
 

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Heikki Palosaari 

KASSAVIRTAMALLI JA LISÄARVOMALLI ARVONMÄÄRITYSMENETELMÄNÄ 

YRITYSKAUPOISSA 

Pro gradu -tutkielma 

Laskentatoimi 

toukokuu 2016 



OULUN YLIOPISTO                                    TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu 

 

Yksikkö  
Laskentatoimen yksikkö 
Tekijä    
Heikki Palosaari 

Työn valvoja    
Juha-Pekka Kallunki 

Työn nimi     
Kassavirta ja lisäarvomalli arvonmääritysmenetelmänä yrityskaupoissa 
Oppiaine     

Laskentatoimi 
Työn laji     

Pro gradu 
Aika   

Toukokuu 2016 
Sivumäärä     

75+1 
Tiivistelmä      

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka hyvin yrityksen arvonmääritysmenetelmistä 

kassavirtamalli ja lisäarvomalli soveltuvat yrityskauppahintojen ennustamiseen. 

Tutkimusaineistona käytetään 199 toteutunutta pörssiyhtiöiden välistä yrityskauppaa 

Yhdysvalloissa vuodelta 2010. Arvonmääritysmallien selittävien muuttujien arvot saadaan vuoden 

2009 tilinpäätöstiedoista.  

 

Tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoreettisessa osiossa käydään läpi aiempaa 

kirjallisuutta aiheesta johdanto-osiossa. Teoreettisessa osiossa esitellään empiirisen osion kannalta 

keskeiset arvonmääritysmallit. Lisäksi tarkastellaan yrityskauppoja, miksi niitä tehdään sekä mitkä 

tekijät vaikuttavat onnistumisiin yritysjärjestelyissä ja mitkä tekijät johtavat epäonnistumiseen 

yrityskaupoissa. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa arvonmääritysmalleja verrataan kauppahinnan ja markkina-

arvon erotuksena laskettuun yrityskauppapreemioon ja markkina-arvoon regressioanalyysin avulla.  

Yleisiä arvonmääritysmalleja on yksinkertaistettu ja selittävinä muuttujia ovat oman pääoman 

kirjanpitoarvo, lisävoitto, kassavirta ja tutkimus- ja kehitysmenot.  

 

Tutkimustulosten perusteella lisäarvomalli näyttää toimivan kassavirtamallia paremmin 

arvonmäärityksessä useimmissa tapauksissa. Tuloksien perusteella sekä kassavirtaperusteinen että 

lisäarvoperusteinen malli selittävät huonommin yrityskauppapreemiota kuin yrityksen markkina-

arvoa. Toimialakohtaisessa tarkastelussa lisäarvomalli selittää varsin tasaisesti markkina-arvoa eri 

toimialoilla. Kassavirtaperusteisen mallin tilastollinen merkitsevyys heikkeni huomattavasti, kun 

tarkastelua tehdään pienemmällä aineistolla toimialoittain. Lisäarvoperusteisen mallin selitysasteet 

ovat pääosin kassavirtaperusteista mallia parempia. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yrityskauppojen määrät ovat nousseet viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana 

valtaisaa vauhtia. Yrityskauppojen suosion kasvu ei ole ihme, sillä useimmissa 

tapauksissa yrityskauppa on tarkoittanut merkittävää osakkeen hinnan nousua, 

etenkin myyvälle yritykselle (Andraden, Mitchell & Stafford: 2001). Samalla kun 

yrityskauppoja on tehty yhä enemmän, yrityksien arvonmäärityksen merkitys on 

kasvanut yrityskauppojen yhteydessä.  

Yrityksen omistajan varallisuuden eli yrityksen arvon maksimointi on yksi yrityksen 

johdon tärkeimmistä tehtävistä. Jotta muun muassa johdon onnistumista voidaan 

mitata, on arvon määrittämiseen kehitelty erilaisia menetelmiä (Leppiniemi 1999: 

12). Pörssiyrityksille tämä arvo voi olla osakemarkkinoilla noteerattava osakkeen 

hinta, jolla kauppaa käydään. Pörssinoteeratusta markkina-arvosta huolimatta 

yrityskauppatilanteessa yrityksestä maksettava kauppahinta on harvoin täysin sama 

kuin markkina-arvo. Yrityskaupan omalaatuisuus ja ostajan näkökulma tuovat vielä 

täysin uuden muuttujan yrityskauppojen arvonmääritykseen, sillä yrityksestä 

kannattavasti maksettava hinta on riippuvainen myös ostajasta. Esimerkiksi 

horisontaalisella yrityskaupalla eli omalla toimialallaan laajentuva yritys on 

kiinnostunut siitä, kuinka hyvin ostettava yritys on synkronoitavissa ostajayrityksen 

tietojärjestelmiin. Isoilla yrityksillä esimerkiksi tuotannon sopeuttamistoimet voivat 

tuoda miljoona-luokan säästöt, jos toimintatavat yritysten välillä ovat samanlaiset. 

Onnistunut horisontaalinen yrityskauppa tuottaa merkittäviä hyötyjä, joita ovat muun 

muassa markkinaosuuden kasvu, kustannussäästöt ja edellä mainitut synergiahyödyt. 

Nämä kaikki tekijät luonnollisesti vaikuttavat hintaan, jonka ostajayritys on halukas 

maksamaan ostokohteesta. Näiden synergiaetujen saavuttamiseksi on perusteltua, 

että yrityskaupoissa ollaan valmiita maksamaan yrityksestä enemmän kuin yrityksen 

kirjanpidollinen arvo. ( Katramo, Lauriala, Matinlauri, Niemelä, Svennas ja Wilkman 

2013: 26–27.) 
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Yrityksen arvon määrittäminen on tärkeää erilaisissa yritysjärjestelyissä ja 

yrityskauppatilanteissa. Myös vieraan pääoman rahoituksen hankinnassa sekä 

verotusarvoa määrittäessä yrityksen arvoa joudutaan määrittämään (Kallunki & 

Niemelä 2004: 7). Jokainen yritys on kuitenkin ainutlaatuinen, mikä tekee 

arvonmäärittämisestä haastavaa. Erilaisia yrityksen arvoa mittaavia menetelmiä ja 

malleja on kehitetty, jotka pyrkisivät huomioimaan moninaiset muuttujat, jotka 

vaikuttavat yrityksen arvoon.  (Leppiniemi 1999: 12.)  

Ajallisesti yrityksen arvon tarkastelu voidaan jakaa tämän hetkisen taloudellisen 

tilanteen tarkasteluun ja tulevaisuuden odotetun tuoton määrittämiseen (Kallunki & 

Niemelä 2012: 13). Taseesta saatavaa yrityksen tämän hetkistä arvoa kutsutaan 

yrityksen substanssiarvoksi, joka tarkoittaa sitä arvoa, joka yrityksestä saataisiin, jos 

se myisi kaiken varallisuutensa ja maksaisi velkansa pois. Koska tulevia yrityksen 

tuottoja ei pystytä tietämään, on kehitetty erilaisia arvonmääritysmalleja, joiden 

avulla yrityksen tulevia tuottoja kyetään arvioimaan (Leppiniemi 1999: 15). 

Arvonmääritysmallit eivät ole yksiselitteisiä, vaan niiden avulla voidaan laskea 

arvioita yrityksen arvosta tietyillä oletuksilla tulevista tuotoista ja arvioilla yrityksen 

tulevasta kehityksestä. Tarkastelemalla ja laskemalla erilaisia kehityskaaria 

yritykselle voidaan saada realistinen kuva yrityksen tulevaisuudesta. Jotta eri 

skenaarioita voidaan luoda, tulee yrityksen arvonmäärittäjällä olla kokonaiskuva 

yrityksen toiminnasta. Voidaan puhua arvonmääritysprosessista, jonka Kallunki ja 

Niemelä (2004: 23) jakavat strategiseen analyysiin ja tilinpäätösanalyysiin. Näiden 

pohjalta voidaan tehdä tulevan kehityksen arviointia.  

Yleisesti käytetyimmät arvonmääritysmallit voidaan jakaa tunnuslukuanalyysiin ja 

monimutkaisempiin arvonmääritysmalleihin. Tunnuslukuanalyysit voivat pohjautua 

valikoituun joukkoon yksinkertaisia tunnuslukuja. Nämä tunnusluvut voidaan jakaa 

kolmeen luokkaan: tulokseen ja kassavirtaan suhteutetut tunnusluvut, substanssiin 

suhteutetut tunnusluvut ja liikevaihtoon suhteutetut tunnusluvut. Vähän 

hienostuneemmat tunnetut arvonmääritysmallit ovat osinkoperusteinen 

arvonmääritysmalli, kassavirtaperusteinen malli ja lisäarvomalli. Näissä malleissa 

pyritään määrittämään tulevaisuuden tuottoja eri mittareilla: osingot, kassavirrat, 

lisätuotot. Mallit ovat matemaattisesti hyvin yhteneväiset ja kaikissa kolmessa 
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mallissa ennustetut tulevaisuuden osingot, kassavirrat tai lisätuotot diskontataan 

tarkasteluhetkeen. (Katramo ym. 2013: 101, 127.) 

1.2 Aiemmat tutkimukset 

Yksittäisiä tunnuslukuja voidaan käyttää yrityksen arvonmäärittämiseen ja niiden 

laskeminen yrityksen tilinpäätöstiedoista on varsin helposti toteutettavissa. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin hienostuneempiin arvonmääritysmalleihin, 

koska arvonmääritysmalleilla on saavutettavissa luotettavimpia arvioita yrityksen 

arvosta kuin pelkillä tunnusluvuilla. (Kallunki & Niemelä 2004: 65.) Tutkimuksia 

arvonmääritysmalleista löytyy kirjallisuudesta runsaasti. Useissa tutkimuksissa 

pyritään vertailemaan eri arvonmääritysmenetelmien kykyä selittää yrityksen 

markkina-arvoa. Erityisen kiivasta keskustelua on herättänyt kassavirtaperusteisen 

mallin ja lisäarvomallin paremmuus toisiinsa verrattuna. Vahvaa asemaa pitäneen 

kassavirtaperusteisen arvonmääritysmenetelmän rinnalla lisäarvomenetelmään 

perustava arvonmääritysmenetelmä alkoi kasvattaa suosiotaan Ohlsonin (1995) 

lisäarvomallitutkimuksen jälkeen, joka pohjautuu Edwardsin ja Bellin (1961) 

artikkeliin. Felthamin ja Ohlsonin (1995) sekä Ohlsonin (1995) tutkimukset esittävät 

mallin, jossa yrityksen markkina-arvoa selitetään oman pääoman kirjanpitoarvon, 

tuloksen ja osinkojen avulla. Tutkimuksien mukaan yrityksen tuloksesta ja oman 

pääoman kirjanpitoarvosta laskettava lisäarvomuuttuja tarkentaa ennusteita. 

Tutkijoiden mukaan lisäarvomalli sisältää yrityksen liikearvon ja kuvaa näin 

paremmin yrityksen arvoa kuin osingot, jotka vähentävät nykyistä oman pääoman 

kirjanpidon arvoa. 

Francisin, Olssonin ja Oswaldin (2000) tutkimuksessa lisäarvomalli on osinko- ja 

kassavirtaperusteista arvonmääritysmallia tarkempi. Heidän tutkimuksensa on 

laadittu lähes 3000 julkisesti noteeratun yrityksen tilinpäätösarvojen pohjalta. 

Tutkijat arvelivat, että lisäarvomalli on tarkempi, koska se pohjautuu enemmän 

tasearvoihin kuin kassavirta- ja osinkoperusteinen malli, koska siinä oman pääoman 

kirjanpitoarvo muodostaa pääosan yrityksen arvosta. Penmanin ja Sougianniksen 

(1998) tutkimus antaa samansuuntaisia tuloksia kuin edellinen Francisin ym. 

tutkimus. Penman ja Sougiannis arvioivat arvonmääritysmallien toimivuutta 
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Yhdysvaltalaisesta aineistosta aikaväliltä 1973 – 1990 ja tutkivat mallien antamien 

hintojen eroja markkina-arvoon verrattuna.  Kassavirtaperusteisessa 

arvonmääritysmallissa on havaittavissa virheitä, vaikka laskentahorisonttia 

muutetaankin. Lisäarvomallin virhemarginaali on pienempi ja sen tulokset ovat 

lähempänä yrityksen oikeaa arvoa. Kasvuyrityksillä yrityksien vapaa kassavirta 

saattoi olla negatiivinen useita vuosia. Sen sijaan lisäarvomallissa kasvuyrityksien 

pitkäaikaiset investoinnit on aktivoitu niiden taseisiin ja poistot jaksottavat 

investointia pitkällä aikavälillä, joka voi vastata niiden tuottamaa tuloa.  

Lundholm ja O’Keefe (2001) esittävät kritiikkiä kahteen edellä esitettyyn 

tutkimukseen artikkelissaan, jonka mukaan malleille on tehty epäjohdonmukaisia 

oletuksia ja nämä pienet virheet johtavat yllättävän suuriin eroihin mallien 

ennusteissa. Heidän mukaansa kassavirtamallin ja lisäarvomallin pitäisi aina antaa 

yhteneväisiä tuloksia. Aiemmissa tutkimuksissa mallien erot johtuivat 

epäjohdonmukaisista ennustevirheistä eli väärin arvioiduista rahavirtojen kasvusta. 

