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Pro gradu työni tarkoitus on tutkia tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden 

välistä korrelaatiota erilaisissa maakohtaisissa riskiin suhtautumisen ympäristöissä. Riskiin 

suhtautumista tutkimuksessani kuvaa epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttuja. Yrityksen 

kannattavuutta kuvaa oman pääoman tuotto. Tutkimukseni tutkimusongelmat ovat Karjalainen (2008: 

83) mallin mukaan seuraavat: Päähypoteesin mukaan tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen tulee voimakkaammaksi silloin, kun yrityksen kotimaan riskin välttämisen 

aste on matala. Toinen hypoteesini on, että tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen 

tulevaisuuden tuottojen epävarmuuteen tulee kasvamaan silloin, kun yrityksen kotimaan riskin 

välttämisen aste on matala.  

 

Tutkimukseni tutkimusmenetelmänä käytän lineaarista regressiomallia, jossa selitän viiden vuoden 

oman pääoman tuoton keskiarvoa ja keskihajontaa viiden vuoden takaisilla tutkimus- ja 

kehitysmenoilla. Epävarmuuden välttämisen indeksimuuttuja toimii dummy-muuttujana, jonka avulla 

vertailen tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen erilaisissa maakohtaisissa 

riskiin suhtautumisen ympäristöissä. Kontrollimuuttujina tutkimuksessani toimivat yrityksen koko ja 

yrityksen velkaisuusaste. Tutkimusaineistoni on hankittu Thomson Reuters Worldscope Database 

tietokannasta. 

 

Regressiomallin tulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus koko aineistolla 

mitattuna yrityksen kannattavuuteen on tilastollisesti merkitsevästi negatiivinen. Lisäksi tutkimus- ja 

kehitysmenot ovat tulosteni mukaan vähemmän negatiivisia maissa, jotka ottavat enemmän riskiä. 

Edellä mainittu yhteys ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Tulosten mukaan tutkimus- ja 

kehitysmenot myös lisäävät tilastollisesti merkitsevästi yrityksen kannattavuuden vaihtelua. 

Tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen kannattavuuden vaihteluun on tulosten mukaan 

suurempaa maissa, joissa riskin välttämisen aste on matala.  

 

Tutkimukseni tuo uutta tietoa epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujan ja tutkimus- ja 

kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden välisestä suhteesta. Tutkimukseni täydentää myös 

aikaisempaa tutkimusta tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen. 

Tulosten yleistettävyyttä heikentää päähypoteesin tuloksen tilastollinen pätemättömyys, mutta 

muutoin tulokset ovat yleistettävissä otantajoukon ulkopuolelle. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Yleistä tutkimuksesta 

 

Tutkimukseni aiheena on selvittää tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta 

yrityksen kannattavuuteen erilaisissa riskiin suhtautumisen ympäristöissä. Toisin 

sanoen tutkin, kuinka maakohtainen epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttuja 

vaikuttaa tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden väliseen 

korrelaatioon.  

 

Geroski ym. (1993) ja Ayadi ym. (1996) mukaan tutkimuksia tutkimus- ja 

kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden välisestä suhteesta on vähän. Sen 

sijaan Chauvin ja Hirschey (1993), Lev ja Sougiannis (1996), Eberhart ym. (2004) ja 

Chan ym. (2001) mukaan tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen osakkeen 

hinnan välistä suhdetta on tutkittu enemmän. (Koivumaa 2010) 

 

Näin ollen tutkimukseni täydentää yrityksen kannattavuuden ja tutkimus- ja 

kehitysinvestointien välisen suhteen tutkimusta. Koivumaan (2010) mallin mukaan 

käsittelen tutkimukseni johdannossa ja teoriaosassa myös tutkimus- ja 

kehitysinvestointien ja yrityksen markkina-arvon välistä suhdetta. Uutta 

tutkimuksessani on tutkia tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen 

kannattavuuden välistä suhdetta erilaisissa maakohtaisissa riskiin suhtautumisen 

ympäristöissä. Maakohtaista riskiin suhtautumista tutkimuksessani kuvaa Geert 

Hofsteden kehittämä epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttuja. Hofsteden 

kulttuurimuuttujia on käytetty hyväksi vastaavalla tavalla aikaisemmissa 

tutkimuksissa. Esimerkiksi Chang ja Noorbakhsh (2009) ovat tutkineet 

epävarmuuden välttämisen vaikutusta kassavarojen suuruuteen. Griffin ym. (2009) 

ovat lisäksi tutkineet epävarmuuden välttämisen ja liikevoiton keskihajonnan välistä 

yhteyttä.  

 

Chang ja Noorbakhsh (2009: 327) mukaan monet tutkimukset ovat alkaneet 

painottamaan, että kansallisella kulttuurilla on merkittävä taustavaikutus taloudelle ja 

taloudellisille toimijoille, kuten ”rahoituslaitoksille, osakemarkkinoille ja 

kaupankäynnille”, ja että kansallinen kulttuuri täytyy ottaa huomioon alaa koskevissa 
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tutkimuksissa. Tutkimukseni aihe on näin ollen tärkeä siksi, että ymmärrettäisiin 

paremmin erilaisten kulttuurien vaikutuksia taloudellisiin ilmiöihin. 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytän useamman selittävän muuttujan 

lineaarista regressiomallia. Kothari ym. (2002) ja Karjalainen (2008) mallien mukaan 

selitettäviä muuttujia regressiomallissa ovat viiden vuoden oman pääoman tuoton 

keskiarvo ja viiden vuoden oman pääoman tuoton keskihajonta. Selittäviä muuttujia 

regressiomallissa ovat yrityksen viiden vuoden takaiset tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit, viiden vuoden takaiset yrityksen koot ja viiden vuoden takaiset 

yrityksen velkaisuusasteet.  

 

Tässä tutkimuksessa tulen käyttämään lisäksi Hofsteden epävarmuuden välttämisaste 

-muuttujaa riskiin suhtautumisen mittarina jakamalla kahdeksan maan epävarmuuden 

välttämisasteen indeksiluvun dummy muuttujaksi suuriin ja pieniin, eli 1 ja 0 

arvoihin ja vertailemalla näiden kahden ryhmän T&K -investointien vaikutusta 

yritysten kannattavuuteen. Maat on valikoitu tutkimukseen mukaan epävarmuuden 

välttämisaste –muuttujan arvojen perusteella valikoimalla suuren ja toisaalta pienen 

arvon saaneita maita. Tutkimuksessa mukana olevat maat ovat: Belgia, Tanska, 

Kreikka, Singapore, Espanja, Ruotsi, Turkki ja Englanti. 

  

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta yrityksen kannattavuuteen on ollut 

todennäköisesti vaikeampaa tutkia ja todeta, kuin tutkimus- ja kehitysinvestointien 

vaikutusta yrityksen osakkeen arvoon. Vaikutusta kannattavuuteen onkin 

aikaisemmin pidetty jokseenkin epävarmana. Esimerkiksi (Johnson 1967 ja Newman 

1968) via Ding (2007) havaitsivat, että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit eivät lisää 

yrityksen voittoja. Lisäksi yrityksen kannattavuuden mittareita voidaan manipuloida 

tuloksen järjestelyn keinoin, ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit saattavat realisoitua 

yritykselle vasta useiden vuosien kuluttua. Myös Lev (2001) mukaan tuloslaskelman 

tilikauden voitto on kärsinyt inflaation osakesijoittajien silmissä (Business week 

2001). Hänen mukaansa tilikauden voitto kuvastaa kahdesta neljään vuotta sitten 

tapahtuneita investointeja, kun taas osakemarkkinat ottavat huomioon myös uudet 
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investoinnit. Nämä asiat vaikuttavat negatiivisesti yrityksen tuottojen asemaan 

tutkimus- ja kehitysinvestointien kannattavuuden mittarina. 

 

Esimerkiksi Kothari ym. (2002) päätyi johtopäätökseen, että tutkimus- ja 

kehitysinvestointien kannattavuus yritykselle on tilastollisesti selvästi 

vaihtelevampaa kuin aineellisten hyödykkeiden tuottama voitto. Toisin sanoen 

tulevaisuuden tuottojen keskihajonta tutkimus- ja kehitysinvestointien osalta on 

suurempi. Amir ym. (2004) ovat havainneet saman ilmiön, mutta heidän 

tutkimuksensa mukaan tämä koskee ainoastaan aloja, joilla tutkimus- ja 

kehityspanostukset ovat voimakkaita. On aikaisempia tutkimuksia, joissa positiivista 

yhteyttä tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden välillä ei ole 

havaittu lainkaan, yhteys on havaittu vain osittain tai se on ollut jopa negatiivinen 

(Bhagat & Welch 1993, Del Monte & Papagni 2003). Kuten edellisessä kappaleessa 

todettiin, myös kannattavuuden mittarin valinnalla voi olla vaikutusta saatuihin 

tuloksiin. Ayadi ym. (1996) havaitsivat tutkimuksessaan, että yrityksen 

kannattavuuden mittarit, kuten oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman 

tuotto (ROI) mittasivat yrityksen kannattavuutta heikommin kuin markkinaperäiset 

kannattavuuden mittarit. Myös Financial Accounting Standards Board’in (FASB) 

lausunto vuodelta 1979 väittää, että ”suoraa yhteyttä T&K –menojen ja 

tulevaisuuden tuottojen välillä ei ole pystytty osoittamaan.” Vastakkaisista 

tutkimustuloksista huolimatta varsin monet tutkimukset puoltavat näkemystä, että 

T&K –investoinnit lisäävät yrityksen kannattavuutta ja kassavirtoja 

lähitulevaisuudessa.  

 

Lev ja Sougiannis (1996) havaitsivat tutkimuksessaan, että tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit vaikuttavat positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Vielä 

selvemmin tähän suuntaan viittaavia tuloksia ovat saaneet Himmelberg ja Petersen 

(1994) via Yosha (1995), jotka raportoivat tutkimuksessaan ”pienten 

huipputeknologiayritysten” tutkimus- ja kehitysinvestointien lisäävän yrityksen 

kassavirtoja. Sougiannis (1994) on myös havainnut, että tutkimus- ja kehitysmenoilla 

on positiivinen vaikutus yrityksen tuloslaskelman tuottoihin, joista tutkimus- ja 

kehitysmenot on vähennetty. Sougiannis (1994) mukaan ”keskimäärin yhden dollarin 

lisäys tutkimus- ja kehitysmenoihin johtaa kahden dollarin lisäykseen yrityksen 

tuottoihin seitsemän vuoden ajan.” Lisäksi Sougiannis (1994) havaitsi, että 
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”keskimäärin yhden dollarin lisäys tutkimus- ja kehitysmenoihin tuottaa viiden 

dollarin lisäyksen yrityksen markkina-arvoon.”  

 

Samoin Eberhart ym. (2004: 623) ovat tutkineet tutkimus- ja kehitysmenojen 

vaikutusta osakemarkkinatuottoihin ja yrityksen kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. 

He tutkivat ajanjaksoa vuodesta 1951 vuoteen 2001, ja heidän tutkimusaineistoonsa 

sisältyi 8313 havaintoa, joissa ”yritykset odottamattomasti lisäävät” panostuksiaan 

tutkimus- ja kehitysinvestointeihin ”merkittäviä summia”. Tutkimuksessaan Eberhart 

ym. (2004) tulivat johtopäätökseen, että tutkimus- ja kehitysmenot parantavat 

yrityksen tulevaisuuden tuottoja pitkällä ajan jaksolla sekä teknologiaintensiivisillä 

aloilla että vähemmän teknologiaan panostavilla aloilla, mutta erityisesti 

teknologiaintensiivisillä aloilla toimivissa yrityksissä. Myös yritysten 

osakemarkkinahinnat kohosivat tutkimus- ja kehitysinvestointien ”odottamattomien 

ja merkittävien” panostusten tuloksena. Eberhart ym. (2004) summaavatkin 

tutkimuksensa sisällön kahteen tärkeimpään havaintoon: Tutkimus- ja 

kehitysinvestointien tekeminen kasvattaa tulevaisuuden tuottoja ja osakemarkkinat 

reagoivat hitaasti tutkimus- ja kehityspanostuksiin, niiden positiivisista vaikutuksista 

huolimatta, erityisesti teknologiaintensiivisillä aloilla. 

 

Monet aikaisemmat tutkimukset ovat hyödyntäneet maakohtaisia institutionaalisia 

muuttujia tutkiessaan tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Esimerkiksi Booth ym. 

(2006) vertailivat pankkiperusteisen ja markkinaperusteisen rahoitusjärjestelmän 

vaikutusta tutkimus- ja kehitysinvestointien kannattavuuteen kymmenessä eri maassa 

yhdentoista vuoden ajalta. Booth ym. (2006) mukaan markkinaperusteinen 

rahoitusjärjestelmä lisää tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta yrityksen 

osakkeen arvoon. 

 

Myös Karjalainen (2008) on tutkinut tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta 

yrityksen tuottoihin pankkiperusteisessa ja markkinaperusteisessa 

rahoitusympäristössä. Karjalaisen tutkimuksessa kannattavuutta mitattiin oman 

pääoman tuottoasteella. Tutkimusaineisto on kerätty kymmenestä eri valtiota. 

Tutkimuksessaan Karjalainen (2008) päätyy tulokseen, että pankkiperusteisessa 

rahoitusjärjestelmässä tutkimus- ja kehitysinvestointien positiivinen vaikutus 

yrityksen tuottoihin on suurempi kuin tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus 
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yrityksen tuottoihin markkinaperusteisessa rahoitusjärjestelmässä. Myös Karjalaisen 

(2008) tulokset tukevat väitettä, että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvattavat 

yrityksen tuottoja tulevina vuosina. 

 

Myös Bhattacharya ja Chiesa’n (1995) ovat tutkineet maakohtaisten 

rahoitusympäristöjen toiminnan eroja. Heidän johtopäätöksensä ovat muun muassa, 

että maakohtainen rahoitusympäristö vaikuttaa tutkimus- ja kehitysinvestointien 

suuruuteen. 

 

Chauvin ja Hirschey (1993: 128) ovat tutkineet aineettomien hyödykkeiden, kuten 

markkinointi-investointien ja tutkimus- ja kehitysinvestointien suhdetta 

osakemarkkinatuottoihin. Tutkimuksessaan he ovat todenneet, että 

”markkinointikustannuksilla ja tutkimus- ja kehityskustannuksilla on merkittävä, 

positiivinen ja johdonmukainen vaikutus yrityksen markkina-arvoon.” Heidän 

mukaansa kyseiset investoinnit lisäävät myös yrityksen kassavirtoja. He havaitsivat 

myös tutkimuksessaan, että yrityksen nykyisten kassavirtojen rinnalla markkinointi- 

ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat hyödyllisiä ”ennustettaessa yrityksen 

tulevaisuuden kassavirtojen kokoa ja vaihteluita.” Toisin sanoen Chauvin ja Hirschey 

(1993) vertaavat markkinointi- ja tutkimus- ja kehitysinvestointeja 

hyödyllisyydessään nykyisten kassavirtojen tilinpäätöserään ennustettaessa yrityksen 

kannattavuutta. Chauvin ja Hirschey (1993: 128) ovat tulleet myös johtopäätökseen, 

että yrityksen ”kulutus markkinointiin ja tutkimukseen ja kehitykseen voidaan nähdä 

[…] investointina aineettomiin hyödykkeisiin.” Tämä voitaneen tulkita kannanotoksi 

markkinointi- ja tutkimus- ja kehityskustannusten taseeseen aktivoinnin puolesta. 

 

Chauvin ja Hirschey (1993) tutkimuksen lisäksi myös monet muut tutkijat ovat 

tarkastelleet tutkimus- ja kehitystoiminnan ja yrityksen osakkeen hinnan kehityksen 

välistä yhteyttä. Esimerkiksi Doukas ja Switzer (1992) ovat tutkineet yritysten 

etukäteen julkistamien tutkimus- ja kehitysinvestointiaikeiden vaikutuksia yritysten 

osakemarkkinahintoihin tilanteissa, jolloin myyjäyrityksiä on vähän markkinoilla ja 

toisaalta tilanteissa, jolloin markkinoilla on useita myyntiyrityksiä. Tutkimusaineisto 

on peräisin vuodelta 1984, ja se koskee ainoastaan amerikkalaisia yrityksiä. 

Tutkimuksessaan Doukas ja Switzer (1992) päätyivät lopputulokseen, että niillä 

aloilla, joilla myyjäyrityksiä on vähän, tutkimus- ja kehitysinvestointiaikeet 
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kasvattivat enemmän yrityksen osakkeen arvoa. Doukas ja Switzer (1992) mukaan 

tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen osakemarkkinahinnan nousuun on 

selkeästi havaittavissa, erityisesti silloin, kun lisäinvestoinnit ovat suuria.  

 

Johnson ja Pazderka (1993) ovat tutkineet tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutuksia 

yritysten osakkeiden hinnan nousuun kanadalaisyrityksissä. Myös he tekivät 

havainnon, että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit tuottavat yrityksille 

osakemarkkinavoittoja, mikä myös heidän mukaansa tarkoittaa sitä, että 

osakesijoittajat uskovat tutkimus- ja kehitysinvestointien tuottavan tulevaisuuden 

tuottoja ja talouskasvua yrityksille. Johnson ja Pazderka (1993) mukaan tilastollisen 

testauksen osalta heidän tutkimustuloksensa tukevat hyvin amerikkalaisilla 

yrityksillä tehtyjen tutkimusten tuloksia.  

 

Canibano ym. (2000: 124) ovat tutkineet aineettomiin hyödykkeisiin liittyvää 

kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia pääasiassa heidän tutkimustaan edeltäneiden 

kymmenen vuoden ajalta. He havaitsivat muun muassa, että aineettomia hyödykkeitä 

ei ole pidetty kovinkaan homogeenisena ryhmänä, vaan näkemyksissä on ollut eroja 

koskien aineettomien hyödykkeiden ”taloudellista luonnetta, määrittelyä ja 

luokittelua”. Canibano ym. (2000: 124) mukaan olisikin ensiarvoisen tärkeää päästä 

eroon näkemyseroista paitsi lainsäädännön kehittämisen vuoksi, myös 

tilinpäätöstietojen kehittämisen jatkamiseksi niin, että aineettomat hyödykkeet 

tulisivat huomioiduiksi paremmin, ja jotta yrityksen tilinpäätöstiedot informoisivat 

markkinoita paremmin. Canibano ym. (2000: 124) havaitsivat myös, että 

aikaisemmissa tutkimuksissa tutkimus- ja kehitysinvestointien uskotaan laajasti 

tuottavan yrityksille tulevaisuuden voittoja ja osakkeen hinnan kasvua, kun taas 

aikaisempien tutkimusten mukaan panostukset markkinointiin kannattavat vain 

lyhyen aikaa. Canibano ym. (2000) mukaan tällaisessa tilanteessa olisi järkevää, että 

tutkimus- ja kehityspanostukset voitaisiin sijoittaa taseeseen varallisuudeksi ja 

markkinointipanostukset taas voitaisiin sijoittaa tuloslaskelmaan kuluiksi.  

