vapaan kassavirran mallissa keskipitkällä ja pit-

källä aikavälillä lopullisesta yrityksen arvosta muodostui peräti 79,5 prosenttia. Lisäar-

vomallissa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lopullisesta arvosta muodostui 32,2 pro-

senttia. Lisäarvomallissa suurin osa arvosta muodostui jo olemassa olevan pääoman kir-

ja-arvosta, joka muodosti 59,6 prosenttia yrityksen kokonaisarvosta. Lisäarvomalli ei 

siis ole yhtä herkkä kasvuennusteiden muutoksille kuin vapaan kassavirran malli. Tätä 

vapaan kassavirran mallin tulevaisuus painotteista arvonmuodostumista ja lisäarvomallin 

yrityksen nykyarvoon painottuvaa arvonmuodostumista on havainnollistettu kuviossa 6 

siten, että kuviossa on esitetty kuinka paljon yrityksen arvosta missäkin arvonmääritys-

vaiheessa muodostuu. 
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Kuvio 6. Arvonmääritysmallien arvonmuodostuminen. 

 

Taulukon 7 paneelissa A on tehty herkkyysanalyysi näiden keskipitkien ja pitkien kasvu-

ennusteiden suhteen laskemalla vapaan kassavirtamallin ja lisäarvomallin arvoja eri kas-

vuennusteilla ja vertaamalla arvojen muutosten suuruutta alkuperäiseen mallin antamaan 

arvoon. Taulukosta 7 havaitaan vapaan kassavirran mallin herkkyys kasvuennusteiden 

muutoksille, sillä mallin tulosten arvojen vaihtelu on -19,14 prosentista ja +34,86 pro-

senttiin kasvuennusteiden muuttuessa. Vastaavilla muutoksilla lisäarvomallin arvojen 

vaihtelu on -7,76 prosentista +14,13 prosenttiin. Kasvuennusteiden ollessa tulevaisuu-

dessa korkealla, yrityksen arvo kasvaa molemmilla malleilla. Vastaavasti kasvuennustei-

den laskiessa yrityksen arvot luonnollisesti pienenevät. 
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Taulukko 7. Herkkyysanalyysi kasvuennusteille ja diskonttotekijälle. 

Paneeli A: Herkkyysanalyysi kasvuennusteille

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00

Pitkän aikavälin kasvuennusteet [%] 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Lisäarvomallin arvot [€] 7 587 061 7 718 006 7 865 594 8 033 211 8 225 231 8 447 401 8 707 426 9 015 878 9 387 669

Vapaan kassavirtamallin arvot [€] 4 190 120 4 393 596 4 622 932 4 883 393 5 181 774 5 527 005 5 931 059 6 410 366 6 988 101

Lisäarvomallin arvojen vaihtelu [%] -7,76 -6,17 -4,37 -2,33 0,00 2,70 5,86 9,61 14,13

Vapaan kassavirtamallin arvojen vaihtelu [%] -19,14 -15,21 -10,78 -5,76 0,00 6,66 14,46 23,71 34,86

Paneeli B: Herkkyysanalyysi diskonttotekijälle

Ky  [%] 12,00 11,00 10,00 9,00 8,87 8,00 7,00 6,00 5,00

Lisäarvomallin arvot [€] 7 151 016 7 412 361 7 739 631 8 161 119 8 225 231 8 723 985 9 513 111 10 698 141 12 672 686

Vapaan kassavirtamallin arvot [€] 3 511 794 3 918 132 4 426 918 5 082 117 5 181 774 5 957 011 7 183 504 9 025 282 12 095 019

Lisäarvomallin arvojen vaihtelu [%] -13,06 -9,88 -5,90 -0,78 0,00 6,06 15,66 30,06 54,07

Vapaan kassavirtamallin arvojen vaihtelu [%] -32,23 -24,39 -14,57 -1,92 0,00 14,96 38,63 74,17 133,41

Keskipitkän aikavälin kasvuennusteet [%]

 