Toiseksi virheet johtuivat virheellisistä diskonttauskoroista., käyttämällä virheellistä 

oman pääoman tuottovaatimusta. Kolmanneksi virheitä aiheuttaa virheellinen 

kassavirtojen laskeminen. Artikkelin mukaan tulevan tutkimuksen yrityksen 

arvonmäärityksessä tulee painottua siihen, kuinka lähtötietojen laskelmat tehdään ja 

miten luvut määritellään sen sijaan, että lasketaan arvovirtoja tuloksista. Myös 

Plenborgin (2002) esittää tutkimuksessaan, että yksinkertaiset oletukset vaikuttavat 

yrityksen arvon ennusteisiin eri tavalla, jolloin lisäarvomalli ennustaa välillä 

paremmin yrityksen arvoa, kun taas välillä kassavirtamalli ennustaa paremmin. 

Plenborgin mukaan yksinkertaistavien oletuksien tekeminen johtaa samalla virheiden 

lisääntymiseen yrityksen arvonmäärityksessä.  

O’Hanlon ja Pope (1999), Dhaliwal, Subramanyam ja Trezevant (1999) sekä Lo ja 

Lys (2000) painottavat, että tilinpäätöstietojen mahdolliset virheelliset lähtötiedot 

aiheuttavat huomattavaa epätarkkuutta ja systemaattista virheellisyyttä 

arvonmääritysmallien antamiin tuloksiin. Dhaliwal ym. eivät löydä tutkimuksessaan 

todisteita, että vertailukelpoinen tulos selittäisi paremmin yrityksen markkina-arvoa, 

osakkeen tuottoa, tarkemmin ennustaisi tulevia kassavirtoja tai nettotulosta kuin 

nettotulos. 
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Kallunki ja Niemelä (2004: 120) näkevät lisäarvomallin merkittävimpänä etuna sen, 

että tulevien tuottojen mahdolliset ennustevirheet eivät vaikuta ratkaisevasti mallin 

antamiin tuloksiin, koska suuri osa yrityksen arvosta pohjautuu – ainakin useimmilla 

yrityksillä – tilinpäätöksestä saatavaan omaan pääoman arvoon. Lisäarvomallille 

laskettava kasvunopeus on usein myös vakaampi kuin kassavirtaperusteisen tai 

osinkoperusteisen mallin kasvunopeus, koska diskontattavana on nettotuloksen ja 

sijoittamien vaatiman vuotuisen tuoton erotus eli lisätuotto. 

Bailey, Brown Potter ja Wells (2008) ja Hamadi, Hamadeh Louaize (2012) ovat 

tutkineet myös osinkoperusteista, kassavirtaperusteista sekä lisäarvoperusteista 

arvonmääritysmallia. He ovat tutkimuksessaan myös päätyneet samaan 

lopputulokseen, että useimmissa tapauksissa lisäarvomalli ennustaa yrityksen arvoa 

paremmin kuin kassavirtamalli. Mikäli tulevaisuuden tuotot määritetään riittävän 

pitkälle ajalle ja diskonttauskorot ovat vertailukelpoisia, mallit ennustavat saman 

arvon yritykselle. Baileyn ym. tutkimuksen mukaan lisäarvomallin tulevaisuuden 

tuottoja ei tarvitse ennustaa niin pitkälle tulevaisuuteen, eikä ennusteita tarvitse laatia 

oletukseen pitkän aikavälin kasvusta.  

Teoreettisesti arvonmääritysmallien pitäisi olla yhteneviä ja antaa samat tulokset 

riippumatta mallista, mikäli kaikki muuttujat ja epävarmuudet voidaan pois sulkea 

arvonmääritystä laadittaessa. Tämä on kuitenkin lähes mahdotonta, koska mallien 

muuttujat perustuvat tulevaisuuteen eivätkä yrityksien aiempien vuosien arvoihin. 

Tulevaisuuden tuottojen arviointi ja ennustaminen sekä tulevien vuosien 

diskonttauskorot aiheuttavat vääristymää tuloksiin ja ovat aina osittain 

harkinnanvaraisia. Nämä käytännön harkinnanvaraisuudet voivat johtaa tietyn 

arvonmääritysmenetelmän suosimiseen (Herz, Iannaconi, Maines, Palepu, Ryan, 

Schipper, Schrand, Skinner & Vincent: 2001, 162).  

Aikaisemmat empiiriset tutkimukset ovat vahvasti keskittyneet kahteen tekijään: 

arvonmittaukseen ja lähtötietojen virheellisten erien merkitykseen (Heinrichs, Hess, 

Homburg, Lorenz, Sievers (2013). Heinrichs ym. laajentavat Ohlssonin (1995) ja 

Francisin ym. (2000) arvonmääritysmalleja korjaamalla tulosta väärentäviä eriä ja 

ottavat käyttöön johdonmukaisen laskentatavan terminaalia-arvon määrittämiseen. 

http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com.pc124152.oulu.fi:8080/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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Laajennetut mallit tuottavat pienempiä arvostusvirheitä, kun käyttöön otetaan 

regressioanalyysiperusteinen ennustusmalli. 

Yrityksen arvon mallien selityskyvyn parantamiseen on pyritty myös ottamalla 

tarkasteluun uusia muuttujia. Kirjallisuudesta löytyy useita tutkimuksia, jotka 

käsittelevät tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutusta yrityksen arvoon. US. GAAP 

kirjanpito- ja tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti tutkimus- ja kehitysmenot 

kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan, sen sijaan että ne kirjattaisiin tase-eriin. Tämä voi 

aiheuttaa suuria virheitä laskelmissa, joissa T&K-menot ovat suuret ja ne jätetään 

huomioimatta esimerkiksi P/E-lukua (price to earnings) laskettaessa (Chan, Lakonish 

& Sougiannis 2001).  Lev ja Sougiannis (1996) tutkivat T&K-menojen vaikutusta 

yrityksen markkina-arvoihin. Heidän tutkimuksensa mukaan tuloksen ja oman 

pääoman kirjanpitoarvon aktivoidut T&K-menot korreloivat voimakkaasti osakkeen 

hinnan ja tuoton kanssa. Darrough ja Yen (2007) tutkimuksen mukaan vuosia 

tappiollista tulosta tehneillä yrityksillä T&K-menot vaikuttavat enemmän yrityksen 

markkina-arvoon kuin tulos tai yrityksen oma pääoma. Huomion arvoista on, että 

tutkimuksen mukaan yritykset, joilla on enemmän T&K-menoja selviytyvät 

paremmin kuin vähemmän T&K-menoihin panostavat yritykset. Brealey ja Myers 

(2000: 329) kritisoivat lisäarvomallia siitä, että se perustuu tulospohjaiseen 

laskemiseen. Tällöin muun muassa T&K-menot ovat kuluna yrityksen tuloksessa, 

vaikka ne ovat panostusta tulevaisuuteen. Näiden tutkimustulosten pohjalta tämän 

tutkimuksen empiiriseen osioon lisätään selittäväksi muuttujaksi T&K-menot. 

Arvonmääritysmallien paremmuutta arvioitaessa tutkimuksissa on keskitytty lähinnä 

selittämään yrityksien markkina-arvoja. Yrityskauppojen kohdalla taas aiemmat 

tutkimukset ovat keskittyneet enimmäkseen tutkimaan yrityskauppojen onnistumista 

osakkeen hinnan muutoksilla yrityskaupan jälkeen. Tässä tutkimuksessa 

arvonmääritysmalleja käytetään yrityskauppatilanteen markkina-arvon ja 

yrityskauppapreemioon (lyhyemmin preemion) selittämiseen. Yrityskauppapreemio 

eli yrityksestä maksettava yli- tai alihinta on määritetty yrityskaupan kauppahinnan 

ja markkina-arvon erotuksena. Kassavirtoja ja lisävoittoja tarkastellaan 

regressioanalyyseilla ja vertailua tehdään myös toimialakohtaisesti. 

Arvonmääritysmalleista osinkoperusteinen malli rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, 
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sillä se perustuu yrityksen liiketoiminnasta riippumattomaan osinkojen maksuun. 

Mikäli yritys on tehnyt strategisen valinnan, että se ei maksa ollenkaan tai vain 

vähäisissä määrin osinkoja osinkoperusteisen mallin käyttäminen on vaikeaa 

(Penman ym. 1998). Tutkimuksessa keskitytään kassavirtaperusteisen mallin ja 

lisäarvomallin vertailuun. Yrityskaupat - niiltä osin kuin se käsittelee 

yritysjärjestelyjä - rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan myös mahdollinen tunnuslukuanalyysi arvonmäärityksessä, 

jolloin voimme keskittyä syvällisemmin tutkimuksessa edellä mainittuihin malleihin 

ja niiden sopivuuteen yrityksen arvonmäärityksessä.  

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan, kuinka hyvin arvonmääritysmenetelmistä 

kassavirtamalli ja lisäarvomalli soveltuvat yrityskauppahinnan 

(yrityskauppapreemion) ja yritysten markkina-arvon ennustamiseen. Tutkimuksessa 

vertaillaan kassavirtaperusteista mallia ja lisäarvomallia, ja empiirisesti selvitetään 

toteutuneiden yrityskauppojen avulla, kumman mallin selityskyky on parempi. 

Lisäksi pyritään selvittämään, onko toimialalla vaikutusta, siihen kumpi malleista on 

tarkempi arvonmäärityksen mittarina. Tutkimusongelma määritellään seuraavasti:  

1) Selittääkö kassavirtaperusteinen malli vai lisäarvomalli paremmin 

yrityskauppapreemiota, entä markkina-arvoa?  

2) Onko toimialalla merkitystä siihen, kumpi edellä mainituista malleista toimii 

paremmin? 

Koska arvonmääritysmallien keskimääräisesti painotetun pääomankustannuksen ja 

tulevien voittojen ja kassavirtojen arvioiminen on varsin hankalaa ja toisaalta 

molemmat mallit sisältävät samat diskonttausmenetelmät jätetään nämä 

laskentavaiheet pois tästä tutkimuksesta. Aineistona on yrityskauppatietokanta, josta 

tarkasteluvuodeksi on valittu vuosi 2010 ja kyseisenä vuonna Yhdysvalloissa 

toteutetut julkisesti noteerattujen yrityksien yrityskaupat. Edellä olevat kriteerit 

täyttäviä yritysjärjestelyjä oli lopulta 408 yrityskauppaa. 
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Tavoitteena on selvittää, kuinka kassavirrat ja lisävoitot selittävät yrityksestä 

maksettavaa preemiota ja toisaalta yrityksen markkina-arvoa. Lisäksi tarkastelua 

tehdään toimialakohtaisesti, jolloin voidaan selvittää voiko lisäarvomalli tai 

kassavirtamalli selittää tarkemmin tiettyä toimialaa. Koska yrityskauppojen osakkeen 

hinnat perustuvat pitkälti tulevaisuuden tuottoihin, voi tutkimuksessa käytettävä 

yksinkertaistettu malli laskea molempien kassavirtojen sekä lisävoittojen 

selitysastetta. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Luvuissa 2 ja 3 käsitellään 

tutkimuksen kannalta keskeinen teoria. Luku kaksi määrittelee arvonmäärityksen 

lähtökohtana olevan yrityksen nettoarvon eli substanssiarvon ja käsittelee tämän 

jälkeen tarkemmin kolmea tunnetuinta arvomääritysmallia: osinkoperusteista, 

kassavirtaperusteista sekä lisäarvoperusteista arvonmääritysmallia. Luvun 2 lopussa 

esitetään arvonmääritysmalleihin kiinteästi liittyvä pääoman tuottovaatimus ja sen 

yrityskohtainen laskeminen. Kolmas luku keskittyy yrityskaupan ja kauppahinnan 

teoriaan. Aluksi käsitellään, miksi yrityskauppoja tehdään ja kuinka ne ovat osa 

yritysstrategiaa. Tämän jälkeen käsitellään onnistuneiden ja epäonnistuneiden 

yrityskauppojen piirteitä. Kolmannessa luvussa määritellään myös yrityksestä 

maksettavaa kauppahintaa ja määritellään empiirisen osion kannalta keskeinen termi 

yrityskauppapreemio. Kolmannen luvun lopussa esitetään teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta tutkimushypoteesit empiiristä osiota varten. 

Empiiristä osiota käsitellään tutkimuksen luvuissa 4-6. Neljännessä luvussa esitellään 

tutkimusaineisto ja tutkimushypoteesit ja käydään läpi tutkimuksen muuttujat ja 

mallit. Viides luku esittää tutkimustulokset. Aluksi esitetään aineiston tilastollista 

analyysiä, jonka jälkeen käydään läpi regressioanalyysin tulokset lisäarvomallin ja 

kassavirtamallin vaikutuksesta markkina-arvoon ja yrityskauppapreemioon. 

Kuudennessa luvussa on yhteenveto empiirisestä osiosta. Tutkimuksen lopusta 

löytyy tutkielmassa käytetyt lähteet ja liitteet.  
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2 YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS 

Yrityksen arvonmääritys on yksi yrityskauppaprosessin tärkeimmistä vaiheista 

maksettavan kauppahinnan arvioimiseksi. Arvonmäärityksen keskeinen tehtävä on 

luoda perusteet yrityksestä maksettavalle kauppahinnalle (Katramo ym. 201: 71.). 

Yrityksen arvonmääritykseen on kehitetty lukuisia erilaisia arvonmääritysmalleja ja 

– menetelmiä. Kallunki ja Niemelä (2004) esittävät, kuinka yksittäisiä tunnuslukuja 

voidaan käyttää yrityksen arvonmäärittämiseen. Tunnuslukujen laskeminen yrityksen 

tilinpäätöstiedoista on helposti toteutettavissa. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

kuitenkin kehitellympiin arvonmääritysmalleihin. Tämä siitä syystä, kuten Kallunki 

ja Niemeläkin (2004: 65) toteavat, että kehitellymmät arvonmääritysmallit antavat 

luotettavimpia arvioita yrityksen arvosta kuin pelkät yksittäiset tunnusluvut. 