 

Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Bublitz ja Ettredge (1989: 108). Heidän 

tutkimuksensa ”vertailee osakemarkkinoiden reaktiota markkinointikulujen ja 

tutkimus- ja kehityskulujen ennusteiden virheisiin verrattuna markkinoiden reaktiota 

tavanomaisten kustannusten ennusteiden virheisiin ja pitkäaikaisten varojen 
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teoreettiseen vertailuindeksiin.” Ennusteiden virheet viittaavat yritysten tulevien 

voittojen ennustamiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osakesijoittajat pitävät 

markkinointikulujen tuottoja lyhytaikaisina ja tutkimus- ja kehityskulujen tuottoja 

pitkäaikaisina. Näin ollen markkinointikulut luokitellaan osakemarkkinoilla 

kustannuksiksi ja tutkimus- ja kehityskulut varallisuudeksi. 

 

Tutkimuksessani käytän apuna Kothari ym. (2002) mukaista lineaarista 

regressiomallia. Kothari ym. (2002) ovat vertailleet tutkimus- ja kehitysinvestointien 

ja muiden pääomainvestointien vaikutusta yrityksen viiden seuraavan vuoden 

tuottojen kannattavuuden keskihajontaan, eli Kothari ym. mukaan ”tulevaisuuden 

tuottojen vaihteluun”. Tulevaisuuden tuottojen vaihtelu taas kuvaa Kothari ym. 

mukaan tulevaisuuden tuottojen epävarmuutta. Tutkimusaineisto käsittää yli 50000 

yritys-vuosihavaintoa vuosien 1972 ja 1992 välillä. Tutkimuksen regressiomallissa 

selitettävänä muuttujana on viiden vuoden tuottojen keskihajonta aikavälillä yhdestä 

viiteen vuotta tutkimus- ja kehitysinvestointien jälkeen. Ensisijaiset selittävät 

muuttujat ovat pääomainvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ajankohdassa t. 

Muita tuottojen hajontaa selittäviä muuttujia, joita kutsutaan myös 

kontrollimuuttujiksi, ovat yrityksen markkina-arvo ja velkaisuusaste ajanhetkellä t. 

Tutkimuksen mukaan tulevaisuuden tuotot tutkimus- ja kehitysinvestoinneista ovat 

epävarmempia kuin muista pääomainvestoinneista. Regressiomallin tulosten mukaan 

suhde tutkimus- ja kehitysinvestointien ja muiden pääomainvestointien 

kannattavuuden epävarmuuden välillä on kolmin- tai nelinkertainen ja tulokset ovat 

selvästi tilastollisesti merkitseviä. Näin ollen, mikäli yritys tekisi kaikki investoinnit 

tutkimus- ja kehitysinvestointeina, kasvaisi yrityksen tulevaisuuden tuottojen 

epävarmuus 30 – 70 % (Kothari ym. 2002).   

 

Myös kansallisen kulttuurin vaikutuksia yritysten riskiin suhtautumiseen on tutkittu 

aikaisemmin, joskin tutkimuksia on toistaiseksi tehty aiheesta vain vähän. Chui ym. 

(2002) ovat tutkineet kansallisen kulttuurin ja yrityksen velkaisuusasteen välistä 

suhdetta 22 eri maassa. Vieraan pääoman käyttö edustaa riskinottoa tässä 

tutkimuksessa. Tutkimuksen tulosten kannalta olennaisimmiksi kansallisen kulttuurin 

muuttujiksi heidän tutkimuksessaan osoittautuivat muuttujat ”konservatismi” ja 

”määräysvalta”. Chui ym. (2002) tulivat johtopäätökseen, että konservatismia ja 

johtajan määräysvaltaa ilmentävä kulttuuri johtaa yrityksissä vähäisempään vieraan 
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pääoman käyttöön. Chui ym. (2002) via Chang ja Noorbakhsh (2009: 324) 

raportoivat, että ”kulttuurilla on vaikutusta yrityksen johdon arvioon kustannuksista 

ja riskistä liittyen vieraaseen pääomaan ja päämies-agentti –ongelmaan.”  

 

Chang ja Noorbakhsh (2009) ovat tutkineet, onko maan kansallisen kulttuurin ja 

maassa toimivien kansainvälisten yritysten kassavarojen suuruuden välillä 

havaittavissa olevaa yhteyttä. Chang ja Noorbakhsh (2009) mukaan kansallinen 

kulttuuri vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntötyöhön, jolla voidaan estää yrityksiä 

pitämästä liian suuria kassavaroja, mikä heidän mukaansa on myös osakesijoittajien 

etu. Tutkimuksessaan, joka käsitti 45 eri maata, he tulivat johtopäätökseen, että 

yhteys on olemassa. Heidän mukaansa Hofsteden kulttuurimuuttujat ”epävarmuuden 

välttämisaste”, ”maskuliinisuus” ja ”pitkän aikavälin suuntautuminen” korreloivat 

positiivisesti kassavarojen suuruuden kanssa. Chang ja Noorbakhsh (2009) mukaan 

kysymys on tärkeä erityisesti, koska suuri kassa yrityksessä voi johtaa kassavarojen 

tehottomaan käyttöön osakesikoittajien kannalta.  

 

Griffin ym. (2009) ovat tutkineet, vaikuttaako maakohtainen kulttuuri yritysten 

riskiin suhtautumiseen. Griffin ym. (2009) tutkimus sisälsi 35 eri maata, ja 

tutkimuksessaan he käyttivät apuna kolmea eri kulttuurimuuttujaa: Schwartzin (1994, 

1999, 2004) tutkimuksiin pohjautuvaa ”harmoniaa” ja Hofsteden (1980, 2001) 

tutkimuksiin pohjautuvia ”individualismia” ja ”epävarmuuden välttämisastetta”. 

Riskiin suhtautumisen astetta he tutkivat muun muassa liikevoiton keskihajonnan 

avulla. Griffin ym. (2009: 29) tulivat johtopäätökseen, että edellä mainituilla 

kulttuurimuuttujilla on sekä ”suoria että epäsuoria yhteyksiä yrityksen riskiin” niin, 

että muuttujat ”harmonia” ja ”epävarmuuden välttämisaste” vaikuttavat vähentävästi 

ja taas ”individualismi” lisäävästi riskinoton määrään yrityksissä. Lisäksi Griffin ym. 

(2009) havaitsivat, että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ja pitkäaikainen velka 

toimivat samalla tavalla, riskiin suhtautumista peilaavina muuttujina, suhteessa 

kulttuurimuuttujiin verrattuna liikevoiton keskihajontaan. 

 

Ramirez ja Tadesse (2009) selvittivät, onko epävarmuuden välttämisellä ja 

monikansallisuudella vaikutusta yritysten kassavarojen suuruuteen 

viidessäkymmenessä eri maassa. Tulokset kummankin selittävän muuttujan osalta 

kassavarojen suuruuteen olivat tilastollisesti merkitseviä. Ramirez ja Tadesse (2009) 
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havaitsivat myös, että epävarmuuden välttämisen ollessa korkeaa myös kassavarojen 

suuruus kasvaa. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että maissa joissa 

epävarmuuden välttäminen on suurta, varaudutaan huonompia talouden aikoja varten 

kassavarantoja kasvattamalla. Myös yritysten monikansallisuus selittävänä 

muuttujana vaikuttaa lisäävästi kassavarantoihin, mutta monikansallisuuden aste 

toisaalta heikentää kulttuurin ja kassavarantojen suuruuden välistä yhteyttä Ramirez 

ja Tadesse (2009). 

 

 

1.3 Tutkimusongelma, keskeiset tulokset ja tutkielman eteneminen luvuittain  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla, kuinka tutkimus- ja 

kehitysinvestointien vaikutus yrityksen kannattavuuteen vaihtelee erilaisissa 

maakohtaisissa riskiin suhtautumisen ympäristöissä. Tutkimuksen päähypoteesina 

Karjalainen (2008: 83) mallin mukaan on, että tutkimus- ja kehitysinvestointien 

vaikutus yrityksen kannattavuuteen tulee voimakkaammaksi silloin, kun yrityksen 

kotimaan riskin välttämisen aste on matala. Toisin sanoen niissä maissa, joissa riskin 

ottamista ei karteta voimakkaasti, myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, joita 

pidetään korkean riskin sijoituksina, kannattavat paremmin. Tässä tutkimuksessa 

matalan riskin välttämisen maita ovat Singapore, Englanti, Ruotsi ja Tanska. Toinen 

tutkimuksessani selvitettävä tutkimusongelma liittyy yrityksen kannattavuuden 

keskihajontaan, jota esimerkiksi Karjalainen (2008: 83) kutsuu ”tulevaisuuden 

tuottojen epävarmuudeksi”. Toinen hypoteesini Karjalainen (2008: 83) mallin 

mukaan on, että tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen tulevaisuuden 

tuottojen epävarmuuteen tulee kasvamaan silloin, kun yrityksen kotimaan riskin 

välttämisen aste on matala (Singapore, Englanti, Ruotsi, Tanska). 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän useamman muuttujan lineaarista regressiomallia. 

Tutkimusaineisto on hankittu Thomson Reuters Worldscope Database tietokannasta, 

ja aineistoon kuuluu yritysvuosihavaintoja kahdeksasta eri maasta vuosien 1981 ja 

2008 väliseltä ajalta. Yritysvuosihavaintoihin on laskettu mukaan sellaiset havainnot, 

joissa löytyy tieto yrityksen tutkimus- ja kehitysmenoista ja tieto viiden seuraavan 

vuoden oman pääoman tuotoista.  
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Regressiomallin tulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus koko 

aineistolla mitattuna yrityksen kannattavuuteen on tilastollisesti merkitsevästi 

negatiivinen. Tutkimukseni tulokset eivät näin ollen tue aikaisempien tutkimusten 

päälinjaa, jonka mukaan tutkimus- ja kehitysmenot vaikuttavat tilastollisesti 

positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Interaktiomuuttuja, jota kutsutaan myös 

ristimuuttujaksi, osoittaa kuitenkin, että dummy-arvon 1 saavien maiden tutkimus- ja 

kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden välinen suhde on positiivisempi, kuin 

dummy-arvon 0 saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen 

kannattavuuden välinen suhde. Ristimuuttujan kerroin ei ole kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevä. Tutkimus- ja kehitysmenot ovat siis tulosten mukaan vähemmän 

negatiivisia maissa, jotka ottavat enemmän riskiä. Näin ollen tutkimukseni tulokset 

tukevat heikosti hypoteesiä yksi. 

 

Tulosten mukaan lisäksi tutkimus- ja kehitysmenot lisäävät tilastollisesti 

merkitsevästi yrityksen kannattavuuden vaihtelua. Tutkimukseni tulokset näin ollen 

tukevat hypoteesiä kaksi: Dummy-arvon 1 saavien maiden tutkimus- ja 

kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden vaihtelun välinen suhde on suurempi 

kuin Dummy-arvon 0 saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen 

kannattavuuden vaihtelun välinen suhde. Ristimuuttuja on tilastollisesti merkitsevä. 

Kannattavuuden vaihtelu on siis suurempaa yrityksillä, jotka ottavat enemmän riskiä.  

 

Kappale kaksi muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, ja siinä käsitellään 

tutkimus- ja kehitysmenoja yleisesti ja niiden merkitystä yrityksille. Kappaleessa 

kaksi käsitellään myös aineettomia hyödykkeitä ja innovaatioita, sekä määritellään 

kulttuuri ja kerrotaan esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta talouteen. Kappaleeseen 

kaksi sisältyy myös tutkimus- ja kehitysinvestointien ja aineettomien hyödykkeiden 

käsittely laskentatoimessa. Kappaleessa kolme kerrotaan tutkimus- ja 

kehitysinvestointien arvostamisesta osakemarkkinoilla ja vaikutuksesta yrityksen 

kannattavuuteen. Kappale neljä kuvaa maatason institutionaalisten muuttujien 

käyttöä aikaisemmissa tutkimuksissa. Kappaleessa viisi käydään läpi Geert 

Hofsteden kulttuurimuuttujat. Kappale kuusi sisältää kuvaukset tutkimusaineistosta 

ja tutkimusmenetelmistä, eli tutkimukseni empiirisen analyysin. Kappaleessa kuusi 

kerrotaan myös empiirisen tutkimukseni tulokset. Kappaleessa seitsemän käydään 

läpi johtopäätökset.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

 

2.1 Tutkimus- ja kehitysmenot, aineettomat hyödykkeet ja Geert Hofsteden 

kulttuurimuuttujat 

 

Johnson (1976: 808) tutkimuksen mukaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sisältävät 

kaikki yrityksen ”tutkimukset kehittää tieteellistä tai teknistä tietoa, jonka odotetaan 

lisäävän tulevaisuuden tuottoja uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien tai 

olemassa olevien tuotteiden uusien käyttötapojen kautta.”  

 

Teollistuneissa maissa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit on huomattu tärkeäksi osaksi 

yritysten toimintaa jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa. Jo vuonna 1934 

Schumpeter mainitsee tutkimuksessaan tutkimus- ja kehitystoiminnan 

”innovaatiotoiminnan lähteenä”, ja kertoo, että jo tuolloin tutkimus- ja 

kehitystoiminta on ollut suuren kiinnostuksen kohteena, ja että sitä on pyritty 

tukemaan lainsäädännöllisesti (Booth ym. 2006: 197).  

 

Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, teollisen kehityksen myötä, länsimaiden 

kiinnostus tutkimus- ja kehitysinvestointeja kohtaan on vain jatkanut kasvuaan. Chan 

ym. (2001) mukaan viime vuosikymmenten aikana tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 

ovat herättäneet erityistä mielenkiintoa niin tutkijoiden, sijoittajien kuin muidenkin 

toimijoiden parissa. Heidän mukaansa tämä on luonnollista seurausta voimakkaasti 

tutkimus- ja kehitysinvestointeihin panostavien teollisuuden alojen kehityksestä. Lev 

(2001) mukaan “noin 15 tai 20 vuotta sitten… innovaatiosta tuli elämän ja kuoleman 

kysymys” (Business week 2001). Hänen mukaansa innovaatiot muodostuvat muun 

muassa tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Amir ja Lev (1996) ovat puolestaan 

todenneet, että matkapuhelinteollisuudessa investoijien kannalta ei-rahallinen -tieto 

on tärkeämpää kuin perinteisten rahallisten mittareiden antama tieto. Esimerkkejä 

voimakkaasti innovaatiotoimintaan panostavista aloista ovat Chan ym. (2001) 

mukaan teknologia- ja lääketeollisuus.  

 

Sijoittajien huomattua viime vuosikymmenten raju teknologinen kehitys länsimaissa, 

tutkimus- ja kehitystoiminnasta on tullut erityisen seurattu ilmiö myös 

osakemarkkinoilla. Canibano ym. (2000: 124) mukaan ”tietopohjaisuus ja 
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teknologiaintensiivisyys” ovat luoneet aineettomista hyödykkeistä erityisen tärkeitä 

yrityksen osakemarkkina-arvolle. Business week -lehden (2001) haastattelussa New 

York University Stern School of Business’in professori Baruch Lev kertoi myös 

asiasta näkemyksensä, jonka mukaan “menestyneimmissä yrityksissä patentit, 

tekijänoikeudet, brandit ja muut aineettomat hyödykkeet ovat parempia kuin 

aineelliset hyödykkeet, kuten tehtaat, toimistorakennukset ja vaihto-omaisuus”. 

 

”Vuoden 1999 lopussa teknologiasektori ja lääketeollisuus yhdessä muodostivat noin 

40 % Standard & Poors’in listaamasta maailman 500 suurimman yrityksen arvosta.” 

(Chan ym. 2001: 2431). Näin ollen nykyaikana tutkimus- ja kehitystoiminnot 

kuuluvat yritysten arkipäivään tarkoituksena luoda talouskasvua ja menestystä 

yrityksille. Yrityskohtaisesti panostukset tutkimukseen ja kehitykseen vaihtelevat 

kuitenkin suuresti. Käytännössä varsinaiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 

painottuvat suurille yrityksille, mutta tuotekehitystoimintaa harjoitetaan laajemmin 

kaikenkokoisissa yrityksissä. Yksittäisten yrityksen panostukset voivat olla myös 

erittäin merkittäviä. Chan ym. (2001) mukaan tutkimus- ja 

kehitysinvestointipanostukset ovat kasvaneet jo niin suuriksi, että ne voivat toisinaan 

ylittää yrityksen vuosituloksen.  

 

Aineettomiin hyödykkeisiin hyväksytään aikaisempien tutkimusten pohjalta 

”liikearvo, aineeton pääoma, inhimillinen pääoma, organisatoriset innovaatiot, 

investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, mainonta, tavaramerkit ja patentit” 

(Canibano ym. 1999: 11). Chan ym. (2001) mukaan ne vaikuttavat nykyaikana usein 

voimakkaasti yrityksen osakkeen hintaan. Goldfinger 1997 via Canibano ym. (2000: 

102) toteaakin, että nykyaikana yrityksen menestyminen ei keskity ”materiaalisten 

hyödykkeiden tuottamiseen”, vaan yrityksen aineettomien hyödykkeiden 

toimintoihin. 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta voidaan siis tietyin edellytyksin sisällyttää 

laskentatoimessa aineettomien hyödykkeiden joukkoon. Näin ollen tutkimus- ja 

kehitystoiminnan tulokset ovat perusluonteeltaan tietoon perustuvaa pääomaa. Tätä 

”tietopääomaa” myös Hall (2000) tarkoittaa artikkelissaan tehdessään havainnon, että 

jopa materiaaliseen tuotantoon keskittyvän yrityksen osakkeen hinnan 

muotoutumiseen ”tietopääomalla”, eli aineettomilla hyödykkeillä, on keskeinen 
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vaikutus. Hall (2000) mukaan erityisesti patentit ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 

kertovat yrityksen arvosta. 