  = yrityksen kokonaispääoman keskimääräinen tuottovaatimus. 
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Tarkasteltaessa mallien herkkyyttä diskonttotekijänä toimivan kokonaispääoman keski-

määräisen tuottovaatimuksen muutoksille taulukon 7 paneelissa B, havaitaan samanlai-

set herkkyysvaikutukset kuin kasvuennusteiden kohdalla. Vapaan kassavirran malli on 

herkempi diskottotekijän muutoksille kuin lisäarvomalli. Vapaan kassavirran mallin ar-

vojen muutosten suuruudet vaihtelevat aina -32,23 prosentista +133,41 prosenttiin, kun 

lisäarvomallilla vaihtelu on vain -13,06 prosentista +54,07 prosenttiin. Vapaan kassavir-

ran mallin arvot vaihtelevat yli kaksinkertaisesti lisäarvomallin arvoihin nähden, kun 

diskonttotekijän arvot muuttuvat yhden prosenttiyksikön. Diskottotekijän aiheuttama 

muutos on käänteinen, eli mitä pienempi diskottotekijän arvo on, sitä suurempi yrityksen 

kokonaisarvo on. Tämä johtuu siitä, että diskottotekijä kuvaa yrityksen riskisyyttä ja 

näin ollen mitä pienempi yrityksen riski on sitä suuremmaksi yrityksen arvo muodostuu.  

 

Herkkyysanalyysin valossa lisäarvomalli näyttäisi antavan luotettavampia tuloksia yri-

tyksen arvosta kuin vapaan kassavirran malli. Lisäarvomalli ei ole yhtä herkkä kasvuen-

nusteiden ja diskottotekijän muutoksille kuin vapaan kassavirran malli, jolloin näiden 

muuttujien arviointiin liittyy pienempi virhe kuin vapaan kassavirran mallissa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen päättää seitsemäs luku, jonka alussa esitellään ja analysoidaan tutki-

muksen tuloksia. Tämän jälkeen luvussa pohditaan prosessin aikana esiin nousseita 

haasteita. Lopuksi vielä pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia arvonmäärityksen sa-

ralla. 

 

7.1 Tulokset ja arviointi 

 

Kohdeyrityksen arvonmääritysprosessi aloitettiin selvittämällä taustatietoja yrityksestä 

ja sen taloudellisesta kehityksestä. Yrityksen perustiedot ja strateginen analyysi muodos-

tettiin pääosin yrityksen toimitusjohtajan antaman haastattelun perusteella. Perustietoja 

tutkittiin myös yrityksen internet-sivustolta ja strategista analyysia täydennettiin toimia-

laa koskevilla tilastotiedoilla. Kohdeyritys toimii terveydenhuoltoalalla myyden tukku-

liiketoimintana laboratorio- ja sairaalatarvikkeita julkisille ja yksityisille organisaatioille. 

Yritys on valinnut strategiakseen erikoistumisen laboratoriotarvikkeisiin ja tässä se on 

menestynyt erittäin hyvin. Terveydenhoidon toimiala on kasvultaan vakaata ja kestävää, 

mutta kohdeyrityksen huolena on julkisen sektorin kilpailutuksen tehostuminen ja jatku-

vasti kiristyvä kilpailu. Näihin haasteisiin yrityksen tulee tulevaisuudessa pystyä vastaa-

maan organisaation rakennemuutoksilla, kuten esimerkiksi fuusioitumisella isomman 

toimijan kanssa.  

 

Yleiskatsauksen jälkeen arvonmääritysprosessissa tarkasteltiin tarkemmin yrityksen ta-

loudellista kehitystä tilinpäätöstietojen avulla. Yrityksen viime aikaista kehityksen tasoa 

myös verrattiin suomalaisten yritysten yleiseen taloudelliseen tasoon. Historiallisesti tar-

kasteltuna kohdeyrityksen taloudellinen kehitys on ollut suunnaltaan positiivista kaikilla 

osa-alueilla. Yrityksen kannattavuus, vakaravaisuus ja maksuvalmius ovat parantuneet 

vuosi toisensa jälkeen ja ovat tällä hetkellä erinomaisella tasolla. Suomalaiseen yleista-

soon verrattuna kohdeyrityksen kehitys vastaa keskimäärin talouden yleistä kehitystä. 