Nykyaikaiset arvonmääritysmallit ovat nousseet tutkimuksen kohteeksi Ohlsonin 

(1995) julkaiseman tutkimuksen jälkeen, jossa hän esitteli osinkoperusteisen ja 

kassavirtaperusteisen mallin korvaajaksi lisäarvomallia, joka pohjautuu Edwardsin ja 

Bellin (1961) tutkimukseen. 

Yrityksen arvonmäärityksessä yrityksen arvo voidaan jakaa vieraan ja oman 

pääoman markkina-arvoon, joiden summan katsotaan muodostavan yrityksen arvon. 

Vieraan pääoman määrään liittyvät etukäteen sovitut korot ja kuoletukset, joiden 

nykyarvojen pohjalta voidaan laskea vieraan pääoman markkina-arvo. Vieraan 

pääoman tasearvoja voidaan hyödyntää suoraan tässä laskelmassa, sillä yleensä 

tasearvot eivät poikkea lainojen markkina-arvoista. Oman pääoman markkina-arvon 

määrittäminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin vieraan pääoman 

määrittäminen. Oman pääoman sijoittajille maksettava korko on yrityksen maksama 

osinko omistajille, joka taas on riippuvainen yrityksen tuloksesta ja näin ollen sen 

arvioiminen perustuu pitkälti yrityksen tulevaisuuden tuloskehityksen arvioihin. 

Huonoimpina vuosina osinkoja ei välttämättä jaeta lainkaan omistajille. (Kallunki ja 

Niemelä 2004: 63–64.) 

Oman pääoman arvoa voidaan lähteä tarkastelemaan laskemalla yrityksen tulevaa 

tuloskehitystä. Tuloskehityksen vaikutusta oman pääoman arvoon tarkastelemalla 

saadaan yrityksen arvo, joka pohjautuu sijoitetun oman pääoman tase-arvojen lisäksi 
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liiketoiminnan odotettuun kannattavuuteen. Tämän arvon tulisi kuvastaa yrityksen 

todellista arvoa. Yrityksen tuloskehityksen arviointiin liittyy aina riskinsä, sillä 

lupaavakin kehitys saattaa tyssätä makrotaloudellisten muutosten edessä. Niinpä 

seuraavissa arvonmääritysmalleissa käsitellään oman pääoman arvonmääritystä. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 63–64.)  

Tutkimuksen keskittyessä ulkopuoliseen analysointiin arvonmääritykseen keskeisesti 

liittyvät arvonmäärityksen osa-alueet jätetään teoreettisen osion ulkopuolelle. 

Todetaan kuitenkin, että Kallunki ja Niemelä (2004: 23) ja Katramo ym. (2013: 72) 

esittelevät arvonmäärityksen osa-alueet, jotka voidaan jakaa strategiseen analyysiin, 

liiketoiminnan analyysiin sekä tilinpäätöksen analyysiin, jotka toimivat 

matemaattisen arvonmäärityksen pohjana. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät tekijät alkaen yrityksen substanssiarvon määrittelystä, jatkaen 

yleisempien arvonmääritysmalleihin – painottaen tutkimuksen kannalta keskeisiin 

kassavirtamalliin ja lisäarvomalliin. Luvun lopussa käydään läpi keskeisesti 

arvonmääritysmalleihin liittyvä pääoman tuottovaatimus. 

2.1 Substanssiarvo 

Substanssiarvo voidaan määritellä lyhyesti yrityksen varojen ja velkojen erotukseksi, 

eli hinnaksi, joka yrityksestä jäisi jäljelle, jos kaikki yrityksen omaisuus myytäisiin 

markkinahinnoilla ja yrityksen velat maksettaisiin pois (Tenhunen & Werner 2000: 

20–21). Käytännössä yrityksen tilinpäätöksessä taseen oman pääoman pitäisi vastata 

kutakuinkin edellä kuvattua substanssiarvoa. Leppiniemi ja Puttonen (1996: 289–

290) pitävät substanssiarvoa hyvänä lähtökohtana yrityksen arvonmäärityksessä. 

Substanssiarvoon perustuvassa arvonmäärityksessä tulee kuitenkin huomioida 

tulevaisuuden tuotto-odotukset, jotka ovat oleellinen osa yrityksen 

arvonmääritysprosessia. 

Yrityksen arvo käsitteestä tulee erottaa liiketoiminnan arvo ja oman pääoman arvo. 

Liiketoiminnan arvolle (EV) synonyymeja ovat yritysarvo, yrityksen kokonaisarvo 

tai koko pääoman arvo. Oman pääoman arvolle synonyymeja ovat taas osakekannan 

arvo, oman pääoman velaton arvo tai englanninkielinen termi equity value. 
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Pörssiyhtiöille markkina-arvo vastaa oman pääoman arvoa (Kallunki & Niemelä 

2012: 187). Oman pääoman arvo saadaan yksinkertaisimmillaan seuraavan kaavan 

mukaisesti (Katramo ym. 2010: 104, Kallunki & Niemelä 2012: 187): 

Oman pääoman arvo = liiketoiminnan arvo (EV) – nettovelat  

Liiketoiminnan arvo (EV) = Oman pääoman arvo + nettovelat (1) 

Kaavassa 1 esitetty nettovelat määritellään lyhyesti korollisten velkojen ja 

rahoitusomaisuuden erotuksena. Nettovelkoja laskettaessa joudutaan usein 

huomioimaan kuitenkin liiketoimintaan kuulumattomat erät, joita ovat taseen 

ulkopuoliset vastuut ja liiketoimintaan kuulumattomat omaisuuserät. (Kallunki & 

Niemelä 2012: 187–188.) Substanssiarvo liittyy keskeisesti lisäarvomalliin, jossa 

substanssiarvo eli oman pääoman kirjanpitoarvo muodostaa suuren osan yrityksen 

arvosta. 

Substanssiarvoa voidaan pitää yrityksen fyysisenä arvona, kun yrityksen 

liiketoiminnan arvo jätetään huomioimatta. Substanssiarvoa voi pitää yrityksen 

arvostamisen lähtökohtana ja kannattavaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tulisi 

kyetä näillä sijoitetuilla resursseilla luomaan tuottoarvoa yrityksen omistajille. 

Yrityksen tuottoarvoon vaikuttavat tulevaisuuden tulot ja kassavirrat (Leppiniemi 

1999: 14–15). Tuottoarvon laskemiseen on kehitelty erilaisia malleja ja menetelmiä, 

jotka perustuvat voittoihin ja kassavirtoihin, joita käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 

2.2 Arvonmääritysmallit 

2.2.1 Osinkoperusteinen malli 

Miller ja Modigliani (1958, 1961) esittelevät ensimmäisen kerran osinkojen ja 

osakkeen arvon välistä suhdetta, josta osinkoperusteinen malli on johdettu. 

Osinkoperusteisen mallin teoria toimii myös lähtökohtana kassavirtaperusteiselle 

sekä lisäarvoperusteiselle arvonmääritysmallille. Koska osinko on omistajien saama 

korvaus oman pääoman sijoituksesta, on sen käyttö omanpääoman 
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arvonmäärityksessä helppo tältä osin perustella. Osinkoperusteisen mallin mukaan 

osakkeen arvo on yrityksen tulevaisuudessa jakamien osinkojen nykyarvo. Lyhyesti 

määritellen diskonttaamalla tulevaisuudessa maksettavat osingot nykyarvoon 

saadaan tämän hetkinen osakkeen arvo. Osinkoperusteinen malli esitetään 

seuraavassa muodossa (Kallunki & Niemelä 2004: 103, Katramo ym. 2013: 128–

129): 

 𝑃0 =
𝐷1

(1+𝑟)
+

𝐷2

(1+𝑟)2 +
𝐷3

(1+𝑟)3+…   (2) 

missä  P0= yrityksen oman pääoman arvo,                                                        

Dt = osingot vuonna t,                                                                                                          

r = oman pääoman sijoittajien tuottovaatimus ja                                                               

t = 1, 2, 3…, n. 

Koska oman pääoman sijoitukselle ei ole annettu määräaikaa, niin voidaan katsoa, 

että oman pääoman arvo perustuu nykyarvoon kaikista tulevaisuuden osingoista. 

Mikäli yrityksen osingot kasvavat tasaisella vauhdilla g, saadaan vuoden t osingot Dt 

seuraavalla kaavalla (Kallunki & Niemelä 2004: 103): 

   𝐷𝑡 =  𝐷0 × (1 + 𝑔)𝑡,    (3) 

missä Dt on edelleen osingot vuonna t, D0 osingot lähtövuonna (0) ja g osinkojen 

vuosittainen kasvuvauhti. Kun edelleen sijoitetaan tämä kaava aiemmin esitettyyn 

yrityksen oman pääoman arvon kaavaan, saadaan pienellä muokkauksella (Kallunki 

ym. 2004: 104): 

 =𝐷0 ×
(1+𝑔)

(𝑟−𝑔)
 =  

𝐷1

(𝑟−𝑔)
 .    (4) 

Kaavan 4 mukaan yrityksen tämän hetkinen oman pääoman arvo on seuraavan 

vuoden odotetut osingot jaettuna oman pääoman sijoittajien tuottovaatimuksella ja 

osinkojen kasvun erotuksella. Tämä kaava on nimeltään osinkojen kasvumalli. 

Ongelman käytännön arvonmäärityssovellusten kannalta osinkoperusteisessa 
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mallissa muodostaa yrityksien osinkopolitiikka, jossa yritykset jakavat tuloksesta 

vain osan osinkoina. Osingonjakosuhde vaihtelee eri yrityksien välillä samoin kuin 

eri vuosina. Osinkojen ennustettavuus aiheuttaa myös ongelman, sillä yleensä 

osinkoennusteita on saatavilla ainoastaan yhdelle tai kahdelle vuodelle, kun taas 

tulosennusteiden saatavuus on selkeästi parempi. Kun arvoa määritetään kaavan 4 

osinkojen kasvumallin mukaisesti, joudutaan tekemään oletus osinkojen tasaisesta 

kasvusta. Kuitenkin käytännössä osinkovirta on harvoin näin tasainen. ( Kallunki & 

Niemelä 2004: 104.) 

Tasaisen kasvun mallia voidaan muokata tarkemmaksi laajentamalla 

osinkoperusteista mallia siten, että käytetään kahden tai useamman erisuuruisen 

kasvun jaksoa. Tällöin tulevaisuuden vuotuiset osingot arvioidaan vain siltä ajalta, 

jolta se kyetään tekemään luotettavasti. Tämän jälkeen arviona käytetään osinkojen 

kasvuvauhtia. (Kallunki & Niemelä 2004: 104–105.) 

 𝑃0 =
𝐷1

(1+𝑟)
+

𝐷2

(1+𝑟)2 +
𝐷3

(1+𝑟)3 + ⋯ +
𝐷𝑡

(1+𝑟)𝑡 +
𝑃𝑡

(1+𝑟)𝑡.  (5) 

Osakkeen arvo vuoden t alussa Pt voidaan laskea diskonttaamalla kyseessä olevasta 

vuodesta eteenpäin saatavat osingot kaavan 5 avulla, jolloin yhtälö voidaan muokata 

vielä seuraavaan muotoon: 

 𝑃0 =
𝐷1

(1+𝑟)
+

𝐷2

(1+𝑟)2 +
𝐷3

(1+𝑟)3 + ⋯ +
𝐷𝑡

(1+𝑟)𝑡 +
𝐷𝑡(1+𝑔)

𝑟−𝑔
.  (6) 

Kun osinkoperusteista mallia käytetään käytännön arvonmäärityssovelluksissa, on se 

käyttökelpoisin kaavan 6 mukaisena. (Kallunki & Niemelä 2004: 105.)  

Osinkoperusteisen mallin etuna on se, että osingot ovat mitä osakkeenomistajat 

käytännössä saavat, joten niiden käyttäminen arvonmäärittämiseen on siinä mielessä 

perusteltua. Osingot ovat yleensä vakaita lyhyellä aikavälillä, joten lyhyen aikavälin 

osingot on myös helpohko ennustaa. Toisaalta lyhyen aikavälin osingot eivät vaikuta 

yrityksen arvoon kovin paljon, vaan mallin luotettavan arvon saamiseksi tarvittaisiin 

pidemmän aikavälin ennusteet osingoista. Osinkoperusteinen malli toimii parhaiten, 
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kun osingonmaksu on pysyvästi sidottu yrityksen arvontuottokykyyn eli osinkojen ja 

tuloksen suhde on vakio. (Penman 2010: 118.) 