 

Myös Canibano ym. (2000) korostavat tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkeyttä 

päätellessään, että 1980-luvulta aina 2000-luvulle olevalla ajanjaksolla taloudessa on 

alkanut yhä enemmän korostua aineettomien hyödykkeiden, muutosnopeuden ja 

korkean teknologian merkitys, mikä on luonut tarpeen panostaa yrityksen 

työntekijöihin, ATK-osaamiseen ja -kalustoon, tutkimus- ja kehitysinvestointeihin ja 

markkinointiin yrityksen menestymisen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja 

kehittämiseksi. Näin ollen tutkimus- ja kehitystoimintaa voidaankin nykyaikana pitää 

yhtenä tärkeimmistä yrityksen toiminnan osa-alueista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan 

arvon ovat huomanneet myös Cosh ym. (1996) via Del Monte ja Papagni (2003). 

Heidän tutkimuksensa perusteella yritysten innovaatiot parantavat tilastollisesti 

merkitsevästi yritysten mahdollisuuksia jatkaa toimintaa tulevaisuudessa. 

Samantyylisiä tuloksia ovat saaneet myös Cesaratto ja Stirati (1996) via Del Monte 

ja Papagni (2003). He havaitsivat, että tutkimuksen määrä yrityksissä korreloi 

tilastollisesti merkitsevästi yritysten toiminnan jatkomahdollisuuksien kanssa. 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan hyödyt yritykselle ovat parhaimmillaan mittavat. Del 

Monte ja Papagni (2003: 1006) mukaan yritykselle on hyödyllistä investoida 

tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin, koska tämä luo onnistuessaan yritykselle etua 

kilpailussa muita yrityksiä vastaan suurempien markkinaosuuksien ja mahdollisen 

paremman kannattavuuden kautta. Tarkemmin sanoen Del Monte ja Papagni (2003) 

mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksena syntyvät erilaiset tuotteiden tekniset 

ratkaisut tai tuotteiden erilaiset elinkaaret auttavat yrityksiä sopeutumaan paremmin 

useiden erityyppisten markkinoiden kysyntään. Näin ollen tutkimus- ja 

tuotekehitystoimintojen hedelmänä syntyvä teknisten ratkaisujen valikoima voi 

auttaa yrityksiä muuntelemaan tuotteitaan erilaisten osamarkkinoiden vaatimusten 

mukaan. Tutkimuksessaan Del Monte ja Papagni (2003) tulivat johtopäätökseen, että 

yritykset, jotka panostavat voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan, kasvavat 

voimakkaammin, siitäkin huolimatta, että heidän tutkimuksissaan tämä ei näkynyt 

yritysten tulevan kannattavuuden kasvuna. Heidän mukaansa tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit epäonnistuivat lisäämään yritysten kannattavuutta tässä 
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tutkimuksessa sen vuoksi, että kilpailevat yritykset ottavat mallia teknologisesti 

edellä olevista yrityksistä, ja näin ollen hyödyt jäivät ilmeisesti lyhytaikaisiksi. 

 

Myös Geroski ym. (1993) on havainnut tutkimuksissaan, että yritykset, jotka 

investoivat voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimiin, kestävät paremmin 

taloudellisia laskusuhdanteita verrattuna yrityksiin, jotka eivät panosta tutkimukseen 

ja kehitykseen, ja sopeutuvat näin ollen paremmin markkinoiden vaatimuksiin. 

Geroski ym. (1993) tulivat myös tutkimuksessaan johtopäätökseen, että tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit lisäävät yrityksen tulevaisuuden tuottoja, vaikkakin voitot 

lisääntyivät vain vähän tässä tutkimuksessa. Näiden lisäksi Szewczyk ym. (1996) 

ovat havainneet, että teknologiaintensiivisten yritysten tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit kasvattavat yritysten osakkeiden arvoa. Szewczyk ym. (1996) 

mukaan niillä yrityksillä, joilla on hyvät investointimahdollisuudet, myös tutkimus- 

ja kehitysinvestoinnit antavat keskimäärin paremman tuoton. 

Osakemarkkinasijoittajien ei siis kannata keskittyä ainoastaan tutkimus- ja 

kehityspanostusten määrään, vaan yritykseen ja sen toimintaan kokonaisuutena.   

 

Hofsteden mukaan (1980, 1991) kulttuuri on ”kollektiivista mielen ohjelmointia, 

joka erottelee erilaiset ihmisryhmät toisistaan.” (Chang ja Noorbakhsh 2009: 328).  

Guiso ym. (2006) mukaan taas kansallinen kulttuuri koostuu ”tavanomaisista 

uskomuksista ja arvoista, jotka etniset, uskonnolliset ja sosiaaliset ryhmät välittävät 

melko muuttumattomana sukupolvelta sukupolvelle.” Kluckhohn (1951: 86, 5) via 

Hofstede (1980, 1984) on vielä määritellyt kulttuurin seuraavasti: 

”Kulttuuri koostuu kaavamaisista tavoista ajatella, tuntea, 

reagoida, ja joka saavutetaan ja välitetään pääasiassa symbolien 

kautta, muodostaen ihmisryhmien omaperäisiä saavutuksia mukaan 

lukien fyysiset luomukset; pääasiallinen kulttuurin ydin koostuu 

perinteisistä (historiallisesti johdetuista ja valikoiduista) ajatuksista ja 

erityisesti niihin liittyvistä arvoista.” 

 

Guiso ym. (2006) ovat havainneet myös, että kansallisella kulttuurilla voi olla suuri 

merkitys kansalaisten päätöksiin kulttuurin vaikuttamien uskomusten kautta. Guiso 

ym. (2006) mukaan tämä tulee esiin erityisesti yksilön kohdatessa uudenlaisia 

tilanteita. Täytyy kuitenkin muistaa, että ihmiset eivät ohjaudu täsmällisesti heitä 

ympäröivän kulttuurin mukaan ”joka tilanteessa” (Ramirez & Tadesse 2009: 390). 
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Kansallinen kulttuuri ja arvot, joiden keskellä yritykset toimivat, vaikuttavat myös 

yrityksissä tehtäviin päätöksiin. Chang ja Noorbakhsh (2009: 327) mukaan monet 

tutkimukset ovat alkaneet painottamaan, että kansallisella kulttuurilla on merkittävä 

taustavaikutus taloudelle ja taloudellisille toimijoille, kuten ”rahoituslaitoksille, 

osakemarkkinoille ja kaupankäynnille”, ja että kansallinen kulttuuri täytyy ottaa 

huomioon alaa koskevissa tutkimuksissa.  Tässä tutkimuksessa tulen käyttämään 

Hofsteden (1980, 1991) tutkimuksissaan määrittelemiä kulttuurimuuttujia 

vastaamaan tähän tutkimushaasteeseen.  

 

Ramirez ja Tadesse (2009: 389) mukaan Hofsteden (1980, 2001) tutkimukset ovat 

”tunnetuimmat ja eniten siteeratut” tutkimukset, joissa kulttuuri- ja taloustutkimus 

yhdistyvät. Ramirez ja Tadesse (2009: 389) mukaan Hofsteden kulttuurimuuttujien 

”uskotaan olevan universaaleja”, ja niiden ”uskotaan keskittyvän perustavanlaatuisiin 

ongelmiin, joita kaikkien yhteiskuntien on kohdattava.” Chang ja Noorbakhsh (2009) 

mukaan Hofsteden (1980, 1991) tutkimukset muodostavatkin parhaat 

perusedellytykset kansallisen kulttuurin ja yritysten toiminnan suhteen 

ymmärtämiseksi.  

 

Hofsteden tutkimukset perustuvat kansainvälisen IBM konsernin 

henkilöstötutkimuksiin eri puolilta maailmaa (Chang ja Noorbakhsh 2009). 

Hofsteden (2010: 4) mukaan tutkimus kattaa ”yli 50 valtiota”, ja siinä tutkitaan 

työntekijöiden arvoja. Hänelle onkin esitetty kritiikkiä sen vuoksi, että aineistoa ei 

ole kerätty varsinaisesti tieteellistä tutkimusta, vaan yrityksen johtoa varten, eikä se 

myöskään kohdistu koko maan väestöön (Ramirez & Tadesse 2009). Ramirez ja 

Tadesse (2009) mukaan on myös ilmaantunut kritiikkiä siitä, että Hofsteden 

kulttuurimuuttujien sisältämät kulttuuriset arvot eivät välttämättä vastaa enää samaa 

kuin 1970-luvulla, jolloin tutkimus toteutettiin, ja näin ollen Hofsteden 

kulttuurimuuttujat olisivat käyneet vanhanaikaisiksi. Toisaalta Hoppe (1990) via 

Bing (1998) tutkimuksen mukaan kulttuurimuuttujat eivät ole muuttuneet. Sen sijaan 

McSweeney (2002) ja Baskerville (2003) kritisoivat Hofstedea tutkimuksiinsa 

perustuen siitä, että kansalliset kulttuurit eivät noudata aina valtioiden rajoja 

(Ramirez & Tadesse 2009). Tämän lisäksi he väittävät tutkimuksessaan, että 

työpaikan kulttuuri eroaa kansallisesta kulttuurista (Ramirez & Tadesse 2009). 
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Guiso ym. (2006) mukaan taloudellisten ilmiöiden ja kansallisen kulttuurin välisen 

yhteyden löytämiseksi kulttuuria on tarkasteltava suhteellisen pieninä kulttuurin osa-

alueina. Näin myös Hofsteden (1980, 1991) oli toimittava. Tutkimusten perusteella 

hän erotti toisistaan erilaisia kulttuurimuuttujia, jotka ovat: ”individualismi”, 

”valtaetäisyyden sietäminen”, ”epävarmuuden välttäminen” ja ”maskuliinisuus 

versus feminiinisyys” (Chang & Noorbakhsh 2009). Näin ollen Hofstede teki 

erilaisten maakohtaisten kulttuurin osa-alueiden vertailemisen taloudellisessa 

tutkimuksessa mahdolliseksi. Tutkimuksissaan Hofstede muun muassa teki 

maakohtaisista kulttuurimuuttujista vertailukelpoisia antamalla niille lukuarvot ja 

näin ollen mahdollisti kulttuurimuuttujien käytön regressiomalleissa Chang ja 

Noorbakhsh (2009). 

 

Kansallisen kulttuurin vaikutukset talouteen ja erityisesti yritysten toimintaan voivat 

olla moninaiset. Tutkimusaiheena kulttuurin vaikutus taloudellisiin ilmiöihin on 

kuitenkin verrattain uusi, ja esimerkiksi tutkimuksia kansallisen kulttuurin 

vaikutuksesta yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin ei ole toistaiseksi ollut 

saatavilla. Esimerkkejä kulttuurin vaikutuksista talouteen on kuitenkin jo 

kirjallisuudessa runsaasti. Esimerkiksi Gray (1988) kertoo tutkimuksessaan, että 

aikaisemman kirjallisuuden valossa laskentatoimi ei ole samanlaista kaikissa eri 

maissa, vaan laskentatoimen tehtäviä hoidetaan monin eri tavoin. Aikaisemmassa 

kirjallisuudessa on myös päätelty, että ”ympäristötekijät” vaikuttavat vahvasti 

”kansallisiin järjestelmiin” Gray (1988: 1). Gray (1988) ehdottaakin 

tutkimuksessaan, että kansallisella kulttuurilla olisi vaikutuksensa laskentatoimen 

kehitykseen ja lainsäädäntöön ja toisaalta taloushallintoon ja tilinpäätöstietoihin.  

 

Myös Guiso ym. (2006: 24) ovat tutkimuksessaan havainneet, että kansallisella 

kulttuurilla on vaikutuksensa maan talouteen. Heidän mukaansa muun muassa ”hyvät 

kulttuuriset arvot” vaikuttavat positiivisesti ja merkittävästi maan talouskasvuun ja 

bruttokansantuotteeseen. Hyviksi arvoiksi heidän tutkimuksessaan määriteltiin 

”luottamus, usko yksilölliseen työskentelyyn, yleinen moraalisuus ja matala 

kuuliaisuuden vaatimus”. Guiso ym. (2006) mukaan maakohtaisista kulttuureista 

kerätty tieto johtaa monipuolisempaan ja muun muassa tarkempaan 

talouskeskusteluun.  
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Kwok and Tadesse (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että kansallisella kulttuurilla 

on vaikutuksensa myös siihen, onko maassa pankkiperusteinen vai 

markkinaperusteinen rahoitusjärjestelmä. Kwok and Tadesse (2006) havaitsivat 

lisäksi, että erityisesti epävarmuuden välttämisaste korreloi positiivisesti 

pankkiperusteisen rahoitusjärjestelmän kanssa. Tämä onkin luonnollista siinä 

mielessä, että epävarmuuden välttämisaste kuvastaa kansallisen kulttuurin 

riskinottohalua. Mikäli riskiä ei haluta ottaa, on pankkiperusteinen 

rahoitusjärjestelmä varmempi, koska Yosha (1995) via Karjalainen (2008: 82) 

mukaan pankkiperusteisessa rahoitusjärjestelmässä yrityksen ei tarvitse julkistaa 

tietoja investoinnista niin laajasti muille kuin lainaa antavalle pankille.  

 

Chui ym. (2002) raportoivat tutkimuksessaan, että maakohtaisen kulttuurin ja 

yritysten pääomarakenteiden välillä on merkitsevä tilastollinen yhteys. He havaitsivat 

myös, että kulttuurimuuttujien ”konservatismi” ja ”määräysvalta” korostuneisuus 

johtaa yritysten alhaisempaan velanottoon.  

 

Griffin ym. (2009) ovat tutkineet kansallisen kulttuurin ja yritysten riskiin 

suhtautumisen välistä suhdetta. He olettavat tutkimuksessaan, että maakohtainen 

kulttuuri vaikuttaa yrityksissä työskentelevien johtajien riskiin suhtautumiseen. 

Tämän lisäksi he olettavat luonnollisesti, että yritysten riskiin suhtautuminen ei ole 

samaa tasoa kaikissa maissa. Griffin ym. (2009) tulivat johtopäätökseen, että 

kansallisella kulttuurilla on merkittävä vaikutus yritysten riskiin suhtautumiseen. 

Kansallista kulttuuria tutkimuksessa edustivat kulttuurimuuttujat ”harmonia vastaan 

määräysvalta, individualismi vastaan kollektivismi ja epävarmuuden välttämisaste”. 

 

Ramirez ja Tadesse (2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että kulttuurilla on selkeästi 

havaittavissa oleva vaikutus yritysten kassavarantojen suuruuteen. Tätä tukee myös 

heidän seuraava havaintonsa, että mikäli yritys toimii useammassa maassa, ovat sen 

likvidit varat todennäköisesti suuremmat kuin yhdessä maassa toimivilla yrityksillä. 

Heidän kolmas tutkimustuloksensa kertoo, että kulttuurin ja kassavarojen välinen 

yhteys heikkenee yritysten toimiessa useammassa eri maassa. 

 

 

2.2 Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit laskentatoimessa 
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Luvun 2.2 aiheen valinnassa olen ottanut mallia Koivumaan (2010: 15) tutkimuksen 

otsikoinnista T&K kulut kirjanpidossa. Teknologisen kehityksen ja voimakkaan 

talouskasvun myötä tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat alkaneet tulla yhä 

tärkeämmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi yrityksen toimintaa ja sijoittajien 

tekemiä sijoituspäätöksiä. Esimerkiksi Canibano ym. (1999: 8) mukaan juuri 

patentteja ja tutkimus- ja kehitysinvestointeja pidetään ”teknologisen aktiivisuuden 

yleisimmin käytettyinä indikaattoreina”. Tästä esimerkkinä Paulo (2003) havaitsi, 

että vuonna 2000 Standard & Poor’sin listaaman 500 suurimman yrityksen 

osakkeiden arvosta yksi kuudesosa oli muodostunut oman pääoman 

kirjanpitoarvosta. Hänen mukaansa jopa viisi kuudesosaa tuolloisten 500 suurimman 

yrityksen osakkeiden hinnasta oli aineettomia hyödykkeitä tai immateriaalioikeuksia.  

 

Stolowy ja Jeny (1999: 9) mukaan kansainvälisesti aineettomat hyödykkeet jaetaan 

”liikearvoon, tutkimus- ja kehitysmenoihin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin, 

joka kattaa aineettomat hyödykkeet, kuten patentit, lisenssit, tavaramerkit ja 

ohjelmistot muun muassa.” Canibano ym. (1999: 10) mukaan taas aineettomat 

hyödykkeet ymmärretään yleisesti yrityksen ”varallisuutena, jolla ei ole fyysistä 

olomuotoa, mutta joka todennäköisesti tuottaa tulevaisuudessa hyötyä.”  IAS 38 via 

Canibano ym. (1999: 13) mukaan aineettomat hyödykkeet ovat: 

”ei rahamääräisiä varoja, ilman aineellista substanssia, joita käytetään 

tuotannossa tai hyödykkeiden tai palvelujen tarjonnassa, vuokrauksessa tai 

hallinnollisissa tarkoituksissa: (a) jotka ovat yksilöitävissä; (b) jotka voidaan 

määritellä yhtiön toimesta aikaisempien liiketapahtumien seurauksena; ja (c) 

joista tulevaisuuden taloudellisten hyötyjen odotetaan virtaavan yritykseen.” 

 

Stolowy ja Jeny (1999) mukaan aineettomat hyödykkeet voidaan jakaa ostamalla 

yritykseen tulleisiin aineettomiin hyödykkeisiin, ja toisaalta yrityksen itsensä luomiin 

aineettomiin hyödykkeisiin. Stolowy ja Jeny (1999: 10) mukaan esimerkiksi 

ostamalla yritykseen hankitut tutkimus- ja kehityspanostukset on mahdollista 

aktivoida taseeseen, kun taas yrityksen itse valmistamia tutkimus- ja 

kehityspanostuksia käsitellään aktivoinnin osalta eri maissa eri tavoin. Heidän 

mukaansa esimerkiksi Saksassa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa 

tutkimus- ja kehityspanostuksia ei saa lukea varallisuudeksi taseeseen, kun taas 

maissa, kuten Suomi, Ranska, Kreikka, Italia, Espanja, Ruotsi, Kanada ja Japani 
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tutkimus- ja kehityspanostukset on mahdollista aktivoida tuloslaskelman sijaan 

taseeseen. 