Vakavakaisuus on yleistä tasoa parempi, mutta kannattavuus puolestaan yleistä tasoa 

heikompi. Toisaalta, kuten strategisessa ja tilinpäätöksen analyyseissa havaittiin, yritys 
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kuuluu tasaisen kasvun luokkaan, missä kehitys on vakaata. Tällöin kannattavuus ei yllä 

nopeasti kasvavien yritysten tasoon. 

 

Ennen varsinaista arvonmääritystä laskettiin vielä yrityksen kokonaispääoman keski-

määräinen tuottovaatimus, sillä tämä tekijä toimii käytetyissä arvonmääritysmalleissa 

diskonttotekijänä. Pääoman keskimääräinen tuottovaatimus määritettiin Modiglianin ja 

Millerin (1958) teoreeman mukaan oman ja vieraan pääoman painotettuna keskiarvona, 

missä vieraan pääoman verovaikutus on otettu huomioon. Oman pääoman tuottovaati-

mus määritettiin tilinpäätösbetan avulla, missä vertailuryhmänä toimi tukkukaupan alan 

pk-yritysten tilinpäätöstiedot. Oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämisessä otet-

tiin huomioon yrityksen liikeriski, omavaraisuusaste, taseen koko ja operatiivinen riski, 

joiden arvoja suhteutettiin vertailuryhmän vastaaviin arvoihin. Painottamalla kutakin 

oman pääoman tekijää 25 prosentin osuudella saatiin oman pääoman tuottovaatimus. 

Vieraan pääoman tuottovaatimus määritettiin yrityksen lainojen keskikorkona.  

 

Strategisen ja tilinpäätöksen analyysien avulla muodostettiin näkemys yrityksen tule-

vasta kehityksestä, joita käytettiin yrityksen arvon määrittämisessä. Arvonmääritysmal-

leiksi valittiin vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli. Kahden eri arvonmääritysmallin 

tulokset antoivat yritykselle kaksi toisistaan poikkeavaa arvoa. Vapaan kassavirran mal-

lin avulla yrityksen arvoksi saatiin noin 5,2 miljoonaa euroa ja lisäarvomallin avulla 8,2 

miljoonaa euroa. Lisäarvomallin avulla yritys siis tulee arvostetuksi 3 miljoonaa euroa 

arvokkaammaksi kuin vapaan kassavirtamallin avulla. Herkkyysanalyysin avulla tarkas-

teltuna lisäarvomallin antama tulos vaikuttaa oikeammalta, sillä lisäarvomallin virhe ei 

ole yhtä suuri kuin vapaan kassavirran mallilla. Lisäarvomallin arvo muodostuu suurelta 

osin yrityksen nykyisestä arvosta, eikä se ole yhtä herkkä diskonttokoron tai kasvuen-

nusteiden muutoksille kuin vapaan kassavirran malli. Vapaan kassavirran mallissa suu-

rin osa yrityksen arvosta muodostuu vasta pitkän ajan kuluessa ja se on erittäin herkkä 

niin diskonttotekijän, kuin kasvuennusteidenkin muutoksille. Lisäksi vapaan kassavirran 

mallissa ennustettavia termejä on enemmän kuin lisäarvomallissa, mikä edelleen kasvat-

taa sen virhettä. 
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Lisäarvomallin, ja ylipäätään arvonmääritysmallien, jotka perustuvat pitkälti kirjanpidol-

lisiin arvoihin, on havaittu olevan kassavirtoihin tai osinkoihin perustuvia malleja luotet-

tavampia. Penman ja Sougiannis (1998) ovat kriittisesti tarkastelleet osinkoihin, kassa-

virtoihin ja tuottoihin perustuvien mallien keskinäistä paremmuutta. Heidän tutkimuk-

sensa tarkoituksena on tarjota tutkimustietoa arvonmääritysmalleista, joita kyllä käyte-