Miller ja Modigliani ovat tutkineet osinkopolitiikkaa. He esittävät kotitekoisten 

osinkojen (homemade dividends) avulla kuinka yrityksen arvo on riippumaton 

maksetuista osingoista. Osa sijoittajista saattaa mahdollisesti suosia osinkoja, sillä he 

tarvitsevat käteistä. Mikäli yritys päättääkin maksaa pienemmän osingon, vaikkapa 

uuden investoinnin rahoituksen vuoksi, voi sijoittaja kuitenkin saada haluamansa 

summan käteistä myymällä sopivan määrän osakkeita. Jos taas toiselle sijoittajalle 

riittävät pienemmät osingot, voi hän sijoittaa osan osingoista ostamalla markkinoilta 

lisää yrityksen osakkeita. Tarkastellessa tilannetta yrityksen näkökulmasta voidaan 

havaita, että osingonirtoamispäivänä yrityksen markkina-arvo laskee pörssissä 

kutakuinkin maksettujen osinkojen verran. Niinpä osakkeenomistajat saavat osingon, 

mutta he voivat myydä osakkeet osinkojen verran pienemmällä rahamäärällä. Näin 

ollen maksetuilla osingoilla ei ole suoranaista vaikutusta yrityksen arvon 

määräytymiseen (Penman 2010: 94–95). Tämän perusteella osinkoperusteisen 

laskelman käyttöä yrityksen arvonmäärityksen perustana voidaan ainakin 

kyseenalaistaa. 

2.2.2 Kassavirtaperusteinen malli 

Osinkoperusteisen mallin heikkous liittyi siihen, että se perustui yrityksen 

liiketoiminnasta riippumattomaan osinkojen maksuun. Tämä ongelma voidaan 

eliminoida lähtemällä tarkastelemaan osinkojen sijasta yrityksen sisäisiä 

arvontuottomenetelmiä – investointeja ja liiketoimintaa – kassavirtalaskelmien avulla 

(Penman 2010: 118). Virallisissa tilinpäätöstiedoissa tase ja tuloslaskelma on laadittu 

suoritusperiaatteen mukaisesti, jolloin sekä taseen että tuloslaskelman arvoihin 

vaikuttavat ratkaisevasti menojen ja tulojen jaksottaminen eri tilikausille. Eritoten 

käyttöomaisuuden investointimenojen jaksotukset vaikuttavat poistoina 

käyttöomaisuuden käyttöajalle. Tilinpäätöskäytäntöjen joustavuus, yritysjohdon 

mahdolliset intressit tuloksen manipulointiin sallituissa rajoissa ja tilinpäätöksen 

harkinnanvaraiset erät vaikuttavat virallisen tilinpäätöksen mukaiseen tilikauden 

lopulliseen tulokseen. Kassavirtalaskelmissa seurataan vain tilikauden reaaliaikaisia 
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rahan liikkeitä eli suoritettuja maksuja ja saatuja rahasuorituksia, näin voidaan pois 

sulkea edellä mainitut tilinpäätöstietoihin vaikuttavat harkinnanvaraiset seikat. 

(Kallunki ym. 2004: 107–108.)  

Kassavirtalaskelma voidaan yksinkertaistaen jakaa neljään vaiheeseen seuraavasti: 

tulevien kassavirtojen arvioiminen, diskonttauskoron määrittäminen, yrityksen 

liiketoiminnan elinajanodote ja lopulta liiketoiminnan arvon laskeminen 

diskonttaamalla arvioidut kassavirrat nykyarvoon huomioiden yrityksen elikaaren 

(Carland & White 1980: 43). Yleisimmin käytetty kassavirtaperusteinen 

arvonmääritysmalli on vapaan kassavirran malli (free cash flow, FCF). Vapaan 

kassavirran mallissa voidaan käyttää joko oman pääoman arvoa (free cash flow to 

equity, FCFE) tai koko yrityksen arvoa (free cash flow to firm, FCFF). Edellä 

mainituista tulisi käyttää helpommin sovellettavissa olevaa mallia. Oman pääoman 

arvo tai yrityksen arvo saadaan diskonttaamalla vapaa kassavirta (FCF), josta on 

vähennetty liiketoiminnan kulut, verot ja korkomenot, oman pääoman kustannuksella 

(re) (Carland & White 1980: 45, Brealey & Myers 2000: 80–81).   

𝑃0 =
𝐹𝐶𝐹1

(1+𝑟𝑒)
+ 𝐷

𝐹𝐶𝐹2

(1+𝑟𝑒)2 +
𝐹𝐶𝐹3

(1+𝑟𝑒)3 + ⋯,   (7) 

jossa P0 on pääoman arvo ajan hetkellä 0, FCF1, 2, 3,… vapaa kassavirta vuonna 1, 2, 3, 

ja re on oman pääoman kustannus.  

Carland & White (1980) esittävät myös kaksi erikoistilannetta, jolloin voidaan 

käyttää yksinkertaistettua mallia. Kun yrityksen kasvuaste voidaan arvioida pysyvän 

täysin vakiona tai lähes muuttumattomana tulevaisuudessa, voidaan malli 

yksinkertaisesti esittää seuraavasti: 

𝑃0 =
𝐹𝐶𝐹1

𝑅−𝑔
 ,     (8) 

jossa FCF1 on seuraavan vuoden kassavirta, R on diskonttauskorko ja g on arvioitu 

kassavirran kasvuaste. Edellä esitettyä kaavaa 8 voidaan hyödyntää myös tilanteessa, 

kun yritykselle ennustetaan erittäin voimakasta kassavirtojen kasvua tuleville 
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vuosille ja tämän jälkeen tasaantuvaa kasvua. Tällöin voidaan laskea voimakkaan 

kasvun vuodet kaavalla 7 ja tämän jälkeen tasaisen kasvun vuodet tästä eteenpäin 

kaavalla 8 ja laskea nämä yhteen. 

Käytettävän korkokannan merkitys mallin antamaan yrityksen arvoon on suuri, ja jos 

sen määrittämisessä tehdään virheitä, voi lopputuloksessa ilmetä selkeitä virheitä. 

Mikäli laskennassa käytetään oman pääoman arvon sijasta koko yrityksen arvon, 

saadaan se käyttämällä kaavassa 8 oman pääoman kustannuksen (re) sijasta 

painotettua keskimääräistä pääoman kustannusta (weighted avarage cost of capital, 

WACC). Kun käytetään vapaan kassavirran mallia koko yrityksen arvoa ja halutaan 

laskea oman pääoman arvo, saadaan siitä oman pääoman arvo vähentämällä koko 

yrityksen arvosta vieraan pääoman rahoittajien osuus. Näin ollen jäljelle jää 

osakkeenomistajien osuus yrityksestä. (Kallunki ym. 2004: 109.) 

Vapaata kassavirtaa voidaan mitata joko operatiivisesta kassavirrasta (operating 

flow) tai rahoitusvirran (financial flow) näkökulmasta. Yleisin tapa on esittää ensin 

operatiivinen kassavirta, minkä jälkeen eritellään rahoitusvirran jakautumista. Kun 

operatiivinen kassavirta kertoo syntyneen kassavirran jakaantumisesta 

tulosrahoitukseen ja investointeihin, niin vastaavasti rahoituskassavirta kertoo miten 

syntyneen kassavirran jako tapahtuu osakkeenomistajien ja vieraan pääoman 

rahoittajien välillä. Vapaa kassavirta voidaan ajatella kuuluvan yrityksen 

osakkeenomistajille sekä vieraan pääoman rahoittajille. Liikevoitto mittaa yrityksen 

liiketoiminnan tulorahoitusta ja se onkin keskeisin erä ja lähtökohta taulukon 1 

mukaisessa vapaan kassavirran laskelmassa. (Kallunki & Niemelä 2004: 109–110.) 
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Taulukko 1. Vapaan kassavirran laskelma (operating cash flow) (Kallunki & Niemelä 2004: 

111.) 

Liikevoitto 

+ Osuus osakkuusyhtiöstä 

- Operatiiviset verot 

- Rahoituskulujen verovaikutus 

= Operatiivinen kassavirta 

+ Poistot 

= Bruttokassavirta 

- Muutos käyttöpääomassa 

- Bruttoinvestoinnit 

= Vapaa operatiivinen kassavirta 

+/- muut erät (verojen jälkeen) 

= Vapaa kassavirta 

Mikäli yhtiöllä on mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa, tämä tarkoittaa usein 

myös investointien lisäämistarvetta. Investoinnit lisäävät käyttöpääomaa ja 

paisuttavat yhtiön tasetta, mutta saattavat pienentää voimakkaasti vapaata 

kassavirtaa. Käyttöpääoman muutos lasketaan seuraavasti (Kallunki & Niemelä 

2004: 111): 

+ Vaihto-omaisuuden lisäys          

+ Myyntisaamisten lisäys            

- Ostojenvelkojen lisäys           

= Käyttöpääoman muutos  

Mikäli yrityksellä on korottomia pitkäaikaisia velkoja, niin nämä tulee vielä lisätä 

käyttöpääoman muutokseen.  

Kassavirtaperusteisen mallin vapaan kassavirran laskeminen keskittyy tulevien 

vuosien kassavirtojen arvioimiseen, samaan tapaan kuten osinkoperusteisessa 
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mallissa keskityttiin tuleviin osinkoihin. Kassavirtojen arvioimiseen on kehitetty 

useampia malleja, yksi yleisimmästä on ns. kahden kasvuvaiheen malli. Tässä 

keskitytään suoriin ennusteisiin lähivuosille, jolloin ennustetut kassavirrat lasketaan 

3-8 vuodelle, apuna voidaan hyödyntää historiallista tietoa yhtiön toteutuneista 

kassavirroista. Tämän jälkeen lasketaan ennusteet kasvukertoimien avulla yhtenä tai 

useampana keskipitkän ja pitkän aikavälin vaiheen avulla. Keskipitkän aikavälin 

kasvu voi olla varsin voimakastakin, kun pitkän aikavälin kasvu on perusteltua 

olettaa inflaatiotasoon, sillä ei ole realistista että yrityksen kasvu jatkuisi loputtomiin. 

Yleisesti menestyneimmilläkin liiketoiminnoilla kasvu on voimakkainta kolmesta 

viiteen vuoteen, jonka jälkeen kasvu tasoittuu. Niinpä yhtiön tila 

arvonmäärityshetkellä vaikuttaa, minkälaista kasvukerrointa käytämme. (Carland & 

White 1980: 43–44, Kallunki & Niemelä 2004: 111–115.) 

2.2.3 Lisäarvomalli 

Lisäarvomallin lähtökohtana on osinkoperusteinen arvonmääritysmalli kuten 

kassavirtaperusteisella mallillakin. Lisäarvomallin (residual income model) 

kehittäjinä pidetään Edwardsia ja Belliä (1961) ja malli onkin saanut lisänimen 

nimen heidän ja Ohlson (1995) mukaan EBO-malli. (Frankel & Lee: 1998). 

Osinkojen sijaan tässä mallissa käytetään laskemiseen yrityksen voittoja. Mallin 

lähtökohtana on se, että yrityksen arvo jakaantuu kahteen osaan: yrityksen 

kirjanpidolliseen arvoon eli substanssiarvoon sekä tulevien vuosien taloudellisiin 

lisävoittoihin. Lisävoitoilla tarkoitetaan tuloksen ja tuottovaatimuksen erotusta, mikä 

kertoo kuinka paljon yritys tekee voittoa sijoittajien tuottovaatimusta enemmän. 

Koska lisävoitto perustuu tähän erotukseen, eivät ennustevirheet pääse vaikuttamaan 

läheskään niin paljon mallin antamiin tuloksiin kuin bruttoperiaatteella toimivassa 

osinkoperusteisessa ja kassavirtaperusteisessa mallissa. Useimmilla yrityksillä 

pääosa yrityksen arvosta tulee tilinpäätöksen kirjanpidollisesta arvosta. (Kallunki & 

Niemelä 2004: 119–120, Katramo ym. 2013: 135–136.) Mikäli yrityksen ennustetut 

tuotot vastaavat täysin kyseiseltä vuodelta kirjanpitoarvosta laskettua 

tuottovaatimusta, niin yrityksen arvo on yhtä kuin yrityksen kirjanpidollinen arvo. 

Oman pääoman arvo voidaan lisäarvomallissa laskea seuraavalla kaavalla: (Penman 

2010: 153) 



24 

 

𝑃0 = 𝐵𝑉𝐸0 +
𝐴𝐸1

(1+𝑟)
+

𝐴𝐸2

(1+𝑟)2
+

𝐴𝐸3

(1+𝑟)3
+ ⋯,  (9) 

jossa BVE0 on oman pääoman kirjanpidollinen arvo, AE on yrityksen tuottama 

lisäarvo ja r on oman pääoman tuottovaatimus. Lisävoitto AEt voidaan laskea 

yrityksen tilinpäätöstiedoista seuraavasti: 

 𝐴𝐸𝑡 = 𝑁𝐼𝑡 − 𝑟𝑒 × 𝐵𝑉𝐸𝑡−1,                        (10) 

jossa NIt on nettotulos vuonna t, re oman pääoman tuottovaatimus ja BVEt-1 on oman 

pääoman kirjanpitoarvo edellisenä vuonna. (Penman 2010: 169.) 

Lisäarvomallin mukaan yrityksen arvo on yrityksen kirjanpidollinen arvo eli yleensä 

oman pääoman arvo lisättynä yrityksen vuosittaisilla taloudellisilla lisäarvoilla. 

Nämä lisäarvot ovat ylimääräistä tulosta, jonka yritys tekee sijoittajien tuotto-

odotuksen päälle. Osan yrityksen arvosta tullessa lisäarvomallissa yrityksen omasta 

pääomasta, tulevien voittojen ennustevirheet eivät vaikuta ratkaisevasti mallin 

antamiin tuloksiin, koska diskontattavana on tuloksen ja tuottovaatimuksen erotus. 

Sen sijaan kassavirtaennusteessa diskontattavana on pelkästään kassavirta. 