 

Hoarau ja Ternisien (1997) ovat esitelleet tutkimuksessaan erilaisen tavan luokitella 

aineettomia hyödykkeitä (Stolowy & Jeny 1999: 17). Stolowy ja Jeny (1999: 17) 

mukaan heidän vanha, luettelotyyppinen luokittelunsa ”ei heijasta aineettomien 

hyödykkeiden yhteisvaikutusta”, ja sitä kutsutaan Stolowy ja Jeny (1999: 17) 

mukaan ”strategia tyyliseksi lähestymistavaksi”. Strategia-tyyliseen 

lähestymistapaan kuuluu Hoarau ja Ternisien (1997) mukaan, että kaikki 

aineettomien hyödykkeiden investointien käsittelyt tilinpäätöksessä ”harkitaan 

tapauskohtaisesti”, jolloin yksittäisen yrityksen tarpeet tulevat huomioiduksi 

paremmin. Näin ollen Hoarau ja Ternisien (1997) mukaan tutkimus- ja kehitysmenot 

voitaisiin aktivoida taseeseen tai poistaa kuluina tuloslaskelmassa, esimerkiksi 

”tuotannon, uuden tuotteen tai patentin tukena”. 

 

Canibano ym. (1999) mukaan aineettomien hyödykkeiden poistoja ei aina toteuteta 

tavanmukaisesti. Stolowy ja Jeny (1999: 14) havaitsivatkin, että poistokäytännöt 

aineettomien hyödykkeiden osalta jakavat maat pääasiassa kahteen ryhmään siten, 

että toisissa maissa poistot on määrätty tehtäväksi enintään 5, 20 tai Yhdysvalloissa 

ja Kanadassa 40 vuoden sisällä, kun taas toisessa ryhmässä aikarajaa ei ole määrätty 

laissa tarkasti. He havaitsivat myös, että on olemassa maita, joissa aineettomia 

hyödykkeitä ei ole pakko lain mukaan poistaa ollenkaan. Heidän mukaansa lisäksi 

aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvon uudelleen päivittäminen ei ole 

mahdollista lainsäädännöllisesti muualla kuin kolmessa maassa. 

 

Aineellisten hyödykkeiden rinnalla on alettu korostaa myös aineettomia hyödykkeitä, 

joilla ajatellaan olevan merkitystä erityisesti yrityksen tulevaisuuden tuottojen 

kannalta. Chan ym. (2001) mukaan aineellisten hyödykkeiden osalta 

kokonaisvarallisuuden ja markkina-arvon yhteys on yleensä selkeästi 

todennettavissa. Näin ei kuitenkaan voida aina sanoa aineettomista hyödykkeistä. 

Tämä on johtanut eroaviin mielipiteisiin siitä, tulisiko aineettomat hyödykkeet 

sijoittaa yritysten taseisiin vai tuloslaskelmiin.  
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Yrityksen arvoa laskettaessa perinteisesti yrityksen markkina-arvo vastaa 

kutakuinkin yrityksen kokonaisvarallisuutta taseessa (Chan ym. 2001). Lisäksi FASB 

(1980) via Canibano ym. (1999) mukaan tilinpäätöksen tehtävä on antaa ”oikea ja 

riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta”. Canibano ym. (2000) mukaan 

tilinpäätös informaation olennaisuus ei ole kuitenkaan samaa tasoa kuin 

aikaisemmin, ja yritysten kirjanpidollinen arvo ja osakkeen hinta eivät vastaa 

toisiaan. Tämä siksi, että heidän mukaansa tilinpäätöstiedot eivät laita tarpeeksi 

painoarvoa aineettomille hyödykkeille. Myös Paulo (2003) on havainnut, että 

tilinpäätökset kertovat yhä vähemmän yritysten todellisesta, aineettomiin 

hyödykkeisiin sitoutuneesta arvosta.  

 

Canibano ym. (1999) mukaan tilinpäätöstiedot ovat menettäneet merkitystään, koska 

niissä ei laiteta tarpeeksi painoarvoa aineettomille hyödykkeille strategisessa 

mielessä. Samaa näkemystä vahvistaa myös Lev ja Zarowin (1999). Heidän 

mukaansa osakemarkkinat reagoivat yhä heikommin yrityksen tulojen, kassavirtojen 

ja oman pääoman kirjanpitoarvon julkistamisiin. Myöskään Levin (2001) mukaan 

tilinpäätös ei huomioi merkittävästi investointeja aineettomiin hyödykkeisiin, vaikka 

ne herättävät merkittävää kiinnostusta esimerkiksi yritysten johtajien ja toisaalta 

lainsäätäjien parissa (Business week 2001). Lev (2001) oli havainnut myös, että 

tilinpäätöskäytännöt ovat jääneet kehityksessä jälkeen aineettomien hyödykkeiden 

osalta. Hänen mukaansa tilinpäätöstiedot koostuvat tällä hetkellä historiallisista 

liiketapahtumista, ja ”arvo luodaan tai tuhotaan kauan ennen kuin transaktio 

tapahtuu”. Ongelma on, Canibano ym. (2000) mukaan, johtanut siihen, että 

tilinpäätöstietoja on tarvetta muuttaa aineettomien hyödykkeiden osalta. 

 

Nykyisin lainsäädäntö mahdollistaa useiden aineettomien hyödykkeiden 

sijoittamisen taseeseen, mutta esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmenojen osalta vain 

osittain. Kothari ym. (2002: 355) mukaan US GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) järjestelmän ”(Statement of Financial Accounting Standards), 

SFAS, numero 2, 1974”, sekä ”Proposed Statement of Position (päivätty 22. 

huhtikuuta 1997)” asettamien velvoitteiden mukaan pohjoisamerikkalainen U.S. 

GAAP ei hyväksy tutkimus- ja kehitysmenojen aktivointia yrityksen taseeseen, kun 

taas eurooppalainen IAS (International Accounting standards) kieltää aktivoimisen 

ainoastaan tutkimusmenojen osalta.  
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Chan ym. (2001) mukaan tutkimus- ja kehityskulut kerrotaan kuitenkin myös U.S. 

GAAP’in mukaisissa tilinpäätöksissä. Lev (2001) mukaan yritysten tulisi ottaa 

paremmin huomioon U.S. Financial Accounting Standards Board’in (U.S. GAAP) 

vaatimukset, jonka mukaisesti aineettomat investoinnit tulisi huomioida paremmin 

tilinpäätöksessä (Business week 2001). Toisaalta Paulo (2003) mukaan yritysten 

varallisuudesta yhä suurempi osa on aineetonta pääomaa, mutta tämä ei hänen 

mukaansa tule esiin pohjoisamerikkalaisessa US GAAP –standardien mukaisessa 

tilinpäätöksessä. Stolowy ja Jeny (1999: 10) ovat puolestaan havainneet 

tutkimuksessaan käyttämänsä aineiston perusteella, että 70 %:ssa maista [aineistossa 

mukana myös Euroopan unioni ja IASC (International Accounting Standards 

Committee)] lainsäädäntö sallii tutkimus- ja kehitysmenojen aktivoimisen 

tasevarallisuudeksi. Kansainvälinen tilinpäätösstandardikomitean (IASC’in) tehtäviin 

kuuluukin vähentää eri maiden aineettomien hyödykkeiden tilinpäätöslainsäädännön 

erilaisuutta (Stolowy & Jeny 1999). Kothari ym. (2002) mukaan puolestaan 

lainsäätäjien (FASB) tarkka harkinta asiassa kertoo ennen kaikkea tilinpäätöstietojen 

oikeellisuuden tärkeydestä. 

 

Aineettomien hyödykkeiden kasvu merkittäväksi taseen eräksi on ollut nopea. 

Aineettomien hyödykkeiden osuus on kasvanut yritysten taseissa erityisesti 1900-

luvun viimeisten vuosikymmenten voimakkaan teknologisen kehityksen tuloksena 

(Chan ym. 2001). Heidän mukaansa aineettomien hyödykkeiden osuus on kasvanut 

erityisesti tutkimus- ja kehitysintensiivisillä teollisuuden aloilla toimivissa 

yrityksissä. Tämän perusteella tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovatkin yksi 

tärkeimmistä aineettomiin hyödykkeisiin luettavista eristä. Tästä huolimatta 

esimerkiksi US GAAP–standardien mukaan ei edelleenkään isoa osaa aineettomista 

hyödykkeistä ole luvallista niin sanotusti aktivoida yrityksen taseeseen (Chan ym. 

2001). Tämä viittaa erityisesti aineettomien hyödykkeiden tulevaisuuden tuottojen 

epävarmuuteen. Lainsäädännöllisesti asiasta vastaa muun muassa kansainvälinen 

kirjanpitolautakunta (IASB), joka on määritellyt, että tase-erien tulee täyttää niin 

sanotut olennaisuus ja luotettavuus kriteerit. Kansainvälisen kirjanpitolautakunnan 

(IASB) kriteerien joustamattomuus voi luoda myös hankaluuksia 

sijoitusmarkkinoille.  
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Kielto aktivoida aineettomia hyödykkeitä taseisiin vaikeuttaa myös yritysten 

arvonmääritystä erityisesti niissä yrityksissä, joissa aineettomien hyödykkeiden 

osuus on suuri (Chan ym. 2001). Yritysten tuotto-odotukset kohdistuvat 

tulevaisuuteen, mikä asettaa haasteen tilinpäätöstietojen olennaisuus säännölle. 

Tällaisissa yrityksissä myös tulevaisuuden tuotot vaihtelevat voimakkaasti, 

esimerkiksi Kothari ym. (2002) tutkimuksen mukaan investoinnit tutkimukseen ja 

kehitykseen ovat noin kolme kertaa epävarmemmin kannattavia kuin muut yritysten 

tekemät investoinnit. Hendriksen ja van Breda (1992) via Canibano ym. (1999) 

mukaan aineettomat hyödykkeet tarvitsevatkin omat arvonmääritysmenetelmänsä. 

 

Aineettomien hyödykkeiden aktivoimattomuus yritysten taseeseen voi olla vakava 

uhka tutkimus- ja kehitysintensiivisille yrityksille ja ilmentyä monenlaisina 

ongelmina. Levin (2001) mukaan aineettomien hyödykkeiden huomioimatta 

jättäminen yritysten tasevarallisuudesta vaikuttaa negatiivisesti resurssien 

allokoitumiseen (Business week 2001). Tämä siksi, että yritysjohto ei huomioi niitä 

kannattavuuslaskelmissaan, tai ylipäänsä ota niitä huomioon. Ongelmat voivat liittyä 

myös esimerkiksi yrityksen tulevaisuuden tuotto-odotuksiin ja tase-erien kokoon. 

(Chan ym. 2001) mukaan esimerkiksi tutkimus- ja kehitysinvestointeja ei välttämättä 

lasketa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, mikä voi hankaloittaa tulevaisuuden 

tuotto-odotuksista saatavaa kuvaa. Valinta, lasketaanko tutkimus- ja kehitysmenot 

tuloslaskelmaan vai taseeseen, voi vaikuttaa myös yrityksen lainan saanti 

mahdollisuuksiin ja yrityksen velasta maksamaan korkoon (Chan ym. 2001).  

 

Bierman ja Dukes (1975) via Kothari ym. (2002) ovat havainneet, että FASB 

(Financial Accounting Standards Board) vähättelee tutkimus- ja kehitysmenojen 

kannattavuutta. Bierman ja Dukes (1975) mukaan muiden projektien 

todennäköisyydet epäonnistua ovat itse asiassa suuremmat kuin tutkimus- ja 

kehitysmenojen todennäköisyys epäonnistua (Kothari ym. 2002). Kothari ym. (2002) 

mukaan tutkimus- ja kehitysmenojen kannattavuutta ei kuitenkaan tunneta vielä 

tarkasti. 

 

Epävarmuus siitä, kuinka kannattavia tutkimus- ja kehitysinvestoinnit yrityksille 

todella ovat, on luonnollisesti johtanut myös keskusteluun siitä, kuinka tutkimus- ja 

kehitysmenoja tulisi käsitellä tilinpäätöksessä (Kothari ym. 2002). Vaihtoehtoina 



27 

 

 

tilinpäätöksessä tutkimus- ja kehitysinvestointien osalta on joko käsitellä niitä 

kuluina tuloslaskelmassa tai sijoittaa ne taseen aineettomiin hyödykkeisiin yrityksen 

varallisuudeksi.  

 

Esimerkiksi Canibano ym. (2000: 124) mukaan tutkimus- ja kehitystoiminta ”on aina 

liitetty” tulevaisuuden kannattavuuteen, mikä puoltaa heidän mukaansa näkemystä, 

että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kuuluvat ennemmin taseeseen kuin kuluiksi 

tuloslaskelmaan. [Chambers ym. (1998), Deng ja Lev (1997), Lev ja Sougiannis 

(1996) ja Sougiannis (1994)] via Kothari ym. (2002: 356) mukaan ”markkinat 

arvostavat tilastollisesti merkitsevästi yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa”. Tätä 

havaintoa on Kothari ym. (2002: 356) mukaan käytetty myös perusteena sille, että 

tutkimus- ja kehitysmenot voitaisiin lukea ”relevantiksi” tase-eräksi. Heidän 

mukaansa osakemarkkinoiden reaktiot eivät kuitenkaan kerro tutkimus- ja 

kehitysmenojen kannattavuuden todennäköisyydestä niin, että tämän perusteella 

tutkimus- ja kehitysmenoja voitaisiin alkaa aktivoimaan taseeseen.  

 

Kysymys tutkimus- ja kehitysinvestointien tulevaisuuden tuottojen epävarmuudesta 

on tärkeä myös lainsäädännön kannalta. Kothari ym. (2002: 356) mukaan tutkimus- 

ja kehitysinvestointien tuottojen todennäköisyys vaikuttaa myös positiivisesti siihen, 

sallitaanko tutkimus- ja kehitysmenojen kirjaaminen yritysten taseisiin, ”vaikka 

keskimäärin tulevaisuuden hyödyt ovat positiivisia.” Tutkimus- ja 

kehitysinvestointien määritteleminen yrityksen varallisuudeksi vaatii kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätöksen 50/1998 (kehittämismenojen aktivoimisesta 

taseeseen) mukaan, että ”kehittämishankkeen kohteena olevan hyödykkeen 

taloudellisuus tai kannattavuus on osoitettavissa todennäköiseksi”. 

Kirjanpitolautakunta määrittelee asian kannanotossaan Atk-ohjelmistomenojen 

kirjaaminen (päivätty 24.1.2000) seuraavasti: 

”Muita kuin käyttöomaisuus- ja vaihto-omaisuuden hankintamenoja 

saadaan aktivoida, jos ne täyttävät aktivoinnin edellytykset. 

Aineettomien hyödykkeiden ja muiden pitkävaikutteisten menojen 

aktivoinnin edellytys on niihin perustuva vastainen tulonodotus.” 

 

FASB’in (Financial Accounting Standards Board’in) lausunnon (Financial 

Accounting Concepts numero 6 vuodelta 1980 via Kothari ym. 2002) mukaan tase-

erät ovat relevantteja, eli asiaankuuluvia, mikäli niiden tuotot ovat ”todennäköisiä”. 
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Ongelmaksi voi nousta kuitenkin olennaisuussääntö, eli se, ovatko tutkimus- ja 

kehitysmenojen tulevaisuuden tuotot tarpeeksi todennäköisiä. Tähän ei kuitenkaan 

riitä pelkästään se, kuten aikaisemmin todettiin, että tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 

ovat keskimäärin positiivisia, vaan niiden tulisi selvästikin olla lähes verrattavissa 

muiden aineellisten investointien kannattavuuden todennäköisyyteen. Kuitenkin 

Canibano ym. (2000: 124) mukaan tutkimus- ja kehitystoiminta ”on aina liitetty” 

tulevaisuuden kannattavuuteen, mikä puoltaa heidän mukaansa näkemystä, että 

tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kuuluvat ennemmin taseeseen kuin kuluiksi 

tuloslaskelmaan. Samaa näkemystä puoltaa myös Chauvin ja Hirschey (1993: 128) 

tutkimuksen päätelmä, että yrityksen ”kulutus markkinointiin ja tutkimukseen ja 

kehitykseen voidaan nähdä […] investointina aineettomiin hyödykkeisiin.”. Bublitz 

ja Ettredge (1989) huomasivat lisäksi, että esimerkiksi markkinointikulut luokitellaan 

osakemarkkinoilla lyhytaikaisiksi, mutta tutkimus- ja kehityskulut pitkäaikaisiksi. 

Näin ollen markkinoiden mukaan tutkimus- ja kehityskulut ovat ennemmin 

varallisuuserä kuin pelkkä kuluerä. 

 

Kothari ym. (2002) mukaan tutkimus- ja kehitysmenot olisi kuitenkin 

todennäköisesti luotettavuussäännön täyttävä tase-erä. Business week (2001) 

haastattelussa New York University Stern School of Business’in professori Baruch 

Levin mukaan onkin tärkeää, että myös yritykset alkaisivat käsitellä aineettomia 

hyödykkeitä kuten varallisuutta lainsäätäjien ohella.  
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3 TUTKIMUS- JA KEHITYSINVESTOINTIEN ARVOSTAMINEN JA 

VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN 

 

3.1 Haasteita tutkimus- ja kehitysinvestointien arvostamiselle 

osakemarkkinoilla  

 

Luvun 3 otsikointi ja aiheen valinta pohjautuvat Koivumaan (2010: 26) 

tutkimukseen. Aluksi tarkastelen haasteita, joita tutkimus- ja kehitysinvestointien 

arvostamiselle epätäydellisillä osakemarkkinoilla liittyy. Pääpaino ongelmallisten 

ilmiöiden ja haasteiden käsittelyssä kohdistuu luonnollisesti tutkimus- ja 

kehitysintensiivisiin teollisuuden aloihin. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sisältävät 

jo itsessään suuren riskin investoinnin epäonnistumisesta, mutta esimerkiksi Chan 

ym. (2001) mukaan tutkimus- ja kehitysinvestointien arvostamiseen liittyy lisäksi 

monenlaisia ongelmia.  

 

Haasteeksi tutkimus- ja kehitysmenojen arvostamiselle osakemarkkinoilla nousee 

esimerkiksi tilinpäätöstietojen epämääräisyys tutkimus- ja kehitysmenojen osalta. 

Canibano ym. (1999: 11) mukaan ei ole selvää, ”mitä aineettomat hyödykkeet 

täsmällisesti ovat, milloin ne tulisi tunnistaa, pitäisikö niitä raportoida 

tilinpäätöksissä, kuinka niitä tulee mitata, arvostaa ja poistaa.” Chan ym. (2001) 

mukaan lisäksi yritykset voivat osin itse määrittää, mitkä investoinnit ovat tutkimus- 

ja kehitysinvestointeja ja mitkä eivät. Canibano ym. (1999) havaitsivat myös, että 

aineettomat hyödykkeet, joihin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit myös osin kuuluvat, 

menevät helposti sekaisin keskenään, sekä tavanomaisten kustannusten kanssa.  