tään arvonmäärityksessä usein, mutta joiden keskinäistä paremmuutta käytännön sovel-

luksissa ei ole tutkittu riittävästi. Tutkimuksessa ollaan vahvasti sitä mieltä, että menetel-

mät, jotka perustuvat kirjanpidollisiin arvoihin, kuten lisäarvomalli, sisältävät vähem-

män virhettä kuin osinko- ja kassavirtamallit. Näin ollen kirjanpitoon perustuvilla mal-

leilla saadaan myös luotettavampia tuloksia, aivan kuten tässäkin pro gradu -tutkielmas-

sa havaittiin.  

 

Kirjanpitoon perustuvien arvonmääritysmallien paremmuus ei yksinomaan perustu nii-

den kirjanpidolliseen perustaan, vaan myös niiden yksinkertaisempaan laskentatapaan. 

Penman ja Sougiannis (1998) tekevät tutkimuksessaan saman havainnon kuin myöhem-

min Lundholm ja O’Keefe (2001), eli että mallit voidaan saada tuottamaan samat arvot, 

kun muuttujiin kiinnitetään riittävästi huomiota. Tästä huolimatta Penman ja Sougiannis 

kyseenalaistavat vapaan kassavirran mallin käytön, sillä on parempi käyttää sellaista 

mallia, jonka muodostaminen on helppoa ja nopeaa.  

 

Tutkimuksessani havaitsin tämän lisäarvomallin muodostamiseen liittyvän helppouden 

toisin kuin vapaan kassavirran mallia käyttäessäni. Lisäarvomallissa ennustettavia muut-

tujia ovat ainoastaan tulevat tuotot ja diskonttotekijässä vaadittavat ennusteet. Vapaan 

kassavirran mallissa piti sen sijaan diskonttotekijän lisäksi ennakoida kaikki tulevat kas-

savirrat erikseen, kuten liikevoitto, verot ja käyttöpääoman muutos. Listaamattomalle 

osakeyhtiölle jo diskonttotekijän määrittäminen on haastavaa, joten on suotavaa, ettei ar-

vonmääritysmallissa ole enää muita tekijöitä, jotka lisäisivät lopputuloksen vaihtelua. 

 

Lisäarvon antamia tuloksia ei kuitenkaan tule ottaa absoluuttisena totuutena, vaikka mal-

li antaakin luotettavampia tuloksia yrityksen arvosta kuin muut mallit. Machuga, Pfeiffer 

ja Verma (2002) toteavat tutkimuksessaan, että analyytikot antavat usein liian suuren 
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painoarvon lisäarvon antamille tuloksille, mikä johtaa virheellisiin tulkintoihin. Kaikkiin 

laskentamenetelmiin tulisikin aina suhtautua riittävän kriittisesti ja keskittyä ainoastaan 

olennaisimpiin asioihin, niin menetelmän toteuttamisessa, kuin tulosten analysoinnis-

sakin (Paavola ym 1997: 40-41). Loppujen lopuksi yrityksen arvo kuitenkin määräytyy 

tilanteen osapuolten yhteisymmärryksen tuloksena ja arvonmääritysmallien antamat tu-

lokset antavat vain raamit yrityksen arvolle (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 311).  

 

Kohdeyrityksen arvon voidaankin ennemmin ajatella olevan jossain vapaan kassavirran 

ja lisäarvomallin antamisen tulosten välimaastossa. Yrityksen arvo vaihtele riippuen 

siitä, tarkasteleeko yritystä esimerkiksi mahdollinen ostaja, toimitusjohtaja, osakkeen-

omistaja vai ulkopuolinen analyytikko. Eri osapuolten eriäviin arvostustuloksiin vaikut-

taa se, mitkä tekijät osapuoli näkee oleellisimpana arvoon vaikuttavana tekijänä. Esimer-

kiksi ostaja saattaa antaa suurimman painoarvon yrityksen tuotantovälineille, kuten ko-

neille ja laitteille tai kiinteistölle. Toimitusjohtaja puolestaan näkee ehkä yrityksessä pii-

levän henkisen pääoman arvokkainpana. Tämä tekijä ei välttämättä edes näy ulkopuoli-

sille toimijoille, joten yrityksen arvonmäärityksen lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. 