Useamman vuoden ennustevirtoja laskettaessa lisävoiton käyttö tuo vakautta myös 

käytetyille kasvunopeuksille, mitä pidetään lisäarvomallin etuna muihin 

arvonmääritysmalleihin. (Kallunki & Niemelä 2004: 120, Katramo ym. 2013: 137.) 

2.3 Pääoman tuottovaatimus 

Yrityksen pääoman tuottovaatimus eli pääoman kustannus on keskeinen osa edellä 

kuvattuja arvonmääritysmalleja. Kuten edellisessä luvussa 2.2 esiteltiin, pääoman 

tuottovaatimusta käytetään arvonmääritysmallien korkokantana, jolla tulevaisuuden 

rahavirtoja diskontataan tarkasteluhetkeen. Koko pääoman tuottovaatimus voidaan 

laskea rahoituksen ja laskentatoimen kirjallisuudessa yleisesti hyväksyttävällä 

laskentatavalla, josta käytetään nimitystä keskimääräinen pääoman kustannus 

(Weighted Avarage Cost of Capital, WACC) (Leppiniemi 1999:31). Pääoman 

tuottovaatimus on oman pääoman ja vieraan pääoman kustannuksen painotettu 

keskiarvo ja se voidaan esittää seuraavan kaavan mukaisesti:  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑉𝐸

𝑉𝐸+𝑉𝐷
× 𝑅𝐸 +

𝑉𝐷

𝑉𝐸+𝑉𝐷
× 𝑅𝐷 × (1 − 𝑇𝑐),                      (11) 

jossa VE on oman pääoman markkina-arvo, VD on vieraan pääoman markkina-arvo, 

RE on oman pääoman tuottovaatimus, RD on vieraan pääoman tuottovaatimus ja TC = 

yhteisövero eli yrityksen marginaaliverokanta. (Brealey & Myers 2000: 543, Penman 

2010: 451–452.) 

Keskimääräistä pääoman tuottovaatimusta varten määritettävät markkina-arvot 

saadaan yrityksen oman pääoman osalta pörssiyhtiöissä osakkeen markkina-arvosta 

ja vieraan pääoman markkina-arvo yrityksen kirjanpidollisista pankkilainoista ja 

liikkeelle lasketuista joukkovelkalainakirjoista (Kallunki & Niemelä 2004: 176). 

Vieraan pääoman tuottovaatimus voidaan selvittää vieraan pääoman rahoittajien 

kanssa tehdyistä sopimuksista ja niissä määritetyistä korkokannoista (Leppiniemi 

1996: 124; Kallunki & Niemelä 2004: 130). Tämän tutkimuksen empiirisen osan 

kannalta oman pääoman tuottovaatimuksen määrittäminen on keskeisessä roolissa, 

koska sitä tarvitaan lisävoiton laskemiseen ja sitä tarkastellaan seuraavasti 

tarkemmin. 

2.3.1 Oman pääoman tuottovaatimus 

Oman pääoman tuottovaatimuksen mallin (Capital Asset Pricing – model, CAPM) 

kehittäjiin kuuluvat muun muassa William Sharpe, John Lintner, Jan Mossin sekä 

Eugene Fama (Sharpe & Cooper: 1972). Oman pääoman tuottovaatimus on 

korkokanta, jota käytetään laskettaessa sijoittajien tuottovaatimusta yrityksen omalle 

pääomalle. Sitä ei ole suoraan nähtävillä tilinpäätöstiedoista, minkä vuoksi se on yksi 

haastavimmin määritettävistä arvoista, kun lasketaan lisäarvoa. CAP-malli on yksi 

käytetyimmistä malleista oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämiseen. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 133, Katramo ym. 2013: 147.)  

CAP-malli voidaan esittää seuraavasti (Soffer & Soffer 2003: 146, Kallunki & 

Niemelä 2004: 134–135):    

𝑅𝐸 =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓),                                (12) 
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missä RE = oman pääoman tuottovaatimus,   

 Rf = riskitön tuotto,    

 βi = kyseisen yrityksen i beeta-kerroin ja   

 Rm = markkinaportfolion keskimääräinen odotettu tuotto. 

Markkinaportfolion keskimääräinen tuotto Rm on kaikki sijoituskohteet sisältävä 

portfolio. Termistä Rm - Rf käytetään nimitystä markkinariskin hinta tai riskipreemio. 

CAP-mallissa kokonaisriski voidaan jakaa kahteen osaan:  

1. Systemaattiseen riski, markkinariski tai ei-hajautettavissa oleva riski. 

2. Epäsystemaattinen riski, yrityskohtainen riski tai hajautettavissa oleva riski. 

Systemaattista riskiä mittaa edellisen mallin beeta-kerroin ja tätä riskiä ei voida 

poistaa edes hajauttamalla, kun taas epäsystemaattinen riski voidaan poistaa 

hajauttamalla sijoitus useampaan sijoituskohteeseen (Kallunki & Niemelä 2012: 

150–151, Katramo 2013: 156). Riskittömänä tuottona on perinteisesti käytetty 

valtion joukkovelkalainakirjojen keskikorkoa esimerkiksi viiden vuoden ajalta. 

Pitkän joukkovelkakirjan korko vastaa paremmin osakemarkkinoiden 

arvostusmenetelmiä kuin lyhyt korko (Copeland 1996, 267). Markkinaportfolion 

keskimääräinen tuotto voidaan määritellä esimerkiksi yhden kaupankäyntipaikan 

yleisindeksin mukaan tai rajattuna suurimpiin yrityksiin kuten Helsingin pörssin 

OMXH25-yleisindeksiin, joka sisältää Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. 

(Katramo ym. 2013: 152.)  

Frankelin ja Leen (1998) tutkimuksen mukaan oman pääoman tuottovaatimuksella 

on pieni laskennallinen vaikutus lisäarvomalliin, joten oman pääoman 

tuottovaatimuksen tarkan määrittämisen sijasta tutkimuksessa on myös mahdollista 

käyttää kiinteää oman pääoman tuottovaatimusta kaikille yrityksille.  
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2.3.2  Beeta-kerroin 

Beeta-kerroin on yksi olennainen rahoitusteorian parametri, jonka kehittäjänä 

pidetään Sharpea (1965). Beeta-kerroin kuvaa yrityskohtaista riskiä suhteessa 

markkinaportfolioon, jonka riski on yksi. Eli jos yrityksen beeta-kerroin on pienempi 

kuin yksi esimerkiksi 0.5, niin sen riski on puolet keskimääräisestä markkinariskistä. 

Sen sijaan, jos yrityksen beeta-kerroin on 2, niin se on kaksi kertaa riskisempi kuin 

markkinat eli sen tuottojen keskihajonta on suurempi kuin markkinoiden tuottojen 

keskihajonta. Joskus toimialakohtaisen beeta-kertoimen käyttäminen on perusteltua, 

mikäli kaikille yrityksille ei ole esimerkiksi määritettävissä beeta-kerrointa 

esimerkiksi vähäisen osakkeen vaihdannan vuoksi tai tietoja ei ole saatavilla riittävän 

pitkältä aikaväliltä. Toimialakohtaisen beeta-kertoimen merkitsevyyden ero 

yrityskohtaiseen beeta-kertoimeen on siinä, että toimialakohtainen beeta-kerroin 

mittaa vain liiketoimintariskiä, mutta ei yrityskohtaista rahoitusrakenneriskiä. 

(Paavola, Torppa ja Lumijärvi 1997, 55, Katramo ym. 2013: 156.) 

Oman pääoman tuottovaatimuksen laskennassa beeta-kertoimen määrittely on 

Katramon ym. (2013: 156) mukaan osoittautunut vaikeimmaksi tehtäväksi. CAP-

mallin teoreettiset oletukset aiheuttavat ongelmia yrityskauppatilanteiden beeta-

kertoimien määrittelemisessä. Rahoituksen oppikirjat kuitenkin painottuvat 

markkinamallin mukaiseen beeta-kertoimen määrittämiseen. Beeta-kerroin voidaan 

laskea osakkeen historiallisista tuotoista regressioanalyysin avulla. 

Regressioanalyysillä määritetään muuttujien väliset riippuvuussuhteet, jossa 

osakkeen tuoton oletetaan vaihtelevan osakemarkkinoiden yleisindeksin tuoton 

mukana seuraavan yhtälön mukaisesti (Brealey & Myers 2000: 224–226, Kallunki & 

Niemelä 2012: 155): 

 𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + Ɛ𝑖𝑡 ,                         (13) 

jossa Rit on osakkeen i tuotto hetkellä t, αi on vakiotermi osakkeelle i, βi on osakkeen 

beeta-kerroin, Rmt on markkinasalkun eli yleisindeksin tuotto hetkellä t ja Ɛit on 

tilastollinen virhetermi. Beeta-kertoimen laskeminen voidaan suorittaa seuraavan 
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kaavan mukaisesti ilman regressioanalyysia laskemalla kovarianssi- ja 

varianssitermit (Kallunki & Niemelä 2012: 155, Katramo ym. 2013: 157):  

 𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝑣𝑎𝑟 (𝑅𝑚)
 ,                        (14) 

jossa cov (Ri, Rm) tarkoittaa osakkeen i tuoton ja markkinoiden yleisindeksin välistä 

yhteisvaihtelua, eli kovarianssia ja var (Rm) tarkoittaa yleisindeksin 

kokonaisvaihtelua eli niin sanottua varianssia. Yksittäisen yrityksen beeta-kerroin on 

siis riippuvainen osakkeen yhteisvaihtelusta suhteessa markkinaportfolioon. Mitä 

enemmän osakkeen tuotto menee markkinoiden tuoton mukaisesti, sitä suurempi on 

niiden välinen korrelaatio. (Brealey & Myers 2000: 176; Katramo ym. 2013: 157–

158.) 

Beeta-kerrointa laskettaessa tulee huomioida mahdolliset vääristymät, mitä beeta-

kerrointa laskettaessa saattaa esiintyä. Mikäli osakkeella ei käydä riittävästi kauppaa 

tai sillä ei käydä kauppaa jonain päivinä ollenkaan, ei osakkeen hinta tällöin reagoi 

markkinoiden yleisindeksin muutosten mukana. Tällöin on mahdollista, että beeta-

kerroin saa liian pieniä arvoja, mikä vääristää laskelmaa yrityksen 

tuottovaatimuksesta. (Kallunki & Niemelä 2012: 157.)  

Katramon ym. (2013: 166) mukaan beeta-kerroin on mahdollista määrittää myös 

toimialakohtaisesti, kuten tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa tullaan tekemään 

niiden yritysten kohdalla, joille ei ole määritettävissä yrityskohtaista beeta-kerrointa. 

Toimialakohtaiset beeta-kertoimet voidaan määrittää edellä kuvatulla menetelmällä. 

On kuitenkin huomattava, että yrityskohtainen rahoitusrakenne ei tule huomioiduksi 

toimialakohtaisessa beeta-kerroin määrityksessä, vaikkakin operatiivinen velkaisuus 

on hyvin toimialakohtaista ja tältä osin yhteydessä toimialakohtaiseen beeta-

kertoimeen. 
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3 YRITYSKAUPPA JA KAUPPAHINTA 

Yrityskauppojen suosio on viime vuosikymmeninä kasvanut valtaisaa vauhtia. 

Suosion kasvu ei ole ihme, sillä useimmissa tapauksissa yrityskauppa on tarkoittanut 

merkittävää osakkeen hinnan nousua, etenkin myyvälle yritykselle (Andrade ym. 

2001). Jarrellin, Brickleyn ja Netterin (1988) tutkimuksen mukaan myyjän hyötymä 

osakkeen hinnan nousu ei ollut ostajalta pois. Sen sijaan kyseessä on yrityksen 

uudelleen järjestelyissä saavutetuista taloudellisista hyödyistä, jotka heijastelevat 

osakkeen hintaan. Kyseessä voi olla tässä luvussa myöhemmin esitettävästä 

synergiaedusta. Yrityskauppojen kasvaneesta suosiosta huolimatta, niiden 

onnistumisprosentit eivät ole lainkaan niin vakuuttavia kuin voisi olettaa. Arviot 

epäonnistumisista yritysostoissa vaihtelevat 50 prosentin molemmin puolin. 

Yrityskaupan onnistumisen ytimessä on kahden organisaation kohtaaminen ja 

yhteensovittaminen. Organisaatiot koostuvat ihmisistä, joten yrityskaupoissa on 

syvimmiltään kyse ihmisten ja inhimillisten tekijöiden kohtaamisesta (Teerikangas 

2008: 11–14). Kun yleisesti yrityskaupan keskiössä ovat yrityskaupan taloudellinen 

ja operatiivinen puoli, Teerikangas (2008: 14–15) esittelee termin hiljaiset voimat. 

Tätä termiä hän käyttää tekijöistä, jotka voivat oleellisesti vaikuttaa yrityskaupan 

mahdolliseen epäonnistumiseen, mikäli ne jätetään huomioimatta. 

Yritysjärjestelyistä on tehty laajasti akateemista tutkimusta. Pääasiassa tutkimuksissa 

on keskitytty selittämään ja ennustumaan yritysjärjestelyjen lopputulosta ja sitä, 

miksi yritysjärjestelyt onnistuvat tai joko epäonnistuvat. Onnistumista on tarkasteltu 

pääasiassa ostavan yrityksen kaupan jälkeisellä osakkeen hinnan kehityksellä. Tästä 

huolimatta kirjallisuudessa ei ole onnistuttu luomaan yhtenäisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin yrityskaupoista ja niiden vaikutuksista organisaatioille. 

(Meglio & Ristberg 2010.)  