 

Canibano ym. (1999) mukaan epäselvyys luo haasteita aineettomien hyödykkeiden 

tilinpäätös-standardien yksilöitävyysvaatimuksen osalta. Aineettomien hyödykkeiden 

määrittämisen epäselvyydestä, Chan ym. (2001) mukaan, voi johtua myös, että 

markkinaperäiset P/E ja P/B tunnusluvut eivät anna oikeaa kuvaa yrityksen tilasta. 

Toisaalta Chan ym. (2001) mukaan vaarana voi myös olla, että tutkimus- ja 

kehitysinvestointien tulevaisuuden tuottoja ei oteta huomioon tarkasteltaessa 

tilinpäätöksen lukuja. Näin ollen kuva tulevaisuuden tuotto-odotuksista voi vääristyä, 

koska heidän mukaansa tutkimus- ja kehitysinvestointien todellinen potentiaalinen 

tulevaisuuden tuottoon perustuva arvo jää lähes kokonaan huomioimatta. 
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Osakemarkkinoilla, jotka eivät laske tutkimus- ja kehitysinvestointeja 

markkinaperäisiin tunnuslukuihin mukaan, voi olla vaarana systemaattinen tutkimus- 

ja kehitysintensiivisten osakkeiden aliarvostaminen (Chan ym. 2001).  

 

Täydellisten markkinoiden olettama ei kuitenkaan tee yritysten tulevaisuuden 

tuotoista sen varmempia.  Erityisesti teknologia- ja lääketeollisuudessa toimivilla 

yrityksillä, jotka panostavat voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, ei välttämättä 

ole suuria määriä aineellista omaisuutta. Näiden yritysten arvo perustuukin 

pääasiassa aineettomiin hyödykkeisiin, kuten tutkimukseen ja kehitykseen ja siitä 

saataviin tuloksiin, mikä tekee siten yrityksen tulevaisuuden tuottojen ennakoinnista 

vaikeaa. Lisäksi ”aloittavalta yritykseltä vaaditaan suuria kustannuksia, mutta 

useampikaan tutkimusprojekti ei takaa onnistunutta tulosta.” (Chan ym. 2001).  

 

(Chan ym. 2001) mukaan myös yksittäisen yrityksen kohdalla tulokset tutkimus- ja 

kehitysinvestoinneista saattavat antaa odottaa itseään vuosikausia, ja toisaalta tuotteet 

saattavat kiinnostaa kuluttajia vain suhteellisen lyhyen aikaa. Jones (2007: 489) 

mukaan yritysten panostukset aineettomiin hyödykkeisiin vaikeuttavatkin 

osakemarkkina-analyytikkojen ”lyhyen aikavälin tuottoennusteita”. Hall ja Hall 

(1993: 2) puolestaan havaitsivat tutkimuksessaan ”osakemarkkinoiden toimivan 

systemaattisesti lyhytjänteisesti”, millä he tarkoittavat, että sijoittajat hakevat lyhyen 

tähtäimen voittoja pitkän tähtäimen voittojen sijaan. Myös tämän tyylinen käytös voi 

olla haitallista tutkimus- ja kehitysinvestointien arvostamisen kannalta. 

 

Toisaalta syy tutkimus- ja kehitysmenojen ilmoittamatta jättämiseen voi olla myös 

lainsäädännöllinen. Canibano ym. (1999) mukaan aineettomien hyödykkeiden 

määrittelyissä tilinpäätösstandardeihin liittyen on vielä kehitettävää, ja tästä 

puutteellisesta tilanteesta johtuen yritykset eivät aina kerro aineettomista 

hyödykkeistään tilinpäätöksissään tai yrityskaupoissaan. 

 

Chan ym. (2001) mukaan näyttää kuitenkin siltä, että tutkimus- ja kehityspainotteiset 

yritykset ovat usein ylihinnoiteltuja. Chan ym. (2001: 3) mukaan sijoittajat voivat 

myös ylihinnoitella ”teknologisia läpimurtoja, joita tutkimus- ja kehitysintensiiviset 

yritykset mainostavat” Tällaisissa tilanteissa syntyy niin sanotusti sijoituskuplia 
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ylisuurien tulevaisuuden tuotto-odotusten perusteella. Kuplan puhjetessa ylisuuret 

tuotto-odotukset haihtuvat, eli sijoittajat menettävät sijoittamiaan varoja. 

 

 

3.2 Tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja 

osakkeen arvoon  

 

Tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta yrityksen kannattavuuteen voidaan 

lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta on luontevaa mitata 

kannattavuutta yrityksen oman pääoman tuotoilla tai kassavirroilla ja toisaalta 

yrityksen osakemarkkina-arvolla. Tässä tutkimuksessa tulen käyttämään oman 

pääoman tuottoa. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat painottuneet kuitenkin 

enemmän tutkimus- ja kehitysinvestointien ja osakkeen arvon väliseen yhteyteen.  

 

Tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden tai osakemarkkina-

arvon välistä yhteyttä on tutkittu jo ainakin 1980-luvulta alkaen useiden tutkijoiden 

toimesta, ja tutkimukset ovat kohdistuneet erityisesti länsimaiden kehittyneisiin 

talouksiin, joissa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat kasvattaneet merkitystään 

yritysten toiminnassa ja menestyksessä. 

 

Aikaisempien tutkimusten tulokset vaihtelevat selkeistä tilastollisesti positiivisista 

yhteyksistä heikompiin, ja jopa epävarmoihin tai negatiivisiin tilastollisiin yhteyksiin 

tutkimus- ja kehitysinvestointien ja yrityksen kannattavuuden tai 

osakemarkkinatuoton välillä. Yhden keskeisimmistä alan tutkimuksista, Kothari ym. 

(2002), tulosten mukaan yritysten voitot tutkimus- ja kehitysinvestoinneista ovat 

epävarmempia kuin muista pääomainvestoinneista, mutta kuitenkin keskimäärin 

positiivisia. Ero tavanomaisiin pääomainvestointeihin on tutkimuksen mukaan 

kolmin- tai nelinkertainen. Amir ym. (2004) havaitsi myös, että tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit ovat epävarmempia kuin muut pääomainvestoinnit, mutta 

ainoastaan koskien tutkimukseen- ja kehitykseen voimakkaasti panostavia aloja.  

 

(Johnson 1967 ja Newman 1968) via Ding (2007) havaitsivat sen sijaan, että 

tutkimus- ja kehitysinvestoinnit eivät tuottaneet yrityksille hyötyä lainkaan. Tätä 

näkemystä tukee myös FASB’in (Financial Accounting Standards Board) lausunto 
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vuodelta 1979, jonka mukaan ”suoraa yhteyttä T&K –menojen ja tulevaisuuden 

tuottojen välillä ei ole pystytty osoittamaan.” Näyttää siltä, että tutkimus- ja 

kehitysinvestointien positiivinen yhteys yrityksen tulevaisuuden tuottojen kanssa on 

voimistunut teknologian kehittymisen myötä.  

 

Monet uudemmat tutkimukset, kuten Lev ja Sougiannis (1996), Himmelberg ja 

Petersen (1994) via Yosha (1995), Sougiannis (1994), Eberhart ym. (2004), 

Karjalainen (2008), Chauvin ja Hirschey (1993) ja Kothari ym. (2002) ovatkin 

raportoineet selvästi tilastollisesti positiivisia tuloksia tutkimus- ja 

kehitysinvestointien vaikutuksesta yrityksen tulevaisuuden tuottoihin. Lisäksi 

Sougiannis (1994), Johnson ja Pazderka (1993), Doukas ja Switzer (1992), Eberhart 

ym. (2004), Chauvin ja Hirschey (1993) sekä Kothari ym. (2002: 356) mukaan 

ainakin ”Chambers ym. 1998, Deng ja Lev 1997, Lev ja Sougiannis 1996 ja 

Sougiannis 1994” ovat havainneet positiivisen yhteyden tutkimus- ja 

kehitysinvestointien ja markkina-arvon kasvun välillä. Myös Canibano ym. (2000) 

mukaan aikaisemmat tutkimukset uskovat laajasti, että tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnit tuottavan yrityksille tulevaisuuden voittoja ja 

osakemarkkinatuottoja. 

 

Eberhart ym. (2004) tutkimus on siinä mielessä poikkeava, että se kattaa 

poikkeuksellisen pitkän ajanjakson vuodesta 1951 vuoteen 2001. Heidän mukaan 

tutkimus- ja kehitysmenot parantavat yrityksen tulevaisuuden tuottoja pitkällä ajan 

jaksolla erityisesti teknologiaintensiivisillä aloilla toimivissa yrityksissä. Näin ollen 

Eberhart ym. (2004) tulokset ovat ristiriidassa Johnson (1967), Newman (1968) ja 

FASB’in (Financial Accounting Standards Board) vuodelta 1979 olevan lausunnon 

kanssa.  
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4 MUUT VASTAAVAT MAATASON INSTITUTIONAALISET 

MUUTTUJAT 

 

4.1 Tutkimus- ja kehitystoiminta erilaisissa maakohtaisissa 

rahoitusympäristöissä 

 

Tutkimus- ja kehitystoimintaa on tutkittu myös maakohtaisesti erilaisissa 

rahoitusympäristöissä. Tutkimuksissa, kuten esimerkiksi Booth ym. (2006) ja 

Karjalainen (2008) maakohtaiset rahoitusympäristöt on jaettu pankkiperusteiseen ja 

markkinaperusteiseen rahoitusjärjestelmään. Pankkiperusteisessa järjestelmässä 

lainan antajana toimivat etupäässä pankit ja markkinaperusteisessa järjestelmässä 

rahoitus tulee pääasiassa osakemarkkinasijoittajilta. Tutkimusten tarkoituksena on 

ollut vertailla pankkiperusteisen ja markkinaperusteisen rahoitusjärjestelmän 

vaikutuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan ja sen kannattavuuteen.  

 

Maakohtaisten rahoitusjärjestelmien toiminnallisissa taustoissa on huomattu 

monenlaisia eroavaisuuksia. Esimerkiksi Booth ym. (2006) mukaan on väitetty, että 

maakohtaisella rahoitusjärjestelmällä olisi merkitystä investointien toteutumisten 

helppouteen. Heidän mukaansa kaikki eivät kuitenkaan ole asiasta samaa mieltä, 

vaan painottavat pikemminkin rahoitusjärjestelmän kustannustehokkuutta.  

 

Demirgüc-Kunt ja Maksimovic (2002) laittavat tutkimuksessaan painoarvoa maan 

tavalle hoitaa rahoitusalan sopimukset. Heidän mukaansa rahoitusalan 

sopimusneuvottelu-kulttuuri ohjaa enemmän tai vähemmän rahoitusjärjestelmiä, 

mikä voi myös vaikuttaa siihen, millaiset investoinnit saavat rahoitusta. Lisäksi 

Demirgüc-Kunt ja Maksimovic (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

markkinaperusteinen rahoitusjärjestelmä johtaa pidempiaikaiseen luotonantoon, kun 

taas pankkiperusteinen rahoitusjärjestelmä johtaa lyhytaikaiseen velanantoon. Allen 

ja Gale (1999) ovat tehneet myös tärkeän havainnon, että hyvin toimivien 

markkinoiden olosuhteissa markkinaperäinen rahoitusjärjestelmä toimisi paremmin. 

 

Esimerkiksi Boot ja Thakor (1997) tutkimuksen mukaan, via Booth ym. (2006), 

tietynlaiset yritykset hakevat velkarahoitusta helpommin pankkiperusteisessa 

rahoitusjärjestelmässä kuin markkinaperusteisessa rahoitusjärjestelmässä, ja toisaalta 
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toisenlaiset yritykset hakevat velkarahoitusta helpommin markkinaperusteisessa 

rahoitusjärjestelmässä kuin pankkiperusteisessa rahoitusjärjestelmässä. He arvelevat 

yritysten erilaisuuden johtuvan siitä, että osakemarkkinahinnan arvonnousu 

teknologiaintensiivisten yritysten tutkimus- ja kehitysinvestoinneille on suurempi 

kuin muilla yrityksillä, ja tämän vuoksi teknologiaintensiivisten yritysten 

kannattaakin suosia lainaamista markkinaperusteisesti. Tämä voi olla kuitenkin 

lyhytnäköistä ajattelua ottaen huomioon riskin, joka informaation julkistamiseen 

liittyy. 

 

Booth ym. (2006) nostaa esiin esimerkiksi Yoshan (1995) tutkimuksen 

pankkiperusteisista, eli bilateraalisista, ja markkinaperusteisista, eli 

multilateraalisista, rahoitusratkaisuista. Yosha via Booth ym. (2006) on havainnut, 

että markkinaperusteisessa rahoitusmallissa yrityksen salaista tietoa voi päätyä 

muidenkin yritysten tietoon. Näin voi käydä siksi, että markkinaperusteisen 

rahoitusmallin yhteydessä yrityksen tulee julkistaa investointiin liittyviä tietoja 

tilinpäätöksessään, kun taas pankkiperusteisessa rahoitusmallissa tietoja tarvitsee 

antaa vain rahoittavalle pankille, jolloin vältytään salaisten tietojen julkistamiselta 

(Allen & Gale 1999). Näissä tapauksissa osakemarkkinasijoittajat voivat päätellä 

investoinnin kannattavuudesta ainoastaan pankin tekemän rahoituspäätöksen pohjalta 

(Allen & Gale 1999). Esimerkiksi Jones (2007) mukaan tutkimus- ja 

kehitysinvestointien kuvaileminen tilinpäätöksessä kasvattaa riskiä siitä, että 

tutkimus- ja kehitysinvestointien tulokset valuvat muille yrityksille. Ero informaation 

julkistamisvaatimuksissa onkin todennäköisesti merkittävin ero rahoitusjärjestelmien 

toiminnallisia taustoja vertailtaessa. 

 

Booth ym. (2006) nostaa esiin myös Bhattacharya ja Chiesa’n (1995) tutkimuksen, 

jossa käsitellään rahoitusympäristöjen toiminnan eroavaisuuksia. Tutkimuksen 

johtopäätöksenä via Booth ym. (2006) on muun muassa, että rahoitusympäristö, eli 

se, kumpaa rahoitusmallia käytetään, vaikuttaa osaltaan tutkimus- ja 

kehitysinvestointien suuruuteen. Tämä vahvistaa myös väitettä siitä, että 

rahoitusjärjestelmän valinnalla olisi vaikutuksensa investointien toteutumisten 

helppouteen.  
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Oman tutkimukseni kannalta kiinnostavinta on se, millaisia vaikutuksia 

rahoitusjärjestelmällä on erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointien kannattavuuteen 

tai tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutukseen yrityksen osakemarkkina-arvoon. 

Booth ym. (2006) tutkimuksen mukaan markkinaperusteinen rahoitusjärjestelmä 

lisää tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutusta yrityksen osakkeen arvoon. Heidän 

mukaansa kuitenkin tutkimus- ja kehitysinvestointien merkitystä yrityksen 

osakemarkkina-arvolle eri maakohtaisissa rahoitusympäristöissä on tutkittu vain 

vähän ja siksi on vaikea arvioida rahoitusympäristön vaikutuksen suuruutta. Beck ja 

Levine (2002) taas ovat huomanneet tutkimuksessaan, että maakohtaisen 

rahoitusympäristön muodolla on vain pieni vaikutus investointien kannattavuuteen 

silloin kun lainsäädäntö ja valvonta, sekä rahoitusympäristö yleisesti ottaen toimivat 

hyvin.  

 

Karjalainen (2008) on taas vertaillut kahden erilaisen institutionaalisen 

rahoitusjärjestelmän vaikutusta yrityksen tekemien tutkimus- ja kehitysmenojen ja 

viiden tutkimus- ja kehitysmenojen jälkeisen vuoden kannattavuuden väliseen 

korrelaatioon kymmenessä eri maassa. Hänen saamansa tulokset viittaavat vahvasti 

siihen, että tutkimus- ja kehitysmenoilla on voimakkaampi positiivinen vaikutus 

yrityksen viiden tutkimus- ja kehitysinvestointien jälkeisen vuoden tuottoihin 

pankkiperusteisessa rahoitusjärjestelmässä kuin markkinaperusteisessa 

rahoitusjärjestelmässä. 

 

Myös esimerkiksi La Porta ym. (1998) ovat käyttäneet tutkimuksissaan maakohtaisia 

institutionaalisia muuttujia. He tutkivat neljänkymmenen yhdeksän eri maan 

osakkeenomistajien ja velkojien lainsäädännöllistä sijoittajansuojaa. La Porta ym. 

(1998) havaitsivat, että maat, jotka kuuluvat niin sanottuun tapaoikeus kategoriaan, 

takasivat suurimman sijoittajansuojan, kun taas niin sanotut säädösoikeus kategorian 

maat takasivat matalimman sijoittajansuojan. 
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5 KULTTUURIMUUTTUJAT GEERT HOFSTEDEN MUKAAN 

 

Hofsteden (2001: 1) tutkimuksen mukaan kulttuuri voidaan määritellä 

”kollektiiviseksi mielen ohjelmoinniksi” (Kuvio 1). Tällöin Hofsteden via McGraw-

Hill (2010: 1) mukaan kansallinen kulttuuri voidaan käsitteenä läheisesti liittää 

”ihmisluontoon” ja ”persoonallisuuteen” (Kuvio 1), mutta kuitenkin sekoittamatta 

käsitteitä keskenään. Hofstede (1980, 1984: 15) tutkimusten mukaan kuvion 1 

käsitteet kuvaavatkin juuri ”mielen ohjelmoinnin tasoja”.  

 

Hofstede (1980, 1984: 15), Hofstede (2001:15) havaitsi myös, että ”jokaisen 

persoonan mielen ohjelmointi on osittain ainutlaatuinen, osittain yhteinen”. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa, Hofstede (1980, 1984: 15), ”mielen ohjelmoinnin 

tasoja” nimitetään ”universaaliksi, kollektiiviseksi ja individualistiseksi” tasoksi. 