 

Lähestymistavassani olen pyrkinyt olemaan mahdollisimman ulkopuolinen ja neutraali 

analyytikko. Tutkimuksen pääasiallisena tietolähteenä ovat toimineet julkisesti saatavat 

tilinpäätösluvut, sekä toimitusjohtajan näkemys kohdeyrityksestä. Näitä tietoja on täy-

dennetty julkisesti saatavilla aineistoilla, kuten Tilastokeskuksen tuottamilla tiedoilla. 

Arvonmääritykseni tulos on näin ollen lähes täysin julkiseen tietoon perustuvaa, joskin 

toimitusjohtajan näkemyksillä on saatu sisäpiirin tietoja täydentämään ja tukemaan jul-

kista informaatiota. Julkisesti saatavilla olevan informaation käyttö mahdollistaa käytet-

tyjen menetelmien soveltamisen myös muiden yritysten arvonmääritysprosesseissa.  

 

7.2 Arvonmääritysprosessin haasteet  

 

Arvonmääritysprosessin haasteet liittyivät pitkälti kohdeyrityksen listaamattomuuteen. 

Listaamattomuus rajoittaa sovellettavien mallien valintaa ja muodostaa haasteita oman 

pääoman tuottovaatimuksen määrittämiselle. Arvonmääritysprosessissa oman pääoman  
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tuottovaatimuksessa olevan markkinoiden yleisen riskin määrittäminen sen sijaan on 

arvonmäärityksen ainainen ongelma, joka esiintyy tarkasteltavan yrityksen yritysmuo-

dosta riippumatta.  

 

Yrityksen listaamattomuus muodostaa haasteen arvonmääritykseen soveltuvien mallien 

valinnassa. Sen lisäksi, että valitut mallit; vapaan kassavirran malli ja lisäarvo ovat u-

seimmin käytettyjä arvonmääritysmalleja, ovat ne myös parhaiten listaamattomalle osa-

keyhtiölle soveltuvia malleja. Tunnuslukuperusteisista malleista markkinaperusteisia 

malleja ei voida käyttää, koska yhtiölle ei voida havaita markkina-arvoa, johon markki-

naperusteiset tunnusluvut perustuvat. Vaikka kirjanpitoperusteisten tunnuslukujen laske-

minen kohdeyritykselle onnistuu, on vaikea löytää vertailuyrityksiä, joille nämä samat 

tunnusluvut voitaisiin laskea. Tämän vuoksi tunnuslukuperusteista arvonmääritystä ei o-

le toteutettu tässä tutkimuksessa.  Osinkotuottomalli on jätetty pois sen alkeellisen luon-

teen vuoksi, sekä kohdeyrityksen epätasaisen osinkovirtakehityksen vuoksi. Vapaan kas-

savirran mallin ja lisäarvomallin avulla saadaan enemmän ja luotettavammin tietoa koh-

deyrityksen arvosta kuin tunnuslukuperusteisten mallien tai osinkotuottomallin avulla. 

 

Arvonmääritysprosessin suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin listaamattoman osakeyh-

tiön oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämiseen, missä haasteena on yrityksen ris-

kisyyden määrittäminen beta-kertoimen avulla. Koska listaamattomalle yritykselle ei 

voida havaita suoraan osakkeen markkina-arvoja, ei sille myöskään voida määrittää 

markkinabetan arvoa osaketuottojen aikasarjana. Tämän vuoksi beta-kerroin joudutaan 

määrittämään tilinpäätösbetana. Ensiksi tilinpäätösbetan määrittämiseen vaaditaan jokin 

vertailuryhmä, johon valittuja yrityksen riskisyyttä kuvaavia tunnuslukuja suhteutetaan. 

Toiseksi on on valittava sellaisen tunnusluvut, jotka parhaiten kuvaavat yrityksen riski-

syyttä ja jotka voidaan aineistojen perusteella määrittää. 