3.1 Yrityskauppa osana yritysstrategiaa 

Viime vuosikymmenten voimakkaan globalisaation aikana yritysostot ja fuusiot ovat 

kasvattaneet suosiotaan yritysten strategiassa, niiden pyrkiessä parantamaan 

kilpailuasemaansa laajentamalla markkinoita, tuotteita tai markkina-asemaansa 
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(Datta, Narayanan & Pinches 1992). Yritysoston tai fuusion avulla omistajien – niin 

myyvän kuin ostajankin – tulisi saavuttaa tuottoja ainakin pitemmällä aikavälillä. 

Yrityskauppojen kannattavuutta arvioivien tutkimuksien (Datta ym. 1992, Alberts ja 

Varaiya 1990) mukaan yritysostot eivät välttämättä paranna ostavan yrityksen 

tuloskehitystä vaan pahimmassa tapauksessa jopa heikentävät pitemmän aikavälin 

tuloskehitystä. Myyvän yrityksen omistajat sen sijaan hyötyvät useammassa 

tapauksessa kaupasta. Andraden ym. (2001) artikkelin mukaan yrityskauppaan voi 

johtaa myös laajemmat toimialarakenteen shokeeraavat muutokset, jotka vaikuttavat 

yritysten strategioihin ja aiheuttavat ketjureaktion yritysostoissa. Näitä voivat olla 

esimerkiksi öljykriisi, toiminnan vapauttaminen tai teknologiset innovaatiot, jotka 

voivat vapauttaa olemassa olevaa kapasiteettia ja tarvetta alan keskittymiselle. 

Toiminnan vapauttaminen, muun muassa lentoliikenne, on ollut selkeä avaintekijä 

tiettyjen toimialojen yrityskauppojen toteutumiseen. 

Mitchellin ja Mulherin (1996) artikkelin mukaan lähes puolet Yhdysvaltalaisista 

yrityksistä sai 1980-luvulla yritysostotarjouksen. Yrityskauppa on orgaanisen kasvun 

lisäksi toinen tapa nopeuttaa yrityksen kasvua sekä edistää yrityksen strategisten että 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Yrityskaupan toteutus voidaan jakaa 

karkeasti liiketoiminta- eli substanssikauppaan ja osake- ja yhtiöosuuskauppaan. 

Liiketoimintakaupassa yrityksen liiketoiminta – sisältäen aineelliset että aineettomat 

tuotannontekijät – siirtyy ostavaan yritykseen, jolloin vanhaan yritykseen voi jäädä 

vielä jokin toinen liiketoimintakokonaisuus. Osakekaupassa myynnissä olevan 

yrityksen omistaja myy osakkeet ostavalle yritykselle. Osakekauppa on myös 

mahdollista toteuttaa osakevaihdolla, jossa myyjä saa vastineeksi uuden yrityksen 

osakkeita. Usein edellä mainitut kaupat edellyttävät yritysjärjestelyjä, jotka voivat 

olla esimerkiksi myynnissä olevan yrityksen jakautuminen. Tällöin yrityksestä 

erotetaan liiketoimintakokonaisuus ja yrityksen varat, joita voi olla huomattavasti 

sidottuina esimerkiksi rakennuksiin ja kiinteistöihin. Näistä ostaja on harvoin 

kiinnostunut. (Katramo ym. 2013: 28–30.)  

Pörssiyhtiöiden markkina-arvo vastaa harvoin yrityksestä maksettavaa kauppahintaa, 

sillä ostajasta riippuen myyjällä ja ostajalla voi olla merkittäviä synergiaetuja, jotka 

vaikuttavat siihen kuinka paljon ostaja on lopulta valmis maksamaan yrityksestä. 
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(Katramo ym 2013: 71.) Tätä synergiaetujen tuomaa ilmiötä kuvataan usein 

yksinkertaisella esityksellä (1 + 1 = 3-ilmiö), jossa yrityskaupan kokonaisuus on 

arvokkaampi kuin yksittäiset yritykset. (Leppiniemi 1999: 21.) Yrityskaupan 

synergiaedut ja markkinaosuuden kasvattaminen ovat yksi merkittävimmistä 

motiiveista yrityskaupoille (Andrade ym. 2001). Avainasemassa synergiaetujen 

saavuttamiselle ovat työntekijöiden motivaatio, yrityksen yhteen liitettävyys eli 

kuinka hyvin yritysten toiminnot täydentävät toisiaan ja organisaatioiden 

integroinnin onnistuminen. (Teerikangas 2010: 11–13.)  

Ostajalle syntyviä synergiaetuja voi syntyä eri lähteistä. Eccles, Lanes ja Wilson 

(1999) jakavat synergiaedut viiteen ryhmään, joista ensimmäinen on 

tuottosynergiaedut eli liikevaihtoa kasvattavat synergiat. Toisena ovat 

kustannussäästöt, joita saavutetaan esimerkiksi toimitusketjun karsinnalla ja 

tehokkaammalla jakelulla. Kolmantena ovat rahoitukselliset synergiaedut, jotka 

saavutetaan pääoman kustannusta alentamalla ja velan käytön optimoinnilla. 

Neljäntenä ovat omaisuuseriin liittyvät synergiaedut, jotka voidaan saavuttaa 

ylimääräisten toimitilojen tai koneiden ja kaluston tehokkaammalla käytöllä tai 

myynnillä. Viidentenä ovat luokitellut verotukselliset synergiaedut, jotka saavutetaan 

kun vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen on mahdollista. Yllä olevien lisäksi 

Katramo ym (2013: 97–98) listaavat kuudennen tekijän, joita ovat uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien synergiaedut. Näitä ovat esimerkiksi uudelle 

liiketoimintasektorille laajentuminen. Edellä luetelluista synergiaeduista tuotto- ja 

kulusynergia ovat tavallisimpia ja erityisesti tuottosynergia edut voivat olla hyvinkin 

merkittäviä yritysten välillä. Onnistuneen yrityskaupan edellytyksenä ostajan on 

osattava laskea synergiaedut, reagoida numeroihin ja mahdollisesti kyettävä 

peruuntumaan kaupasta, vaikka yritysjärjestely näyttäisi muuten kuinka hienolta 

tahansa. (Eccles ym. 1999.) 

3.2 Onnistunut yrityskauppa ja yrityskaupan vaiheet 

Onnistuneen yrityskaupan lähtökohtana on ostettavan yrityksen ja sen liiketoiminnan 

syvällinen ja kokonaisvaltainen tunteminen. Yrityskauppa voidaan jakaa kolmeen 

päävaiheeseen: valmisteluvaihe, toteutusvaihe sekä integraatio ja jälkihoito. 
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Edellytykset onnistuneelle yrityskaupalle tehdään kauppakohteen 

ennakkotarkastuksessa. Tälle tarkastukselle on liike-elämässä vakiintunut oma 

terminsä due diligence, joka on jatkuva ensimmäisestä valmisteluvaiheesta aina 

yrityskaupan viimeiseen vaiheeseen integraatioon ja jälkihoitoon. Due diligence – 

termi tarkoittaa asianmukaista huolellisuutta, jolla yritysjärjestelyyn liittyviä riskejä 

ja vastuita kartoitetaan ennakkoon, jotta niihin on mahdollisuus reagoida ennen 

kaupan toteutusta. Tutkimuksen avulla ostaja saa huomattavasti lisätietoa kaupan 

kohteesta ja kauppaan liittyvistä riskeistä. Lisätietojen perusteella kaupan ehtoja 

voidaan vaatia muutettavaksi tai kauppa voidaan hylätä, mikäli due diligence – 

tarkastuksessa on ilmennyt jotain negatiivista ostajan ennakko-oletuksiin nähden.  

(Katramo ym. 2013: 50–53.)  

Onnistuneen yrityskaupan ensi askeleet otetaan jo yrityskaupan ensimmäisessä 

neuvotteluvaiheessa. Yrityskaupassa tapahtuvan yhteensulautumisen onnistuminen 

on pitkälti riippuvainen jo yritysostoa edeltävästä ajanjaksosta (Teerikangas 2010: 

67–68). Kuviossa 1 on havainnollistettu yrityskauppaprosessin eri toimenpiteiden 

ajoitusta eri vaiheisiin. Hyvin hoidetun valmisteluvaiheen jälkeen seuraava vaihe 

yrityskaupassa on toteutusvaihe, jossa neuvotellaan yrityskaupan lopulliset ehdot ja 

laaditaan kauppasopimus. Toteutusvaiheessa sovitaan rahoitus- ja maksutapa sekä 

verotuksellisista seikoista. Toteutusvaihe sisältää myös voimaantulopäivän 

tilinpäätöksen tarkistamisen, edelleen tähän liittyvän kauppahinnan tarkistamisen 

sekä mahdolliset ostajan due diligence – tarkastuksen perusteella vaatimat 

toimenpiteet, esimerkiksi kohdeyhtiön sopimuksiin avainasiakkaan kanssa.  

(Katramo ym. 2013: 50–52.) 
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Kuvio 1: Yrityskauppaprosessin vaiheet ja eri toimet (Katramo ym. 2013: 51) 

Valmistelu- ja toteutusvaiheen jälkeinen sopeutumisvaihe on yrityskaupan 

onnistumisen kannalta kriittisin vaihe. Ostettavan yrityksen haltuunotto kulminoituu 

henkilöstön, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien sitouttamiseen 

välittömästi kaupan jälkeen. Useiden integroitavien toimintojen jouheva 

sulauttaminen toiminnallisten resurssien, tuotantoprosessien, organisaatioiden kuten 

laskenta- ja informaatiojärjestelmien osalta vaatii ostajan yksityiskohtaista 

integraatiosuunnitelmaa. Tämä vaihe on tärkeä yrityskaupan onnistumisen kannalta, 

jotta yrityskaupalla tavoiteltu kilpailuetu tai/ja markkina-aseman vahvistaminen 

saadaan hyödynnettyä. Yhteensulautumisvaiheelle erityisiä haasteita voivat luoda 

mahdolliset yrityskulttuurilliset erot tai tieto- tai raportointijärjestelmien väliset erot 

(Katramo ym. 2013: 50–58). On myös selvitettävä yrityskulttuuristen ja 

operatiivisten erojen keskinäisiä riippuvuuksia ennen ostoa sekä toteutettaessa oston 

jälkeisiä muutoksia. Yhteensulautumisen onnistumiseen vaikuttavat myös 

asenteelliset, emotionaaliset ja keskeiset roolit. Mikäli yrityskauppa toteutetaan eri 

maissa toimivien yritysten kesken, tulee huomioida maakulttuurilliset erot. 

(Teerikangas 2010: 283–286) 
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Loughran ja Vihj (1997) tutkivat yrityskauppojen onnistumista tutkimalla 

pitkänaikavälin ylituottoja yritysoston tehneelle yritykselle ja yrityskaupan 

rahoitusta. Tutkimustuloksien perusteella yritysoston käteisellä maksavat yritykset 

saavuttivat keskimäärin 18,5 prosentin ylituoton viiden vuoden aikana 

yrityskaupasta. Velkarahalla yrityskaupan rahoittaneilla yrityksillä ylituotot sen 

sijaan jäivät keskimäärin jopa 25 prosenttia negatiiviseksi.  Rau ja Vermaelen (1998) 

sen sijaan tutkivat kasvuyrityksien, niin sanottujen glamour yrityksien, ja 

arvoyrityksien välisiä ylituottoja kolmen vuoden aikavälillä yrityskaupasta. 

Tutkimuksen mukaan kasvuyrityksien keskimääräinen ylituotto kolmen vuoden 

aikana oli -17,3 prosenttia ja arvoyrityksille 7,6 prosenttia. Pitkän aikavälin 

ylituottojen tutkimuksiin liittyy voimakasta kritiikkiä tilastollisen merkittävyyden ja 

laskentamenetelmien osalta. Kolmen vuoden odotetut tuotot voivat helposti vaihdella 

30 ja 65 prosentin välillä riippuen käytetystä mallista. Tämän vuoksi on erittäin 

vaikea määritellä, onko 15 prosentin ylituotto tilastollisesti merkittävä. Jos pitkän 

aikavälin odotettuja tuottoja on mahdollista arvioida ainoastaan karkeasti, ovat pitkän 

aikavälin ylituotot väistämättä epätarkkoja. (Andrade ym. 2001.)  

Ecclesin ym. (1999) tutkimuksessa yrityskaupat, joissa maksettiin suurempaa 

preemiota, onnistuivat paremmin, kun vertailua tehtiin ostavan yrityksen osakkeen 

hinnan kehitykseen vuosi kaupan jälkeen. Pienemmällä preemiolla tehty kauppa taas 

johti negatiiviseen kurssikehitykseen ostavan yrityksen kannalta. Oikean preemion 

suuruus on Ecclesin ym. mukaan ennen kaikkea kiinni itse ostavasta yrityksestä ja 

siitä, minkä arvoinen oston kohteena oleva yritys on ostajan näkökulmasta. Lopulta 

avain menestykseen yritysostossa on tiedostaa maksimihinta, jonka voi toisesta 

yrityksestä maksaa, ja kieltäytyä neuvotteluvaiheessa maksamasta senttiäkään 

enempää. 