Lisäksi McGraw-Hill (2010: 1) mukaan Hofstede havaitsi tutkimuksessaan, että 

geeniperimällä ei ole vaikutusta kulttuuriin, vaan kulttuuri saadaan oppimisen 

tuloksena, ja oppimista ohjaa yksilön ”sosiaalinen ympäristö”. Sen sijaan 

”universaali taso” tulee ihmiselle todennäköisesti geenien mukana (Hofstede 1980, 

1984: 16). ”Individuaalinen taso” taas saadaan todennäköisimmin Hofsteden (1980, 

1984: 16) mukaan sekä geenien kautta, että oppimalla.  
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Kuvio 1. Hofstede (2001) ”Three levels of human mental programming” -kuviosta mukaillut 

(Helsingin yliopisto, Johanna Heimonen). Luvat julkaisuun myöntäneet Johanna Heimonen ja 

Geert Hofstede, "Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and 

Organizations Across Nations", Second Edition. Thousand Oaks, California: SAGE 

Publications, 2001, ISBN 0-8039-7323-3. ©Geert Hofstede B.V. quoted with permission 

 

Kulttuuriin voidaan laskea kuuluvaksi arvojen lisäksi myös esimerkiksi ”symbolit, 

sankarit ja rituaalit.” (Kuvio 2), (Hofstede 2001). Symbolit, sankarit ja rituaalit 

muodostavat Hofsteden mukaan kullekin kulttuurille ominaiset käytännöt, joiden 

kautta myös erilaiset kulttuurit voidaan tunnistaa toisistaan (McGraw-Hill 2010: 1). 

Hofstede (2001: 10) kutsuukin ”Symboleja, sankareita ja rituaaleja” kulttuurin 

”näkyviksi elementeiksi”.  
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Kuvio 2. Hofsteden ”Sipulidiagrammi” (The ”Onion diagram”: Manifestation of culture at 

different levels of depth) (Hofstede 2001: 11). Mukaillut Matti Rautiainen. Julkaistu tekijän 

luvalla: Geert Hofstede, "Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions 

and Organizations Across Nations", Second Edition. Thousand Oaks, California: SAGE 

Publications, 2001, ISBN 0-8039-7323-3. ©Geert Hofstede B.V. quoted with permission 

 

Hofsteden tutkimuksen mukaan kulttuuriset arvot tulevat esiin ihmisten tavoissa 

”toimia erilaisissa tilanteissa”, ja hänen mukaansa arvot ovatkin olennaisen tärkeitä 

kulttuurille (McGraw-Hill 2010: 3). Myös Hofstede (1980, 1984: 21) mainitsee arvot 

yhdeksi ”kulttuurin rakennuspalikoista”. Kulttuuriset arvot auttavat myös 

arvottamaan asioita ja liittyvät läheisesti tunteisiin (Hofstede 1980, 1984: 18). 

McGraw-Hill (2010: 2) mukaan Hofsteden arvot määrittävätkin seuraavia asioita: 

 ”paha vastaan hyvä   

 likainen vastaan puhdas 

 ruma vastaan kaunis  

 epäluonnollinen vastaan luonnollinen 

 epänormaali vastaan normaali 

 paradoksaalinen vastaan looginen 

 irrationaalinen vastaan rationaalinen” 

  

Tutkimustensa pohjalta Hofstede löysi eri maiden kulttuureista yhteensä viisi 

”yhteistä ongelmaa”, joihin eri kulttuurit olivat kehittäneet omat ratkaisumallinsa 

McGraw-Hill (2010: 4). Hofstede nimittää näitä kulttuurien ”perus ongelmia” 

”kulttuurien ulottuvuuksiksi”, jotka tekevät kulttuureista vertailukelpoisia (Hofstede 
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2001: 29). Hofsteden (2001: 29) mallin mukaan viisi Hofsteden ”kulttuuri-

ulottuvuutta” ovat:  

valtaetäisyys 

epävarmuuden välttäminen 

individualismi – kollektivismi 

maskuliinisuus – feminiinisyys   

pitkäntähtäimen – lyhyentähtäimen orientaatio 

 

Hofsteden (2001: 29) tutkimuksen mukaan valtaetäisyyden kulttuurimuuttuja ”liittyy 

ihmisten epätasa-arvoisuuden perusongelman erilaisiin ratkaisuihin”. Toisin sanoen 

Hofsteden mukaan valtaetäisyyden ”kulttuuri-ulottuvuus” on sitä, kuinka paljon 

kansallisen kulttuurin valtarakenteissa alempana olevat ”olettavat ja hyväksyvät” 

korkeammalla valtarakenteissa olevien käyttävän valtaa McGraw-Hill (2010: 5). 

Hofstede (1984: 83-84) via Gray (1988) mukaan valtaetäisyyden ollessa suurta 

”yhteiskunnat hyväksyvät hierarkkisen järjestyksen, jossa kaikilla on paikkansa” ja 

toisaalta ”matalan valtaetäisyyden yhteiskunnissa ihmiset pyrkivät vallan tasa-

arvoistamiseen ja vaativat perustelut vallan eriarvoisuudelle.” Moilanen ja Silvola 

(2009: 20) mukaan Hofsteden valtaetäisyyden ollessa suurta ihmiset esimerkiksi 

”uskovat, että vaikutusvaltaisilla ihmisillä on oikeus (ja velvollisuus!) hallita ja saada 

etuoikeuksia” ja päinvastoin Hofsteden valtaetäisyyden ollessa matala koetaan, että 

”hierarkiat ovat vain hallinnollinen välttämättömyys”.    

 

Epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujassa on taas Hofsteden (2001: 29) 

mukaan kysymys ”stressin määrästä yhteiskunnassa epävarman tulevaisuuden 

edessä”. House ym. (2004) via Ramirez ja Tadesse (2009: 390) ovat havainneet, että 

epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujassa tätä ”tulevaisuuden epävarmuutta” 

vastaan pyritään taistelemaan ”yhteiskunnallisten normien, sääntöjen ja 

toimintatapojen” keinoin. Näin ollen Epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttuja 

liittyy Hofsteden mukaan siihen, kuinka suuresti ”kulttuurin jäsenet tuntevat itsensä 

uhatuiksi epävarmojen ja tuntemattomien tilanteiden osalta.” McGraw-Hill (2010: 5). 

Chang ja Noorbakhsh (2009: 329) mukaan korostunut ”turvallisuus ja 

ennustettavuus”, jotka liittyvät epävarmuuden välttämiseen, voivat vaikuttaa 

haitallisesti yhteiskunnan ”yrityskapitalismiin, riskinottoon ja kilpailuun”. 
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Griffin ym. (2009) mukaan epävarmuuden välttäminen johtaa ”huoliin tasapainosta 

ja yhteiskunnallisesta vaaranuhasta, ja arvostaa sääntöjen noudattamista kaikissa 

olosuhteissa, kun taas matalan epävarmuuden välttämisen kulttuurit hyväksyvät 

enemmän vaihtelua ja riskiä.” Korkea epävarmuuden välttämisen aste voikin 

aiheuttaa ihmisissä ”stressiä ja ennakoitavuuden tarvetta”. McGraw-Hill (2010: 5). 

Hofstede (1984: 83-84) via Gray (1988) mukaan ”vahvan epävarmuuden välttämisen 

yhteiskunnat pitävät yllä jäykkiä uskomus- ja käyttäytymissääntöjä ja ovat 

suvaitsemattomia poikkeavia henkilöitä ja ideoita kohtaan.” kun taas ”heikon 

epävarmuuden välttämisen yhteiskunnat ylläpitävät rennompaa ilmapiiriä, jossa 

käytäntö on tärkeämpää kuin periaatteet ja poikkeavuutta suvaitaan helpommin.” 

Moilanen ja Silvola (2009: 21) luentomateriaalin mukaan Hofsteden epävarmuuden 

välttämisen ollessa suurta pyritään ”epävarmuutta vähentämään sääntöjen ja 

määräysten kautta” ja toisaalta matala epävarmuuden välttäminen johtaa siihen, että 

”kulutetaan vähemmän huolta, aikaa ja rahaa pyrkimyksiin vähentää epävarmuutta”.  

 

Hofsteden (2001: 29) mukaan Individualismissa ja kollektivismissa on kysymys 

”yksilöiden integroitumisesta perusjoukkoon”. Individualismissa Hofsteden mukaan 

”yksilöiden väliset siteet ovat irtonaiset: jokaisen odotetaan huolehtivan itsestään ja 

lähiperheestään McGraw-Hill (2010: 5). Kollektivismi sitä vastoin liittyy 

yhteiskuntiin, joissa ihmiset syntymästään asti integroidaan vahvoihin, 

koossapitäviin ydinryhmiin, jotka läpi ihmisten elämän suojelevat heitä ehdottoman 

kuuliaisuuden vastapainoksi.” McGraw-Hill (2010: 5). Griffin ym. (2009: 8) mukaan 

individualismille on tyypillistä ”yksilön itsenäinen toiminta… vapaus ja 

henkilökohtaiset haasteet”. Kollektivismille on taas tyypillistä Griffin ym. (2009: 8) 

mukaan ”riippuvaisuus” toisista ihmisistä. 

 

Maskuliinisuus ja feminiinisyys Hofsteden (2001: 29) mukaan ”liittyvät 

emotionaalisten roolien jakautumiseen miesten ja naisten välillä”. Tarkemmin 

määriteltynä maskuliinisuus liittyy Hofsteden tutkimusten mukaan 

”määrätietoisuuteen, kilpailullisuuteen, kovuuteen ja materialistiseen 

menestymiseen” ja hänen mukaansa ”maskuliinisuus liittyy yhteiskuntiin, joissa 

sosiaaliset sukupuoliroolit ovat selvästi erilaiset.” McGraw-Hill (2010: 5). Sitä 

vastoin ”feminiinisyys liittyy yhteiskuntiin, joissa sosiaaliset sukupuoliroolit ovat 

osittain päällekkäin.” McGraw-Hill (2010: 5). Chang ja Noorbakhsh (2009: 330) 
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mukaan maskuliinisuus liittyy suorituskeskeisyyteen, oma-aloitteisuuteen ja 

itsenäiseen työskentelyyn. 

 

Pitkäntähtäimen ja lyhyentähtäimen orientaatiot kulttuurimuuttujina Hofsteden 

(2001: 29) mukaan ”liittyvät ihmisten pyrkimysten painopisteen valintaan: 

tulevaisuus vai nykyhetki”. Pitkäntähtäimen – lyhyentähtäimen orientaatiota 

kutsutaan Hofsteden mukaan myös ”kungfutselaiseksi dynaamisuudeksi” McGraw-

Hill (2010: 5). Pitkäntähtäimen orientaatio liittyy Hofsteden mukaan ”pysyvyyteen, 

säästäväisyyteen, häpeäntunteeseen ja suhteiden järjestelyyn aseman mukaan” 

McGraw-Hill (2010: 5). Moilanen ja Silvola (2009: 23) luentomateriaalin mukaan 

Hofsteden pitkäntähtäimen orientaatio liittyy esimerkiksi siihen, että voidaan ”siirtää 

mielihyvän tarvetta” tulevaisuuteen, kun taas lyhyentähtäimen orientaatio ”odottaa 

välittömiä tuloksia” ja ”välitöntä tarpeiden tyydyttämistä”.  

 

Gray (1988: 6) on todennut tutkimuksessaan: 

 ”Mikäli Hofstede on oikein tunnistanut individualismin, 

valtaetäisyyden, epävarmuuden välttämisen ja maskuliinisuuden merkittävinä 

kulttuurin arvojen ulottuvuuksina, silloin pitäisi olla mahdollista todeta niiden suhde 

laskentatoimen arvoihin. Jos tällainen suhde on olemassa, voidaan yhteiskunnallisten 

arvojen ja laskentatoimen menetelmien välille luoda yhteys ja kulttuurin vaikutus 

arvioida.” 

 

Hofsteden kulttuurimuuttujia onkin käytetty jo lukuisissa eri taloutta koskevissa 

tutkimuksissa. Yleensä niitä käytetään selittävinä muuttujina tilastollisissa 

analyyseissä, joiden avulla ”kulttuurin vaikutus” taloudelliseen ilmiöön voidaan 

todeta. Tämän tutkimuksen kannalta Hofsteden kulttuurimuuttujista erityisesti 

epävarmuuden välttäminen on avainasemassa, koska tulen käyttämään sitä 

tutkimukseni empiirisessä osiossa.  

 

Epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujaa ovat tutkineet, kuten jo aikaisemmin 

tässä tutkimuksessa todettiin, esimerkiksi Kwok and Tadesse (2006), Griffin ym. 

(2009), Chang ja Noorbakhsh (2009) ja Ramirez ja Tadesse (2009). Kwok and 

Tadesse (2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että erityisesti kulttuurimuuttuja 

epävarmuuden välttämisasteen saadessa suuria arvoja pankkiperusteinen 

rahoitusjärjestelmä tulee yleisemmäksi verrattuna markkinaperäiseen 

rahoitusjärjestelmään. Griffin ym. (2009) puolestaan tulivat johtopäätökseen, että 
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kansallisella kulttuurilla, jota tutkimuksessa edustaa muun muassa epävarmuuden 

välttämisaste, on merkittävä vaikutus yritysten riskiin suhtautumiseen. Näin ollen 

maakohtaisen kansallisen kulttuurin muuttuja epävarmuuden välttämisaste voidaan 

perustellusti liittää maakohtaiseen riskiin suhtautumiseen yrityksissä. Tätä näkemystä 

tukee myös Griffin ym. (2009: 8) tutkimus, jonka mukaan korkea epävarmuuden 

välttämisen kulttuurimuuttuja vaikuttaa tilastollisesti negatiivisesti riskinottoon. Syy 

tähän on heidän mukaansa se, että korkea epävarmuuden välttäminen ”korostaa 

sosiaalista yhdenmukaisuutta ja sääntöjen noudattamista”. Chang ja Noorbakhsh 

(2009) mukaan taas Hofsteden kulttuurimuuttujat ”epävarmuuden välttämisaste”, 

”maskuliinisuus” ja ”pitkän aikavälin suuntautuminen” korreloivat positiivisesti 

kassavarojen suuruuden kanssa. Ramirez ja Tadesse (2009: 329) havaitsivat myös, 

että epävarmuuden välttämisen ollessa korkeaa myös kassavarojen suuruus kasvaa. 

Heidän mukaansa tämä voi johtua siitä, että korkean epävarmuuden välttämisen 

maissa joutumista ”taloudelliseen ahdinkoon” pyritään välttämään voimakkaammin. 

 

Epävarmuuden välttämisen maakohtaista kulttuurimuuttujaa ovat käyttäneet 

tutkimuksissaan myös Han ym. (2008). He havaitsivat muun muassa, että 

epävarmuuden välttäminen ja individualismi vaikuttavat yrityksissä harjoitettavaan 

tuloksen järjestelyyn. Huang (2008: 1) on tutkinut myös epävarmuuden välttämisen 

kulttuurimuuttujaa. Tutkimuksessaan hän havaitsi, että yhtenä kolmesta muuttujasta 

Hofsteden epävarmuuden välttäminen vaikuttaa negatiivisesti yritysten 

kasvunopeuteen ”teollisuuden aloilla, joissa informaatiota on vähemmän saatavilla”.  
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6 EMPIIRINEN ANALYYSI: TUTKIMUS- JA KEHITYSINVESTOINTIEN 

VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN ERILAISISSA RISKIIN 

SUHTAUTUMISEN YMPÄRISTÖISSÄ 

 

6.1 Hypoteesit 

 

Tutkimuksessani vertailen, kuinka tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen vaihtelee erilaisissa maakohtaisissa riskiin suhtautumisen 

ympäristöissä. Karjalainen (2008: 83) mallin mukaan tutkimukseni hypoteesit ovat: 

 

Hypoteesi 1: Tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

tulee kasvamaan silloin, kun yrityksen kotimaan riskin välttämisen aste on matala, eli 

Hofsteden epävarmuuden välttämisasteen arvon ollessa pieni ja dummy-muuttujan 

arvon ollessa 1. 

 

Hypoteesi 2: Tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen tulevaisuuden 

tuottojen epävarmuuteen tulee kasvamaan silloin, kun yrityksen kotimaan riskin 

välttämisen aste on matala, eli Hofsteden epävarmuuden välttämisasteen arvon 

ollessa pieni ja dummy-muuttujan arvon ollessa 1. 

 

 

6.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni aineisto on hankittu Thomson Reuters Worldscope Database 

tietokannasta. Aineisto sisältää kahdeksan eri maata, joita ovat Belgia, Tanska, 

Kreikka, Singapore, Espanja, Ruotsi, Turkki ja Englanti. Aineistoni koostuu yritys-

vuosihavainnoista, joita on yhteensä 6080 kappaletta, ja jotka sijoittuvat ajanjaksolle 

1981-2008.  

 

Maat on valikoitu tutkimukseen mukaan Hofsteden epävarmuuden välttämisaste–

indeksin arvojen perusteella valikoimalla neljä suurimman ja neljä pienimmän arvon 

saavaa maata niin, että myös maiden yritys- ja muuttujakohtaiset tiedot olivat 

saatavilla tietokannasta. Suuren epävarmuuden välttämisaste–indeksin arvon saaville 

maille on annettu dummy-muuttujan arvo 0 ja pienen epävarmuuden välttämisaste–

indeksin arvon saaville maille on annettu dummy-muuttujan arvoksi 1. Neljä 
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epävarmuuden välttämisaste–indeksin suurimman arvon saavaa maata, eli riskiä 

karttavia maita tutkimuksessani ovat Belgia, Kreikka, Espanja ja Turkki, ja neljä 

pienimmän arvon saavaa maata, eli riskiä ottavia maita ovat Singapore, Englanti, 

Ruotsi ja Tanska. 

 

Tutkimusaineisto sisältää yritys-vuosikohtaiset tiedot maittain muuttujista kuten 

oman pääoman tuotto, tutkimus- ja kehitysmenot, taseen loppusumma ja 

velkaisuusaste, joita Kothari ym. (2002) ja Karjalainen (2008) mallin mukaan käytän 

tutkimuksessani. Karjalainen (2008: 84) mallin mukaan muuttujat on saatu 

tietokannasta seuraavasti: 

 

(1) Oman pääoman tuotto (ROE), joka on laskettu jakamalla nettotulos oikaistulla 

omalla pääomalla. Tietokannassa esiintyy nimellä ws.returnonaverageequity.  

 

(2). Tutkimus- ja kehitysmenot, joka sisältävät Karjalainen (2008: 84) mukaan 

”välittömät ja välilliset kustannukset, jotka liittyvät uusien prosessien, tekniikoiden, 

sovellusten ja tuotteiden luomiseen ja kehittämiseen kaupallisiin 

käyttötarkoituksiin.” Tietokannassa esiintyy nimellä 

ws.researchanddevelopmentexpense. 

 

(3). Taseen loppusumma, joka on Karjalainen (2008: 84) mukaan ”summa vaihto-

omaisuudesta, pitkäaikaisista saamisista, sijoituksista omistusyhteys-yrityksiin, 

muista sijoituksista, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja muista varoista”. 