 

Oman pääoman tuottovaatimukseen liittyvä ensimmäinen haaste on siis listaamattomalle 

yritykselle sopivan vertailuryhmän löytäminen. Pörssissä oleville osakeyhtiöille voidaan 

valita samalla toimialalla toimivia muita pörssiyhtiöitä, joiden tilinpäätöstiedot ovat jul-

kisesti saatavilla. Listaamattomalle yhtiölle sen sijaan saman alan yrityksiä on vaikeampi 
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löytää ja vielä haastavampaa niille on löytää tilinpäätöstietoja. Käytännössä kunkin ver-

tailuyrityksen tilinpäätöstiedot on ostettava erikseen kaupparekisteristeristä. Täydellisen 

arvonmäärityksen tekeminen vaatisi siis myös rahallisen pääoman käyttöä ajan ja vaivan 

lisäksi. Tämän vuoksi vertailuryhmäksi on valittu ilmainen ja julkisesti saatavilla oleva 

Tilastokeskuksen (2013) kaupan alan tilinpäätösaineisto, joka ei tosin täysin vastaa koh-

deyrityksen toimialaa. Tukkukaupan pk-yritysten ryhmä on kuitenkin riittävän saman-

kaltainen kohdeyrityksemme kanssa, joten sitä voidaan käyttää tilinpäätösbetan määrittä-

misessä vertailuryhmänä. 

 

Toiseksi oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämisessä tilinpäätösbetan kautta on 

valittava ne tekijät, jotka parhaiten kuvaavat yrityksen riskisyyttä. Vakiintunutta käytän-

töä tilinpäätösbetan muodostamiseen ei ole, joten riskitekijät on valittava itse. Tätä va-

lintaa rajoitti Tilastokeskuksen (2013) aineisto, sillä siitä ei voitu määrittää kaikkia mah-

dollisia tilinpäätöksen tunnuslukuja. Esimerkiksi oppikirjoissa (Hyöty 2006: 371) yri-

tyksen rahoitusriskin kuvaamiseen käytetään nettovelkaantumisastetta. Tätä ei kuiten-

kaan Tilastokeskuksen aineistosta voitu määrittää, joten rahoitusriskin tekijäksi valittiin 

omavaraisuusaste. Kaiken kaikkiaan kohdeyrityksen ja Tilastokeskuksen tilinpäätösai-

neistojen perusteella määritettiin neljä yrityksen riskisyyttä kuvaavaa tekijää, joita olivat 

liikeriski, taseen koko, omavaraisuusaste ja operatiivinen riski.  

 

Kolmantena haasteena oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämisessä on markkinoi-

den yleisen riskin tai tuotto-odotuksen selvittäminen. Teoreettisesti markkinaporfolion 

tulisi sisältää kaikki mahdolliset sijoituskohteet ympäri maailman. Käytännössä tälläisen 

portfolion muodostaminen tai sen tuotto-odotuksen määrittäminen ei kuitenkaan ole 

mahdollista, joten markkinoita kuvaamaan on valittava mahdollisimman kattava sijoitus-

salkku. Rollin kritiikin (1977) mukaan tälläinen sijoitusten osajoukko ei kuitenkaan vas-

taa täysin todellista markkinaporfoliota. Koska mahdollisia sijoitusjoukkoja on useita, 

myös niiden perusteella määritetty markkinaporfolion tuotto vaihtelee. Tässä tutkimuk-

sessa markkinoiden yleiseksi tuotto-odotukseksi arvioitiin 8 prosentin tuotto, joka vastaa 

kohtuullisen hyvin osakemarkkinoiden keskimääräistä historiallista tuottoa. Tämäkään 

tuotto-odotus ei kuitenkaan ota huomioon kuin osakemarkkinat jättäen ulkopuolelle 
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kaikki muut sijoituskohteet. Näin ollen sen ei myöskään vastaa teoreettista markkina-

portfoliota. Arvonmääritystarkoitukseen tämä määritelty markkinaportfolion tuotto-odo-

tus on kuitenkin riittävän tarkka. 