3.3 Epävarmuustekijät ja yrityskaupan epäonnistuminen 

Yrityskauppojen onnistuminen on tutkimuksien valossa osoittautunut varsin 

haastavaksi ja yritysostot eivät ole välttämättä parantaneet ostajayrityksen 

tuloskehitystä odotuksien mukaisesti. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

yrityskaupat ovat niin monimutkaisia, että kestää keskimäärin noin viidestä 
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kymmeneen vuotta ennen kuin yrityskaupan positiivinen vaikutus voidaan todeta 

tuloskehityksestä (King 2004). Näitä tutkimuksia yrityskaupoista ylipäätään on 

vähän, missä olisi selvitetty pitkällä aikavälillä yritysostojen onnistumista ja sitä, 

mikä erottelee onnistuneet ja epäonnistuneet yrityskaupat (Andrade ym. 2001). 

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna yrityskaupan julkistamisesta, ostavan yrityksen 

osakkeen hinta laskee keskimäärin 3,8 prosenttia Andraden ym. tutkimuksessa, mikä 

ilmentää yrityskauppaan liittyvää epävarmuutta. 

Katramon ym. (2013:67) mukaan 50–70 prosenttia yrityskaupoista epäonnistuu 

ainakin joltakin osin. Kansainvälisten selvityksien mukaan on arvioitu, että vain 31 

prosenttia yrityskaupoista pystyy saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa, kuten 

kasvattamaan yrityksen osakkeen arvoa, sijoitetun pääoman tuottoa sekä 

kannattavuutta. Kaplanin ja Weisbachin (1992) tutkimuksen mukaan yritysjärjestelyt, 

jotka eivät tuota odotettua arvoa, saatetaan myydä uudelleen. Suuressa tutkimuksessa 

yrityskaupoista – vuosien 1971 ja 1982 välillä – oli myyty lähes 44 prosenttia 

yrityksistä vuoteen 1989 mennessä. Yhdeksi epäonnistuneen yrityskaupan syyksi 

Eccles ym. (1999) ja Bower (2001) listasivat yritysjohtajien ihastumisen 

yrityskauppaideaan, vaikka faktapohjaiset tiedot olisivat kaupan toteuttamista 

vastaan. Ecclesin ym. mainitsevat, että menestyvät johtajat ovat kilpailuhenkisiä 

ihmisiä, jotka vihaavat häviämistä, eivätkä anna epäedullisten yritysjärjestelyjen 

toteutua.  

Yrityskaupan hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta huolimatta kaikkia 

epävarmuustekijöitä ei juuri koskaan pystytä eliminoimaan. On tekijöitä, jotka ovat 

yrityksen oman kontrollin ulkopuolella ja näin ollen yrityksellä ei ole mahdollisuutta 

reagoida näihin asioihin. Yrityskauppa voidaan kuvata vanhan päättymisenä ja uuden 

alkamisena, eräänlaisena epäjatkumokohtana, johon liittyy monia erilaisia 

ongelmatilanteita. (Katramo 2013: 59–60.) Yrityskaupan huonoihin tuloksiin 

vaikuttavat monet tekijät, kuten väärän yrityksen ostaminen, väärän hinnan 

maksaminen tai väärä ajoitus yrityskaupassa. Edellä mainitut tekijät ovat pitkälti 

seurausta ostavan yrityksen tiedonpuutteesta. Tiedonpuute ei yleensä johdu saatavilla 

olevasta tiedosta vaan ostajan puutteellisesta ajankäytöstä ostettavan kohteen 

tutkimiseen. Tämän seurauksena ostaja laiminlyö muun muassa ostokohteen ja oman 
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yrityksen yhteensopivuutta esimerkiksi tyylin, rakenteen ja liiketoiminnan osalta. 

Tieto voi olla jopa saatavilla, mutta due diligence -tarkastuksessa saatavan tiedon 

hyödyntäminen on puutteellista yrityskauppaprosessin yhteydessä. Toinen merkittävä 

epäonnistumisen syy on riittämätön valvonta- ja raportointijärjestelmä, mikä johtaa 

ostavan yrityksen johdon puutteellisiin taitoihin ja valmiuksiin ostokohteen 

ongelmien ratkaisutilanteissa. Ylimmän johdon ajanpuute suunnitella muutosvaihetta 

ennen sopimuksen tekoa on yksi yleisimmistä virheistä yrityskaupoissa. (Katramo 

2013: 59–60.) 

Teerikangas (2010: 67–75) esittelee kirjassaan termin ”hiljaiset voimat”, jotka voivat 

vaikuttaa negatiivisesti yritysoston onnistumiseen, ellei niitä osata huomioida. Näitä 

hiljaisia voimia ovat liikkeenjohdolliset, asenteelliset, inhimilliset, emotionaaliset, 

maa- ja yrityskulttuurilliset sekä organisatoriset tekijät. Näiden tekijöiden huomioitta 

jättäminen vaikuttaa negatiivisesti yritysoston onnistumiseen ajassa, saavutetussa 

operatiivisessa, kulttuurisessa ja yritysidentiteetin muutoksessa, kustannuksissa ja 

taloudellisissa voitoissakin mitattuna. Tämän seurauksena yritysostoin kasvanut 

yritys voi olla enemmän tai vähemmän erilaisista osista koostuva kokonaisuus kuin 

saumattomasti toimiva tehokas yksi organisaatio.  

Epäonnistumiseen voi johtaa myös yritysoston kohteeksi tulemisesta aiheutuvien 

kielteisten reaktioiden aliarvioiminen tai yritysjohdon puutteellinen reagointi 

tilanteessa, jossa yritysjohdolta puuttuu uskottavuus uuden henkilöstön keskuudessa 

Katramo ym. 2013: 59–60). Teerikangas (2008: 24–28) käyttää edellä mainitusta 

nimitystä ”henkinen tila”, jolla hän kuvaa sitä innostuksen tai epävarmuuden tilaa, 

missä ostettavan yrityksen henkilöstö ottaa vastaan uutisen yrityksen ostosta. 

Henkiseen tilaan voi reagoida jossakin määrin jo etukäteen seuraavilla kysymyksillä: 

Kuinka ostetun yrityksen henkilöstö reagoi itse yritysostouutiseen, 

ostajaehdokkaaseen, ostavan yrityksen edustajien käyttäytymiseen ostoa edeltävänä 

aikana sekä ostetun yrityksen johdon tapaan kertoa ja viestiä uudesta ostajasta? 

Henkiseen tilaan voimakkaasti vaikuttava tekijä on myös henkilöstön kokemus 

yritysoston kohteeksi tulemisesta. Teerikankaan tutkimuksen mukaan pelko ja 

järkytys olivat päällimmäiset tunteet ensi kertaa ostetuksi tulevien kohdalla, kun taas 

kertaalleen tai useampaankin otteeseen yritysoston kohteena olleille ei enää 
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samanlaista tunnetta aiheudu kuin ensimmäisestä ostokokemuksesta. Ostokokemusta 

omaavan yrityksen ollessa ostetuksi tulevan yrityksen asemassa, reagointi yrityksen 

sisällä on sekoitus voimakasta reagointia ja rauhallisempaa reagointia. Voimakkainta 

reagointi on yleensä yrityksen vanhimmissa yksiköissä ja pääkonttorilla, jossa on 

totuttu ”valtaajan” rooliin ja he ovat nyt ensi kertaa ”vallatuksi” asemassa.  

Ongelmia voi aiheutua yrityskauppaprosessin muutosvaiheen pitkittyessä ja 

päätöksenteon hidastuessa, jolloin kielteiset reaktiot nousevat hallitsevaksi voimaksi 

yritysoston kohteessa. Virhe voi aiheutua myös siitä, että muutosvaihetta johtavat 

henkilöt voivat joutua tekemään päätöksiä virheellisen tai puutteellisen tiedon 

varassa. Ostettavan yrityksen työtapojen muuttaminen suoraan ostajayrityksen 

toimintatapoihin voi ajaa ongelmiin, jos yrityksen johto ei edes yritä soveltaa tai 

tunnistaa ostettavan yrityksen työtapojen hyviä puolia. (Katramo ym. 2013: 59–60.)  

3.4 Kauppahinta ja yrityskauppapreemio 

Yrityskauppa on monisyinen prosessi, johon liittyy useita eri vaiheita ja neuvotteluja 

ennen kuin lopullinen kauppa on saatu tehtyä. Yksi merkittävä ja haasteellinen vaihe 

yrityskaupan toteutuksessa on kauppahinnasta sopiminen, jonka ostaja on valmis 

yrityksestä maksamaan ja jolla myyjä on valmis yrityksen myymään (Rantanen 

2012: 6-8.) Pörssiyrityksillä yhtiön markkina-arvo on reaaliaikaisesti nähtävissä 

pörssissä noteeratun osakkeen hinnassa. Listaamattomilla yrityksillä ei ole välitöntä 

markkinahintaa, jolla yhtiön osakkeesta käydään kauppaa. Tällaisen yrityksen 

arvonmääritys ilman teoreettisesti kestäviä arvonmääritysmalleja on lähes 

mahdotonta. (Kallunki & Niemelä 2004: 22.)  

Yrityskaupassa oikean yrityksen arvon määrittämisen haasteellisuuteen vaikuttavat 

useat tekijät kuten kilpailukyky, markkina-asema, ulkoiset uhat, toimitilojen 

kapasiteetti, sijainti, tunnettuus, historia, panostukset, tulosvarmuus, organisaatio, 

osaaminen, myyntitapa, sisäinen toimintatapa, toimitukset ja hankinnat. Nämä edellä 

mainitut tekijät ovat sellaisia, joita ei yrityksen numeropohjaisista 

tilinpäätösanalyyseista voi nähdä. Näiden lisäksi arvotekijät tuloslaskelmasta ja 

taseesta, kirjanpito- ja yhtiön hallintomateriaali, viranomaissuhteet, 
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asiakasriippuvuus, juridinen riippuvuus, myyjä sekä toimiala ja liiketoiminnan 

mahdollinen erityisluonne vaikuttavat yrityksen arvoon. Näiden lukuisten tekijöiden 

ulosmittaaminen on yrityksen hinnasta neuvoteltaessa vähintäänkin haasteellista 

(Rantanen 2012: 117–157). Luotettavan yrityksen arvonmäärityksen määrittäminen 

on keskeinen taloudellisten analyysien kohde sekä perusta useille yrityksien 

omistajien päätöksille. (Katramo ym. 2013: 71.) 

Yrityksestä maksettavaan lopulliseen kauppahintaan eli liiketoiminnan arvoon 

vaikuttavat arvonmääritysprosessin lisäksi osto- ja myyntihalukkuus eli kuinka 

monta ostajaa kilpailee ostokohteesta. Kauppahintaan voi vaikuttaa myös 

yksityiskohtaiset seikat, joiden huomioiminen arvonmäärityksen yhteydessä on 

joskus hankalaa. Tämän vuoksi ne käsitellään usein erikseen. Näitä seikkoja ovat: 

vähemmistöosuudet konsernissa, liiketoimintaan kuulumattomien ylimääräisten 

omaisuuserien arvostus, liiketoiminnan nettokäyttöpääoman määrä ostohetkellä sekä 

vaikutus nettovelkojen kokonaismäärään, mahdolliset ylimääräiset eläkevastuut, 

kuluksi kirjatut maksamattomat verot sekä muut mahdolliset verovelat, tehtyjen 

varausten kirjaaminen toteutuneisiin tuloksiin, IFRS-tilinpäätösstandardien 

vaikutukset sekä mahdolliset sopimusriskit. Arvonmäärityksen yhteydessä osa edellä 

mainituista seikoista voidaan huomioida, mutta usein ne joudutaan käsittelemään 

erikseen niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Näiden yksityiskohtien julki tuominen 

on etenkin myyjän vastuulla, sillä myyjällä on lähtökohtaisesti huomattavasti 

laajempi tieto yrityksestä neuvotteluhetkellä. (Katramo ym. 2013: 98–99.)  

Kaikkien kauppahintaan vaikuttavien tekijöiden arvioinnin jälkeen saadaan 

määritettyä teoreettinen yrityksen arvo ja yrityskaupan mahdollinen kauppahinta. 

Lopullinen kauppahinta on kuitenkin myyjän ja ostajan neuvottelutulos ja hinta, jolla 

ostaja on valmis ostamaan yrityksen osakkeet ja ostaja on vielä valmis myymään 

osakkeet.  (Katramo ym. 2013: 101, 357.) Tämä neuvottelualue on kuvattu alla 

olevalla kuviolla 2. Ecclesin ym. (1999) mukaan etenkin ostavan yrityksen tulee 

pitää tiukasti kiinni maksimihinnasta yritysoston onnistumisen kannalta.  
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Kuvio 2. Neuvottelualue yrityskaupassa (Leppiniemi 1999, 36.) 

Yrityksestä maksettavasta kauppahinnasta, siltä osin kuin se ylittää ostettavan 

yrityksen oman pääoman arvon, käytetään nimitystä yrityskauppapreemio tai 

lyhyemmin vain preemio. Preemio kuvaa siis yrityksestä maksettavaa lisähintaa, 

minkä ostava yritys on valmis investoimaan saadakseen haltuun ostettavan yrityksen 

liiketoiminnan. Pörssiyhtiöillä yrityskauppapreemio lasketaan yleensä yrityskaupan 

kauppahinnan ja markkina-arvon erotuksena. Andraden ym. (2001) tutkimuksessa 

keskimääräinen ylituotto osakkeilla oli 16 prosenttia ensimmäisen kolmen päivän 

aikana yrityskaupan julkiseksi tuomisesta ja pidemmällä aikavälillä tarkastellen 

keskimäärin 24 prosenttia. Kolmen päivän tuotto vastaa keskimäärin osakkeen 

tuottoa 16 kuukauden ajalta. Datta ym. (1992) ja Danbolt (2004) ovat tutkimuksissa 

seuranneet yrityskauppojen vaikutusta niin ostajan kuin myyjänkin markkina-arvoon. 