Tietokannassa esiintyy nimellä ws.totalassets. 

 

(4). Velkaisuusaste, joka saadaan Karjalainen (2008: 84) mukaan, kun kaikki velat 

jaetaan ”taseen loppusummalla”. Tietokannassa esiintyy nimellä 

ws.totaldebtpcttotalassets. 

 

Edellisten lisäksi käytän tutkimuksessani Hofsteden epävarmuuden välttämisen 

kulttuurimuuttujaa dummy-muuttujana. Dummy-muuttujan avulla maat jaetaan 

kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvat korkean epävarmuuden välttämisasteen 

maat ja toiseen ryhmään matalan epävarmuuden välttämisasteen maat. Dummy-

muuttuja tekee mahdollisesksi ryhmien vertailun keskenään. Epävarmuuden 
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välttämisen kulttuurimuuttujan arvot on saatu Geert Hofsteden epävarmuuden 

välttämisen indeksistä. 

 

Tutkimusaineistostani on poistettu sellaiset havainnot, joissa jonkin muuttujan arvo 

on puuttunut. Tämä on tehty kaikille aineiston muuttujille. Tämän jälkeen 

aineistostani on poistettu outlier-havainnot, yksi prosentti jakauman kummastakin 

päästä, koskien muuttujia oman pääoman tuottoaste, tutkimus- ja kehitysmenot, 

yrityksen koko ja yrityksen velkaisuusaste. Nämä niin sanotut outlier-havainnot 

kuuluvat yleensä eri havainto populaatioihin kuin muut tutkimusaineiston havainnot 

ja niillä voi olla haitallisen voimakas vaikutus regressiomallin selittävien muuttujien 

tilastolliseen merkitsevyyteen, mikä voi johtaa edelleen tutkimustulosten ja 

johtopäätösten vääristymiseen (Lepola & Pakola 2007: 50). 

 

Outlier-havaintojen lisäksi tutkimusaineistostani on poistettu havainnot oman 

pääoman tuottoasteen, tutkimus- ja kehitysmenojen, yrityksen koon ja yrityksen 

velkaisuusasteen osalta, mikäli oma pääoma on saanut arvon nolla tai negatiivisen 

arvon. 

 

Myös muuttujien tutkimus- ja kehitys kulut, yrityksen koko ja yrityksen 

velkaisuusaste havaintojen viiden vuoden takaiset arvot on poistettu, mikäli 

muuttujan arvo on ollut nolla tai arvo on puuttunut kokonaan.  

 

 

6.3 Tilastotietoa muuttujista  

 

 
Taulukko 1. Tilastotietoa muuttujista. Koko aineisto. 

Muuttuja Havaintojen 

määrä 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

AVRROE 6080 0.0834620     0.1821211 -1.0600559 0.6967709 

STDROE 6080 0.1291461 0.1282517 0.0010020 0.8346183 

L5RDEXP 6080 0.0752556 0.1160575 0 0.9161187 

L5SIZE 6080 19.1235942 2.0362018 14.4192444 23.9298667 

L5LEV 6080 0.1742554 0.1365844 0 0.7003541 

UAIL5RDEXP 6080 0.0073916 0.0378457 0 0.6917865 
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AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. STDROE 

tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. L5RDEXP tarkoittaa 

yrityksen viiden vuoden takaisia omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa 

viiden vuoden takaista yrityksen keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV 

on yrityksen viiden vuoden takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen 

loppusummalla. UAIL5RDEXP tarkoittaa ristimuuttujaa, jossa epävarmuuden välttämisasteen indeksin pohjalta 

luodut dummy-muuttujan arvot kerrotaan yrityksen omalla pääomalla suhteutetuilla viiden vuoden takaisilla 

tutkimus- ja kehitysmenoilla. 

 

Taulukosta 1 käy ilmi, että tutkimuksessani käytettäviä yritysvuosihavaintoja löytyy 

tutkimusaineistosta lopulta 6080 kappaletta. Taulukosta 1 selviää myös aineiston 

keskiarvot, keskihajonnat, minimi- ja maksimiarvot. 

 

Taulukko 2. Tilastotietoa muuttujista. Dummy=1. 

Muuttuja Havaintojen 

määrä 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

AVRROE 1072 0.0979477    0.1543498 -0.7562675 0.6967709 

STDROE 1072 0.1188594 0.1143871 0.0073686 0.7926100 

L5RDEXP 1072 0.0419227 0.0817359 0 0.6917865 

L5SIZE 1072 18.9367006 1.5712312 14.9949300 23.9091289 

L5LEV 1072 0.2058117 0.1566056 0 0.7003541 
AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. STDROE 

tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. L5RDEXP tarkoittaa 

yrityksen viiden vuoden takaisia omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa 

viiden vuoden takaista yrityksen keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV 

on yrityksen viiden vuoden takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen 

loppusummalla. 

 

Taulukko 2 kuvaa tilastotietoa muuttujista dummy-arvon 1 saavien maiden osalta, eli 

niiden maiden osalta, jotka ottavat enemmän riskiä. Taulukon mukaan dummy-arvon 

1 saavien maiden yritysvuosihavaintoja löytyy tutkimusaineistosta 1072 kappaletta. 

Taulukosta 2 selviää myös aineiston keskiarvot, keskihajonnat, minimi- ja 

maksimiarvot. 

 

Taulukko 3. Tilastotietoa muuttujista. Dummy=0. 

Muuttuja Havaintojen 

määrä 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

AVRROE 5008 0.0803613   0.1874005 -1.0600559 0.5565746 

STDROE 5008 0.1313480 0.1309345 0.0010020 0.8346183 

L5RDEXP 5008 0.0823907 0.1209765 0 0.9161187 

L5SIZE 5008 19.1636002 2.1205312 14.4192444 23.9298667 

L5LEV 5008 0.1675005 0.1309374 0 0.6807574 
AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. STDROE 

tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. L5RDEXP tarkoittaa 

yrityksen viiden vuoden takaisia omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa 

viiden vuoden takaista yrityksen keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV 

on yrityksen viiden vuoden takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen 

loppusummalla. 

 

Taulukko 3 kuvaa tilastotietoa muuttujista dummy-arvon 0 saavien maiden osalta, eli 

niiden maiden osalta, jotka ottavat vähemmän riskiä. Taulukon mukaan dummy-
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arvon 0 saavien maiden yritysvuosihavaintoja on tutkimusaineistossa 5008 

kappaletta. Taulukosta 3 käy ilmi myös aineiston keskiarvot, keskihajonnat, minimi- 

ja maksimiarvot. 

 

Taulukko 4. Epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujan indeksiarvot sekä dummy-

muuttujaryhmittely maittain. 

Maa Dummy 1 Dummy 0 

Belgia      94  

Tanska    23   

Kreikka    112  

Singapore     8   

Espanja      86  

Ruotsi    29   

Turkki      85  

Iso-Britannia    35   

   

Taulukosta 2 käy ilmi, että dummymuuttuja 1 sisältää maat Tanska, Singapore, 

Ruotsi ja Iso-Britannia. Dummymuuttuja 0 sisältää maat Belgia, Kreikka, Espanja ja 

Turkki. 

 

 

Taulukko 5. Korrelaatiokertoimet muuttujien kesken. 

 AVRROE STDROE  L5RDEXP L5SIZE L5LEV DL5RDEXP 

AVRROE 1.00000 
 

-0.47594 

<.0001 
 

-0.18248 

<.0001 
 

0.26049 

<.0001 
 

0.06488 

<.0001 
 

-0.00530 

0.6797 
 

STDROE -0.47594 

<.0001 
 

1.00000 

  
 

0.18339 

<.0001 
 

-0.20963 

<.0001 
 

-0.00573 

0.6550 
 

0.04359 

0.0007 
 

L5RDEXP -0.18248 

<.0001 
 

0.18339 

<.0001 
 

1.00000 

  
 

-0.12818 

<.0001 
 

-0.11956 

<.0001 
 

0.21187 

<.0001 
 

L5SIZE 0.26049 

<.0001 
 

-0.20963 

<.0001 
 

-0.12818 

<.0001 
 

1.00000 

  
 

0.32048 

<.0001 
 

0.00667 

0.6030 
 

L5LEV 0.06488 

<.0001 
 

-0.00573 

0.6550 
 

-0.11956 

<.0001 
 

0.32048 

<.0001 
 

1.00000 

  
 

0.01296 

0.3123 
 

UAIL5RDEXP -0.00530 

0.6797 
 

0.04359 

0.0007 
 

0.21187 

<.0001 
 

0.00667 

0.6030 
 

0.01296 

0.3123 
 

1.00000 

  
 

AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. STDROE 

tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. L5RDEXP tarkoittaa 

yrityksen viiden vuoden takaisia omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa 

viiden vuoden takaista yrityksen keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV 

on yrityksen viiden vuoden takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen 

loppusummalla. UAIL5RDEXP tarkoittaa ristimuuttujaa, jossa epävarmuuden välttämisasteen indeksin pohjalta 

luodut dummy-muuttujan arvot kerrotaan yrityksen omalla pääomalla suhteutetuilla viiden vuoden takaisilla 

tutkimus- ja kehitysmenoilla. 
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Taulukon 3 mukaan tutkimus- ja kehitysmenojen ja keskimääräisen oman pääoman 

tuoton keskinäinen riippuvuussuhde (korrelaatio) on koko aineistolla mitattuna 

hienoisesti negatiivinen arvolla -0,18248. Negatiivinen korrelaatio ei näin ollen 

ainakaan koko aineistolla mitattuna tue suurinta osaa aikaisempien tutkimusten 

tuloksista. Koko aineistolla mitattuna tutkimus- ja kehitysmenojen ja oman pääoman 

tuoton keskihajonnan keskinäinen riippuvuussuhde (korrelaatio) on sen sijaan 

hienoisesti positiivinen arvolla 0,18339. Oman pääoman tuoton keskihajonta kuvaa 

oman pääoman tuoton epävarmuutta. Tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen koon 

ja velkaisuusasteen keskinäiset riippuvuussuhteet ovat heikkoja ja negatiivisia. 

Tutkimus- ja kehitysmenojen ja ristimuuttujan keskinäinen riippuvuussuhde on 

hienoinen ja positiivinen.  

 

 

6.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen on valittu lineaarinen regressiomalli. 

Regressiomallin selitettäviä muuttujia ovat oman pääoman tuoton keskiarvo ja oman 

pääoman tuoton keskihajonta. Selittävinä muuttujina regressiomallissa toimivat 

yrityksen tutkimus- ja kehitysmenot, epävarmuuden välttämisaste–indeksi, joka on 

riskiin suhtautumista kuvaava dummy-muuttuja, yrityksen koko, yrityksen 

velkaisuusaste ja ristimuuttuja, joka on muodostettu kertomalla dummy-muuttuja ja 

yrityksen tutkimus- ja kehitysmenot keskenään. 

 

Muuttuja tutkimus- ja kehitysmenot on jaettu yrityksen oikaistulla omalla pääomalla 

ja muuttuja yrityksen koko on logaritmoitu. Muuttujat yrityksen velkaisuusaste ja 

oman pääoman tuotto on muutettu prosenteiksi jakamalla ne luvulla 100. Sekä oman 

pääoman tuoton keskiarvo että oman pääoman tuoton keskihajonta on laskettu viiden 

vuoden aikajaksolta. Mikäli viiden vuoden aikajaksolta on puuttunut yhdenkään 

vuoden havainto, koko viiden vuoden aikajakso on poistettu oman pääoman tuoton ja 

oman pääoman tuoton keskihajonnan aineistoista. Lisäksi muuttujille tutkimus- ja 

kehitysmenot, yrityksen koko, eli taseen loppusumma, ja yrityksen velkaisuusaste on 

laskettu viiden vuoden takaiset arvot, joilla Kothari ym. (2002) ja Karjalainen (2008: 

85) mallien mukaan selitetään viiden seuraavan vuoden oman pääoman tuoton 

keskiarvoa ja oman pääoman tuoton keskihajontaa. Karjalainen (2008: 85) mukaan 
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oman pääoman tuoton keskiarvo edustaa ”tulevaisuuden kannattavuutta” ja oman 

pääoman tuoton keskihajonta edustaa ”tulevaisuuden kannattavuuden epävarmuutta”. 

 

Tutkimuksessani käyttämä regressiomalli on niin sanotusti useamman selittävän 

muuttujan regressiomalli, jossa Lepola ja Pakola (2007: 21) mukaan ”Määritetään 

funktio y=y(x) lineaariseksi eli yi = β1 + β2xi2 + … + βqxiq + ei, jossa y on 

vastemuuttuja, xq:t ovat selittäviä muuttujia, βj:t ovat regressiokertoimia ja e on 

virhetermi.” Lepola ja Pakola (2007) mukaan selittävien muuttujien β-kertoimet 

ilmaisevat selitettävän muuttujan y odotusarvon muutoksen. Kyseessä olevassa 

useamman selittävän muuttujan regressiomallissa tutkitaan siis Lepola ja Pakola 

(2007) mukaan useiden eri selittävien tekijöiden vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. 

 

Kothari ym. (2002), Karjalainen (2008) mallien mukaan, sekä Koivumaan (2010: 44) 

esitystapaa mukaillen tutkimuksessani käytettävät regressiomallin kaavat ovat 

muotoa: 

 

AVRROE(t+1,t+5) = α + β1tL5RDEXPt + β2tUAIt + β3tUAIL5RDEXPt +  (1) 

                       β4tL5SIZEt + β5tL5LEVt + error(t+1,t+5) 

 

STDROE(t+1,t+5) = α + β1tL5RDEXPt + β2tUAIt + β3tUAIL5RDEXPt +  (2) 

                         β4tL5SIZEt + β5tL5LEVt + error(t+1,t+5) 

 

missä, 

 

(1) AVRROE(t+1,t+5) = tulevan viiden vuoden keskiarvo oman pääoman tuotolle 

(2) STDROE(t+1,t+5) = tulevan viiden vuoden keskihajonta oman pääoman 

tuotolle 

α = vakiokerroin 

β(1,5) = tuntemattomat parametrit 

L5RDEXPt = tutkimus- ja kehityskulut ajanhetkellä t 

UAIt = epävarmuuden välttämisaste–indeksin dummy-muuttuja 

UAIL5RDEXP = interaktiokerroin 

L5SIZEt = yrityksen koko ajanhetkellä t 

L5LEVt = velkaisuusaste ajanhetkellä t 

error(t+1,t+5) = virhetermi 
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Kuvio 3. Regressiomallin asetelma Koivumaan (2010: 46) mallin mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. STDROE 

tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. L5RDEXP tarkoittaa 

yrityksen viiden vuoden takaisia omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. Dummy tarkoittaa 

epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujaa.  

 

Kuviossa 3 on havainnollistettu tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaa. Kuviossa 

viiden vuoden keskiarvoa oman pääoman tuotolle, joka on lyhennetty AVRROE, 

selitetään viiden vuoden takaisilla tutkimus- ja kehityskuluilla, jotka on lyhennetty 

L5RDEXP, sekä korkean että matalan epävarmuuden välttämistason (UAI) 

vallitessa. Samaan tapaan tutkitaan myös viiden vuoden oman pääoman tuoton 

keskihajonnan (STDROE) ja viiden vuoden takaisten tutkimus- ja kehityskulujen 

(L5RDEXP) suhdetta sekä korkean että matalan epävarmuuden välttämistason (UAI) 

vallitessa. 

 

Karjalainen (2008) esimerkin mukaisesti käsittelen tutkimusmenetelmät -osiossani 

myös autokorrelaatiota ja heteroskedastisuutta. Lepola ja Pakolan (2007: 21) mukaan 

”mikäli vastemuuttujan y arvot riippuvat lineaarisesti toisistaan niin tällöin myös 

virhetermit e riippuvat lineaarisesti toisistaan ja tällöin ne eivät ole satunnaisesti 

jakautuneita, eli ne ovat autokorreloituneita. Taloudellisten aikasarjojen tapauksessa 

autokorrelaatio on tyypillistä.” Näin ollen myös omassa tutkimuksessani esiintyy 

todennäköisesti edellä olevan kuvauksen tyyppisesti aikasarja-aineiston virhetermien 

autokorrelaatiota. Toinen aikasarja-aineistojen yleinen ongelma on 

heteroskedastisuus. Tätä ongelmaa pyrin minimoimaan poistamalla niin sanotut 

outlier-havainnot, eli poikkeavat havainnot tutkimusaineistosta ja käyttämällä 

logaritmimuunnosta muuttujalle yrityksen koko. Lisäksi pyrin minimoimaan 
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heteroskedastisuus-ongelmaa painotetun pienimmän neliösumman (WLS) 

menetelmää apuna käyttäen (Karjalainen 2008). Kolmas tutkimukseeni liittyvä 

mallidiaknostinen ongelma on multikollineaarisuus. Tätä ongelmaa tulen tutkimaan 

laskemalla korrelaatiokertoimet myös kaikkien selittävien muuttujien kesken. Lepola 

ja Pakolan (2007: 57) mukaan ”multikollineaarisuuutta esiintyy usein 

regressiomalleissa.” Heidän mukaan ”on kuitenkin huomioitava, että ”tärkeitä ja 

perusteltuja” selittäviä muuttujia ei pidä poistaa kovin herkästi estimoitavasta 

mallista.” 

 

 

6.5 Regressioanalyysin tulokset 

 

Taulukko 6. Regressiomalli (AVRROE). Kothari ym. (2002). 

Muuttuja Parametriestimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakiotermi -0.32604 0.02206   -14.78 <.0001 

Dummy 0.01161 0.00673  1.73 0.0843 

L5RDEXP -0.24265 0.02054  -11.81 <.0001 

L5SIZE 0.02269 0.00117   19.43 <.0001 

L5LEV -0.05029 0.01739   -2.89 0.0038 

UAIL5RDEXP 0.07700 0.06818   1.13 0.2588 

Regressiomallin korjattu selitysaste (R=0.0919). AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen 

oman pääoman tuoton keskiarvoa. Vakiotermi tarkoittaa regressiomallissa y-akselin leikkauspistettä. Dummy 

tarkoittaa epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujaa. L5RDEXP tarkoittaa yrityksen viiden vuoden takaisia 

omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa viiden vuoden takaista yrityksen 

keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV on yrityksen viiden vuoden 

takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen loppusummalla. UAIL5RDEXP 

tarkoittaa ristimuuttujaa, jossa epävarmuuden välttämisasteen indeksin pohjalta luodut dummy-muuttujan arvot 

kerrotaan yrityksen omalla pääomalla suhteutetuilla viiden vuoden takaisilla tutkimus- ja kehitysmenoilla.  