 

7.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Arvonmääritystutkimusta ja arvonmääritysmallien vertailua on tehty paljon listattujen 

osakeyhtiöiden piirissä. Tämä pro gradu -tutkielma puolestaan keskittyy muutaman ai-

kaisemman pro gradu -työn (Nieminen 2011, Laitinen 2012) tavoin tarkastelemaan ar-

vonmääritysmallien soveltamista listaamattomassa yrityksessä. Yrityksen listaamatto-

muus tuo omat haasteensa arvonmääritysprosessiin, mutta tarkoitukseen soveltuvia mal-

leja kuitenkin on olemassa. Vaikka sijoituksellisesta näkökulmasta nimenomaan osake-

yhtiöt ja ennen kaikkea listatut osakeyhtiöt ovat mielenkiintoisimpia, omat mielenkiin-

non kohteeni ovat yhä pienemmät yritykset ja organisaatiot.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön yrittäjyyskatsauksen (2012: 45-46) mukaan Suomen yritys-

kannasta pk-yritysten osuus on peräti 99,8 prosenttia, josta mikroyritysten osuus on 93,4 

prosenttia. Pk-yritykset myös työllistävät lähes puolet Suomen työväestöstä. Koska näi-

den pienten yritysten osuus Suomen taloudessa on merkittävä, on niiden arvopotentiaa-

liin kiinnitettävä myös entistä enemmän huomiota. Pienet yritykset kiinnostavat pääoma-

sijoittajia ja pienet yritykset ovat potentiaalisia yrityskaupan kohteita, minkä vuoksi ar-

vonmäärityssovelluksia tulisi jalostaa pienille yrityksille sopiviksi.    

 

Toinen mielenkiinnon kohteeni ovat yhdistykset ja niiden arvon määrittäminen. Yhdis-

tyksiä on Suomessa paljon ja niihin on sitoutunut paljon osaamista. Osa yhdistyksistä 

harjoittaa liiketoimintaa ja suuret yhdistykset tuottavat jopa yhteiskunnallisia palveluita. 

Yhdistysten luonteeseen kuuluu yhdistyslain (YhdL 1: 2§) mukaisesti voittoa tavoittele-

maton luonne, mutta jos yhdistykset tiedostaisivat oman toimintansa arvopotentiaalin, 

yhdistysten muuttaminen yhtiöiksi ja aktiivinen liiketoiminnan harjoittaminen saattaisi 

lisääntyä. Tämä puolestaan lisäisi yrittäjyyttä ja työpaikkoja Suomessa. Yhdistysten ar-

vopotentiaalin määrittäminen kuitenkin edellyttää ensin sellaisten arvonmääritysmallien 
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rakentamista, että yhdistysten erityispiirteet tulevat huomioiduiksi ja sitä kautta arvon-

määritys saadaan luotettavasti toteutettua. 
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Liite 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

Strategisen analyysin aihealueet 

 

1. Kerro hieman yrityksestänne. 

a. Liiketoiminnasta 

b. Toiminta-ajatuksesta 

c. Henkilöstöstä 

d. Toiminta-tavoista 

e. Yrityksestä osana konsernia 

2. Tuotteet ja markkinat 

a. Kenelle tuotteenne on suunnattu? 

b. Miten tuotteenne tai tuotevalikoima eroaa kilpailijoiden tuotteista? 

c. Millainen kilpailu mielestänne toimimallanne liiketoiminta-alueella on? 

Onko kilpailu kansallista vai kansainvälistä? 

d. Yrityksenne asema markkinoilla? 

3. Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet 

a. Mitkä asiat koet yrityksenne vahvuuksiksi ja menestyksen tekijöiksi? 

b. Mitkä asiat koet yrityksenne heikkouksiksi? 

4. Tulevaisuus 

a. Millaisena näet tämän liiketoiminnan tulevaisuuden yleisesti? 

b. Miten odotat yrityksenne liiketoiminnan kehittyvän jatkossa? 

c. Tulevaisuuden haasteet? 

 