 

Myös taulukko 6 osoittaa, että tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) vaikutus 

koko aineistolla mitattuna yrityksen kannattavuuteen (AVRROE) on selvästi 

negatiivinen regressiomallin arvolla -0,24265. Lisäksi taulukko 6 osoittaa, että 

tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) negatiivinen vaikutus yrityksen 

kannattavuuteen (AVRROE) on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo<0.0001, t-arvo=-

11.81). Ristimuuttuja (UAIL5RDEXP) osoittaa kuitenkin, että dummy-arvon 1 

saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja yrityksen 

kannattavuuden (AVRROE) välinen suhde on 0,07700 verran positiivisempi, kuin 

dummy-arvon 0 saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja 
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yrityksen kannattavuuden (AVRROE) välinen suhde. Dummy-arvon 1 saavien 

maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja yrityksen kannattavuuden 

(AVRROE) välinen suhde saa näin ollen arvon -0,16565. Ristimuuttujan 

(UAIL5RDEXP) tulos ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä edes viiden 

prosentin todennäköisyydellä (p-arvo=0,2588 t-arvo=1,13), eikä tulosta voida 

yleistää otantajoukon ulkopuolelle.  

 

Yrityksen koko (L5SIZE) vaikuttaa taulukon 6 tulosten mukaan positiivisesti 

yrityksen kannattavuuteen arvolla 0,02269. Tulos on myös tilastollisesti merkitsevä 

(p-arvo<0,0001 t-arvo=19,43). Yrityksen velkaisuusaste (L5LEV) vaikuttaa taulukon 

6 mukaan tilastollisesti negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen saaden arvon -

0.05029. Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo=0,0038 t-arvo=-2,89). Yrityksen 

velkaisuusasteen kasvaessa myös riski lisääntyy.  

  

 

Taulukko 7. Regressiomalli (STDROE). Kothari ym. (2002). 

Muuttuja Parametriestimaatti Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakiotermi 0.36998 0.01567 23.61 <.0001 

Dummy -0.01663 0.00478 -3.48 0.0005 

L5RDEXP 0.16816 0.01459 11.53 <.0001 

L5SIZE -0.01390 0.00082959 -16.75 <.0001 

L5LEV 0.08267 0.01235 6.69 <.0001 

UAIL5RDEXP 0.11025 0.04842 2.28 0.0228 

Regressiomallin korjattu selitysaste (R=0.0761). STDROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen 

oman pääoman tuoton keskihajontaa. Vakiotermi tarkoittaa regressiomallissa y-akselin leikkauspistettä. Dummy 

tarkoittaa epävarmuuden välttämisen kulttuurimuuttujaa. L5RDEXP tarkoittaa yrityksen viiden vuoden takaisia 

omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa viiden vuoden takaista yrityksen 

keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV on yrityksen viiden vuoden 

takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen loppusummalla. UAIL5RDEXP 

tarkoittaa ristimuuttujaa, jossa epävarmuuden välttämisasteen indeksin pohjalta luodut dummy-muuttujan arvot 

kerrotaan yrityksen omalla pääomalla suhteutetuilla viiden vuoden takaisilla tutkimus- ja kehitysmenoilla.  

 

Taulukko 7 osoittaa, että tutkimus- ja kehitysmenot (L5RDEXP) lisäävät 

tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo<0,0001, t-arvo=11,53) yrityksen kannattavuuden 

vaihtelua (STDROE) regressiomallin arvolla 0,16816. Dummy-arvon 1 saavien 

maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja yrityksen kannattavuuden 

vaihtelun (STDROE) välinen suhde on ristimuuttujan arvon 0,11025 verran suurempi 

kuin Dummy-arvon 0 saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja 



53 

 

 

yrityksen kannattavuuden vaihtelun (STDROE) välinen suhde. Dummy-arvon 1 

saavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) ja yrityksen 

kannattavuuden vaihtelun (STDROE) välinen suhde saa näin ollen yhteenlaskettuna 

arvon 0,27841. Ristimuuttuja (UAIL5RDEXP) on tilastollisesti merkitsevä viiden 

prosentin todennäköisyydellä (p-arvo=0,0228 t-arvo=2,28). Kannattavuuden vaihtelu 

on suurempaa niissä maissa, joissa riskin välttämisen aste on matala. 

 

Yrityksen koko (L5SIZE) vaikuttaa taulukon 7 tulosten mukaan negatiivisesti 

yrityksen kannattavuuden vaihteluun (STDROE) arvolla -0,01390. Tulos on myös 

tilastollisesti merkitsevä (p-arvo<0,0001 t-arvo=-16,75). Karjalainen (2008: 85) 

mukaan yrityskoon suureneminen tunnetusti pienentää tuottojen määrän vaihtelua, 

mikä johtuu siitä, että suuryritysten taloudellinen toimintasektori on laajemmalle 

hajautettua, ja näin ollen vähemmän riskialtis taloudellisille romahduksille. 

Yrityksen velkaisuusaste (L5LEV) vaikuttaa taulukon 7 mukaan tilastollisesti 

positiivisesti yrityksen kannattavuuden vaihteluun (STDROE) saaden arvon 0,08267. 

Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo<0,0001 t-arvo=6,69). Yrityksen 

velkaisuusasteen kasvaessa riski lisääntyy. Tämä lisää myös yrityksen 

kannattavuuden vaihtelua. Karjalainen (2008: 85) mukaan on yleisesti tunnettu ilmiö, 

että yrityksen velkaisuusasteen kasvaessa myös yrityksen tuottojen määrän vaihtelu 

kasvaa, eli tuotot käyvät epävarmemmiksi. 

 

 

Taulukko 8. Regressiomalli maakohtaisesti (AVRROE). Kothari ym. (2002), taulukko 

Karjalainen (2008: 87, 89) mallin mukaan. 

  Parametriestimaatit ja p-arvot     

Muuttuja/Maa BEL DNK ESP GBR GRC SGP  SWE TUR  

Vakiotermi -0.423 

(0.0112) 

-0.407 

(0.0002) 

0.238 

(0.3939) 

  -0.337 

(<.0001) 

-0.034 

(0.7116) 

-0.150 

(0.1126) 

-0.712 

(<.0001) 

0.220 

(0.0306) 

 

L5RDEXP -0.478 

(0.0001) 

-0.051 

(0.5144) 

0.340 

(0.0400) 

  -0.196 

(<.0001) 

0.594 

(0.0030) 

-0.199 

(0.0919) 

-0.351 

(<.0001) 

0.259 

(0.0223) 

 

L5SIZE 0.028 

(0.0002) 

0.023 

(<.0001) 

-0.009 

(0.5404) 

  0.023 

(<.0001) 

0.006 

(0.1820) 

0.013 

(0.0071) 

0.040 

(<.0001) 

-0.003 

(0.5077) 

 

L5LEV -0.210 

(0.0840) 

0.150 

(0.0098) 

0.096 

(0.5787) 

  -0.025 

(0.3153) 

-0.109 

(0.0164) 

-0.151 

(0.0058) 

0.037 

(0.5265) 

-0.180 

(<.0001) 

 

            

R
2 

0.190 0.101 0.035   0.094 0.035 0.039 0.263 0.041  

n 181 288 55   3761 353 367 592 483  

AVRROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskiarvoa. Vakiotermi 

tarkoittaa regressiomallissa y-akselin leikkauspistettä. L5RDEXP tarkoittaa yrityksen viiden vuoden takaisia 

omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa viiden vuoden takaista yrityksen 

keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV on yrityksen viiden vuoden 

takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen loppusummalla. R2 tarkoittaa 

regressiomallin korjattua selitysastetta. N tarkoittaa havaintojen lukumäärää. 
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Taulukko 8 osoittaa regressiomallin tulosten maakohtaisen vaihtelun yrityksen 

kannattavuuden (AVRROE) osalta. Tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) osalta 

voidaan todeta, että maakohtainen vaihtelu tutkimus- ja kehitysmenojen (L5RDEXP) 

vaikutuksessa yrityksen kannattavuuteen (AVRROE) on suurta vaihdellen Belgian 

erittäin negatiivisesta (-0,47897) arvosta Kreikan erittäin positiiviseen arvoon 

(0,59457). Molemmat tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Yrityksen koon 

(L5SIZE) vaikutus yrityksen kannattavuuteen (AVRROE) vaihtelee sen sijaan 

maittain erittäin vähän. Positiivisimman arvon (0,04021) saa Ruotsi ja 

negatiivisimman arvon (-0,00935) Espanja. Ruotsin arvo on myös tilastollisesti 

merkitsevä, mutta Espanjan arvo ei ole (p-arvo=0,5404). Yrityksen velkaisuusasteen 

osalta (L5LEV) vaikutus yrityksen kannattavuuteen (AVRROE) vaihtelee 

maakohtaisesti Belgian negatiivisimmasta arvosta (-0,21015) Tanskan 

positiivisimpaan arvoon (0,15042). Belgian arvo ei ole tilastollisesti merkitsevä (p-

arvo=0.0840), mutta Tanskan arvo on. 

 

Taulukko 9. Regressiomalli maakohtaisesti (STDROE). Kothari ym. (2002), taulukko 

Karjalainen (2008: 87, 89) mallin mukaan. 

  Parametriestimaatit ja p-arvot     

Muuttuja/Maa BEL DNK ESP GBR GRC SGP  SWE TUR  

Vakiotermi 0.595 

(<.0001) 

0.400 

(<.0001) 

-0.194 

(0.2822) 

  0.361 

(<.0001) 

0.021 

(0.7227) 

0.468 

(<.0001) 

0.496 

(<.0001) 

0.111 

(0.1710) 

 

L5RDEXP 0.094 

(0.2196) 

0.047 

(0.4597) 

-0.163 

(0.1223) 

  0.171 

(<.0001) 

0.338 

(0.0092) 

0.441 

(<.0001) 

0.172 

(<.0001) 

0.673 

(<.0001) 

 

L5SIZE -0.024 

(<.0001) 

-0.015 

(0.0006) 

0.017 

(0.0819) 

  -0.013 

(<.0001) 

0.002 

(0.3646 

-0.020 

(<.0001) 

-0.019 

(<.0001) 

-0.000 

(0.9259) 

 

L5LEV 0.006 

(0.9288) 

-0.038 

(0.4194) 

-0.263 

(0.0217) 

  0.108 

(<.0001) 

0.039 

(0.1766) 

0.146 

(0.0005) 

-0.014 

(0.6496) 

0.111 

(0.0005) 

 

            

R
2 

0.148 0.050 0.051   0.068 0.015 0.148 0.222 0.131  

n 181 288 55   3761 353 367 592 483  

STDROE tarkoittaa viiden vuoden ajalta laskettua yrityksen oman pääoman tuoton keskihajontaa. Vakiotermi 

tarkoittaa regressiomallissa y-akselin leikkauspistettä. L5RDEXP tarkoittaa yrityksen viiden vuoden takaisia 

omalla pääomalla suhteutettuja tutkimus- ja kehitysmenoja. L5SIZE tarkoittaa viiden vuoden takaista yrityksen 

keskimääräistä taseen loppusummaa, jolle on tehty logaritmimuunnos. L5LEV on yrityksen viiden vuoden 

takainen velkaisuusaste, joka on laskettu jakamalla yrityksen velat taseen loppusummalla. R2 tarkoittaa 

regressiomallin korjattua selitysastetta. N tarkoittaa havaintojen lukumäärää. 

 

Taulukko 9 osoittaa regressiomallin tulosten maakohtaisen vaihtelun yrityksen 

kannattavuuden hajonnan (STDROE) osalta. Tutkimus- ja kehitysmenojen 

(L5RDEXP) osalta voidaan todeta, että maakohtainen vaihtelu tutkimus- ja 

kehitysmenojen (L5RDEXP) vaikutuksessa yrityksen kannattavuuden vaihteluun 

(STDROE) on huomattavan suurta vaihdellen Turkin erittäin positiivisesta (0,67354) 



55 

 

 

arvosta Espanjan negatiiviseen arvoon (-0,16370). Turkin arvo on tilastollisesti 

merkitsevä, mutta Espanjan arvo (p-arvo=0,1223) ei ole. Yrityksen koon (L5SIZE) 

vaikutus yrityksen kannattavuuden vaihteluun (STDROE) vaihtelee maakohtaisesti 

erittäin vähän. Positiivisimman arvon (0,01736) saa Espanja ja negatiivisimman 

arvon -0,02423) Belgia. Belgian arvo on tilastollisesti merkitsevä, mutta Espanjan 

arvo ei ole (p-arvolla 0,0819). Yrityksen velkaisuusasteen osalta (L5LEV) vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen (AVRROE) vaihtelee maakohtaisesti Tanskan 

negatiivisimmasta arvosta (-0,03819) Singaporen positiivisimpaan arvoon (0.14636). 

Belgian arvo (p-arvo=0.9288) ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta Singaporen arvo 

on. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimukseni tavoite on ollut selvittää tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen erilaisissa maakohtaisissa riskiin suhtautumisen 

ympäristöissä. Tutkimusongelmani on, tuleeko tutkimus- ja kehitysinvestointien 

vaikutus yrityksen kannattavuuteen tilastollisesti voimakkaammaksi maissa, joissa 

yrityksen kotimaan riskin välttämisen aste on matala. Näitä maita tutkimuksessani 

ovat Singapore, Englanti, Ruotsi, Tanska. Toinen tutkimusongelmani kuuluu, 

kasvaako tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutus yrityksen tulevaisuuden 

tuottojen epävarmuuteen silloin, kun yrityksen kotimaan riskin välttämisen aste on 

matala.  

 

Tutkimuksen päätulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen on tilastollisesti merkitsevästi negatiivinen. Riskiä 

helpommin ottavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen 

kannattavuuden välinen suhde on kuitenkin positiivisempi, kuin riskiä karttavien 

maiden tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden välinen suhde. 

Näin ollen ensimmäinen hypoteesini saa heikkoa tukea tuloksista, mutta ero riskiä 

karttaviin maihin on erittäin pieni. Tulos ei ole myöskään tilastollisesti merkitsevä, 

eikä näin ollen yleistettävissä otantajoukon ulkopuolelle. Se, että tutkimus- ja 

kehitysmenojen vaikutus yrityksen kannattavuuteen on negatiivinen, on aikaisempiin 

tutkimuksiin verrattuna yllättävää, muttei kuitenkaan täysin poikkeavaa, ja kuvaa 

tutkimus- ja kehitysmenojen kannattavuuteen liittyvää suurta riskiä.  

  

Tulosten mukaan tutkimus- ja kehitysmenot lisäävät myös tilastollisesti merkitsevästi 

yrityksen kannattavuuden vaihtelua. Lisäksi riskiä helpommin ottavien maiden 

tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden vaihtelun välinen suhde on 

suurempi kuin riskiä karttavien maiden tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen 

kannattavuuden vaihtelun välinen suhde. Näin ollen tutkimukseni tulokset tukevat 

hypoteesiä kaksi, ja ovat yleistettävissä otantajoukon ulkopuolelle myös yrityksen 

kannattavuuden vaihtelun osalta. 
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Yrityksen koolla on tulosten mukaan tilastollisesti positiivinen vaikutus yrityksen 

kannattavuuteen, sekä tilastollisesti negatiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuden 

vaihteluun. Karjalainen (2008: 85) mukaan yrityskoon suureneminen tunnetusti 

pienentää tuottojen määrän vaihtelua. Näin ollen tutkimukseni tulokset yrityksen 

koon osalta ovat yhteneväiset edellä mainitun yleisen käsityksen kanssa, ja ne 

voidaan yleistää otantajoukon ulkopuolelle. 

 

Yrityksen velkaisuusaste vaikuttaa tulosten mukaan tilastollisesti negatiivisesti 

yrityksen kannattavuuteen, sekä tilastollisesti positiivisesti yrityksen kannattavuuden 

vaihteluun. Tulokset ovat yhteneväiset päätelmän kanssa, että velkaisuusasteen 

kasvaessa myös yrityksen riski kasvaa. Karjalainen (2008: 85) mukaan on yleisesti 

tunnettu ilmiö, että yrityksen velkaisuusasteen kasvaessa myös yrityksen tuotot 

käyvät epävarmemmiksi. Tutkimukseni tulokset ovat siis yhteneväiset edellä 

mainitun olettamuksen kanssa, ja ne voidaan yleistää otantajoukon ulkopuolelle. 

 

Tutkimukseni luotettavuutta rajoittavia tekijöitä mielestäni ovat regressiomallin 

korjattujen selitysasteiden alhainen taso (R=0.0761 ja R=0.0919) ja dummy-arvon 1 

saavien maiden yritysvuosihavaintojen verrattain alhainen lukumäärä (1072 

kappaletta). Tutkimusta on rajoittanut myös se, että tutkimus- ja kehitysmenojen 

vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ei ole tutkittu tässä tutkimuksessa 

toimialakohtaisesti, vaan pelkästään maakohtaisesti. Myös riskiä kuvaavia mittareita 

olisi mahdollista käyttää useampiakin, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on tehty. 

Lisäksi tutkimukseni luotettavuutta parantaisi muiden maakohtaisten 

institutionaalisten muuttujien vaikutusten tutkiminen regressiomallin 

kontrollimuuttujiin. Maakohtaisia institutionaalisia kontrollimuuttujia voisivat olla 

esimerkiksi rahoitusjärjestelmä, sijoittajansuoja ja riskiä kuvaavat mittarit, kuten 

esimerkiksi kassavarojen suuruus.  

 

Tutkimukseni on hyödyllinen, koska se tuo uutta tietoa epävarmuuden välttämisen 

kulttuurimuuttujan ja tutkimus- ja kehitysmenojen ja yrityksen kannattavuuden 

välisestä suhteesta. Tutkimukseni täydentää myös aikaisempaa tutkimusta tutkimus- 

ja kehitysmenojen vaikutuksesta yrityksen kannattavuuteen. Hyödyllisyyttä lisää 

mielestäni se, että tulosten mukaan yhteys on selkeästi negatiivinen ja näin ollen lisää 

tutkimustietoa tutkimus- ja kehitysmenojen kannattavuuden epävarmuudesta. 
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Jatkotutkimusaiheena tutkimukseni voitaisiin mielestäni laajentaa koskemaan eri 

toimialoja. Riskiä kuvaavia mittareita voitaisiin myös hyödyntää laajemmin, 

aikaisempien tutkimusten tapaan. 
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