Heidän tutkimuksensa mukaan selkeästi yrityskauppa vaikutti vain myyvän yrityksen 

markkina-arvoon ja merkitsevästi vain senkin kohdalla sinä kuukautena, kun 

kaupasta ilmoitettiin julkisesti. Fullerin, Netterin ja Stegemollerin (2002) 

tutkimuksen mukaan oston kohteena oleva yrityksen saama preemio heijastelee 

ostettavan yrityksen markkina-arvoon, mutta myös ostajayrityksen markkina-arvoon 

joko negatiivisesti tai positiivisesti riippuen ostavan yrityksen maksutavasta, 

hankinnan tilasta ja riippuen itse oston kohteesta. Bouwmanin, Fullerin ja Nainin 

(2009) havaitsevat tutkimuksessaan, että osakemarkkinoiden yleinen suunta 
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vaikuttaa myös yrityksestä maksettavaan preemioon. Preemio näkyy nopeammin 

osakkeen hinnassa, jos markkinat ovat yleisesti nousevat, ja viiveellä tai hitaammin, 

kun markkinat ovat laskevat. 

Yrityksen arvoa voidaan hahmottaa myös kuviolla 3, jossa on esitetty yrityksen arvo 

myyjälle, yrityskaupan mukanaan tuomien synergiaetujen arvo ja yrityksen arvo 

ostajalle (Katramo ym. 2013: 97–98). Synergiaetujen avulla yrityksen arvo ostajalle 

on suurempi kuin yrityksen arvo myyjälle ja tästä edusta ostaja on valmis 

maksamaan preemiota. Myös myyjällä on mahdollisuus saada yrityksestä korvaus, 

joka on suurempi kuin yrityksen arvo myyjälle kyseisellä hetkellä. Voidaan siis 

huomata, että mitä suurempia synergiaetuja yrityskaupan avulla voidaan saavuttaa, 

sitä suuremman kauppahinnan ostaja on valmis maksamaan yrityksestä. Eccles ym. 

(1999) jaottelevat yrityksen arvon luontaiseen arvoon, markkina-arvoon, yrityksen 

ostohintaan ja synergia-arvoon.  

 

 

Kuvio 3. Arvo myyjälle sekä ostajalle ja synergiaetujen arvo. (Katramo ym. 2013: 97.) 

 

Arvo myyjälle Synergioiden arvo Arvo ostajalle (Synerginen
arvo)
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3.5 Tutkimushypoteesit 

Teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostetaan empiirisen osion 

tutkimushypoteesit. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia kassavirtaperusteisen ja 

lisäarvomallin selityskykyä yritysten markkina-arvolle sekä yrityskauppapreemiolle. 

Lisäksi selvitetään toimialakohtaisesti, kuinka lisäarvomalli ja kassavirtaperusteinen 

arvonmääritysmalli selittävät yrityksen markkina-arvoa ja yrityskauppapreemiota. 

Toimialakohtaisella tarkastelulla pyritään selvittämään, onko jotain toimialaa 

parempi määrittää vain toisella mallilla. Tutkimusmenetelmät on valittu vastaamaan 

tutkimuksen tavoitteisiin ja alla oleviin tutkimuskysymyksiin. 

1) Kuinka hyvin lisäarvo- ja kassavirtamalli selittävät yrityksestä 

maksettavaa yrityskauppapreemiota verrattuna markkina-arvoon? 

Selittääkö jompikumpi malleista paremmin yrityskauppapreemiota, entä 

yrityksen markkina-arvoa? 

 

2) Dominoiko jompikumpi malli toista jos arvoa määritetään vain yhdellä 

toimialalla? 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1 Tutkimusaineisto 

Kassavirtaperusteisen ja lisävoittoihin perustuvan mallin ennustuskykyä testataan 

yrityskauppa-aineistolla, joka pohjautuu SDC Platinum – yrityskauppatietokantaan ja 

tarkemmin Yhdysvalloissa tehtyihin pörssiyhtiöiden välisiin yrityskauppoihin 

vuodelta 2010. SPD Platinumin aineistosta kerätyt tiedot sisälsivät: ostajan ja myyjän 

toimialan, kauppahinnan arvon, myytyjen osakkeiden määrän (prosentteina) sekä 

kaupantekohetkellä oston kohteena olevan yrityksen oman pääoman arvon. 

Tutkimusaineiston toteutuneille yrityskaupoille on tarvittu lisäksi tilinpäätöstietoja, 

jotka on haettu oston kohteena olevan yrityksen osalta vuosilta 2009 ja 2010 

Compustat Data Annual tietokannasta. Tilinpäätöstiedoista on otettu analyysiin 

mukaan taulukossa 2 olevat tiedot. Taulukon 2 pohjalta on voitu laskea tarvittavat 

muuttujat kuten markkina-arvo ja yrityksen kassavirta. 

Taulukko 2. Analyysiin käytetyt tilinpäätöstiedot, Compustat Annual Data tietokanta. 

Compustat lyhenne Kuvaus 

    

OANCF Operatiivinen tuotto/Nettokassavirta 

CAPX Investoinnit 

BVE Oman pääoman kirjanpitoarvo 

NI Nettotulos 

IB Tulos ennen satunnaisia eriä 

R&D Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

AT Yrityksen taseen loppusumma 

PRCC Osakkeen arvo vuoden 2009 viimeisenä päivänä 

CSHO Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 

    

Lisävoittoperusteista mallia käytettäessä lasketaan yrityksen oman pääoman 

tuottovaatimus. Tarpeellinen aineisto on haettu ja liitetty tutkimusaineistoon CRSP 

(Center for Research in Security Prices) data – ohjelmasta. Aineisto pitää sisällään 

oston kohteena olevan yrityksen osakkeen hinnan sekä markkinoiden yleisindeksin 
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kuukausittaiset muutokset yrityskauppaa edeltävältä viiden vuoden ajalta (2006 – 

2010). Näiden tietojen avulla voidaan määrittää yrityksen beeta-kerroin ja sen avulla 

edelleen oman pääoman tuottovaatimus. 

4.2 Tutkimuksen muuttujat 

4.2.1 Selittävät muuttujat 

Selittävät muuttujat malleissa ovat: Oman pääoman kirjanpitoarvo, vapaa kassavirta, 

lisävoitto, nettotulos ja tutkimus- ja kehitysmenot. Näitä muuttujia käsitellään 

seuraavaksi tarkemmin.  

Oman pääoman arvo on helpoiten nähtävissä yrityksen tilinpäätöstiedoista.  

Jokaiselle yritykselle lasketaan oman pääoman tuottovaatimus luvussa 2.3 esitetyn 

teorian mukaisesti CAP-mallin avulla. Oman pääoman tuottovaatimusta varten 

jokaiselle yritykselle lasketaan beeta-kerroin, jossa hyödynnetään CRSP data – 

ohjelmasta saatua aineistoa. Jokaisen yrityksen osakekohtaisia kuukausituotto 

vaihteluja verrataan kaikkien osakkeiden eli markkinaindeksin vaihteluun viiden 

viimeisen vuoden aikana. Kaikille yrityksille ei saada osakekohtaisia kuukausituotto 

tietoja, joten näiden yritysten kohdalla käytetään toimialakohtaista keskimääräistä 

beeta-kerrointa (Damodaran 2015). Yrityskaupan kohteena olevien yrityksien 

toimialat selvitetään kaksinumeroisen SIC-luokittelun perusteella ja sopivat 

toimialakertoimet haetaan vastaavasti Damodaranin aineistosta. Useiden yrityksien 

beeta-kertoimet jäävät poikkeuksellisen alhaisiksi, jolloin näidenkin yritysten 

kohdalla päädytään käyttämään toimialakohtaista beeta-kerrointa. Beeta-kertoimen 

alarajaksi asetetaan 0,40, jota alhaisemmille arvoille korjataan toimialakohtainen 

beeta-kerroin. Ylärajaksi taas asetetaan beeta-kerroin 2,50, jonka ylittävät vain 

muutamat yritykset. Myös näille yrityksille korjataan toimialakohtainen beeta-

kerroin. Aineiston muuttujien beeta-kertoimien keskiarvo on oikaisujen jälkeen 1,15.  

Beeta-kertoimen estimoinnin jälkeen voidaan laskea oman pääoman tuottovaatimus. 

Oman pääoman tuottovaatimusta laskettaessa markkinoiden keskimääräinen 

vuosituotto lasketaan markkinaindeksin keskiarvona 2006–2010, jolloin 
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markkinoiden tuotto-odotus on 5,00 %. Riskittömänä korkokantana käytetään 

vuosien 2006 – 2010 Yhdysvaltain kolmen kuukauden joukkovelkalainakirjan 

keskimääräistä korkoa, joka on 2,14 %. Beeta-kertoimen, riskittömän korkokannan ja 

markkinoiden keskimääräisen tuottovaatimuksen avulla lasketaan yrityksien oman 

pääoman tuottovaatimus CAP-mallin mukaisesti. Oman pääomantuottovaatimus 

vaihtelee yrityksillä 3,4 prosentin ja 9,3 prosentin välillä, keskiarvon ollessa 5,5 %.  

Oman pääoman tuottovaatimuksen avulla lasketaan yrityksen nettotuloksesta ja 

oman pääoman arvosta yrityksen lisävoitto – muuttuja. Lisävoitto lasketaan luvun 

2.2.3 teorian mukaisesti siten, että ensin määritetään yrityksen odotettu tuotto 

yrityksen oman pääoman ja edellä määritellyn oman pääoman tuottovaatimuksen 

tulona. Yrityksen lisävoitto on tällöin nettotuloksen ja odotetun tuoton erotus. On 

huomattava, että tutkimuksessa käytetään yksinkertaistuksen vuoksi vain yhden 

vuoden lisävoittoa ja kassavirtaa muuttajana, kun taas useimmissa laajemmissa 

tutkimuksissa on käytetty useamman vuoden, esimerkiksi viiden vuoden lisävoittoja 

tai kassavirtoja. Mikäli mukaan otetaan useammalta vuodelta yrityskauppoja, beeta-

kertoimen määrittämiseen kannattaisi käyttää yksinkertaistuksen vuoksi 

toimialakohtaistakerrointa. 

Tutkimusaineistossa ei ole saatavilla suoraan vapaan kassavirran arvoa 

tilinpäätöstiedoista, mutta se on helposti laskettavissa sivulla 22 esitetyn taulukon 1 

mukaisesti. Vapaa kassavirta tutkimusaineistossa lasketaan yrityksen 

tilinpäätöstiedoista operatiivisen toiminnan kassavirran ja käyttöpääoman muutoksen 

erotuksena. 

Tutkimus- ja kehitysmenot on otettu yhdeksi tutkimuksen selittävistä muuttujista 

aiempien tutkimuksien perusteella mm. Ho, Keh & Ong (2005), joissa on havaittu 

tutkimus- ja kehitysmenojen selittävän osan yrityksen markkina-arvosta. Useilla 

yrityksillä on T&K-menoja, jotka US. GAAP:n kirjanpitosäännösten mukaisesti 

kirjataan kuluksi. Suuret T&K-menot saattavat vääristää merkittävästi sijoittajien 

arvioita, kun ne kirjataan kuluksi sen sijaan, että ne aktivoitaisiin taseeseen (Chan, 

Lakonish ja Sougiannis: 2001). Darrough ja Yen (2007) havaitsevat tutkimuksessaan, 

että useita vuosia tappiollista tulosta tehneillä yrityksillä T&K-menot selittävät 
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paremmin osakkeen arvoa kuin tulos tai yrityksen oma pääoma. IAS 38 mukaan 

tutkimus- ja kehitysmenot on rajattu selkeästi tutkimuksen ja kehittämisen osalta. 

Kun tutkimusmenot on kirjattava aina suoraan kuluiksi, niin kehitysmenot 

aktivoidaan kehittämishankkeen ollessa sellainen, että hankkeeseen kohdistuu 

selvästi positiivinen tuotto-odotus. Kuluksi tuloslaskelmaan merkitään myös 

tutkimustuloksiin liittyvät arvioinnit, vaihtoehtoisten raaka-aineiden, laitteiden, 

tuotteiden, palveluiden, prosessien ja järjestelmien etsiminen, suunnitteleminen sekä 

arvioiminen (Räty & Virkkunen 2004: 173). Tutkimus- ja tuotekehityskulut voivat 

tuottaa arvoa tulevaisuudessa, vaikka ne leikkaavat voittoja lyhyellä tähtäimellä. 

Etenkin Yhdysvaltojen pörssiyrityksien U.S. GAAP-järjestelmän tilinpäätösnormit 

edellyttävät tutkimus- ja kehityskulujen vähennystä sen tilikauden kuluna, jolloin ne 

syntyvät. Esimerkiksi Suomen Kirjanpitolain mukaan tutkimus- ja kehityskulut on 

mahdollista aktivoida taseeseen tietyin edellytyksin.  

4.2.2 Selitettävät muuttujat 

Arvonmääritysmalleilla pyritään yleensä selvittämään yrityksen markkina-arvoa tai 

yrityskaupan osalta yrityksestä maksettavaa kauppahintaa, joka ylittää osakkeen 

arvon. Tutkimuksen kannalta on merkittävää, miltä ajan hetkeltä toiseksi 

selitettäväksi muuttujaksi valittu osakkeen markkina-arvo otetaan, sillä yrityksestä 

maksettava kauppahinta heijastelee ja vaikuttaa myös osakkeen arvoon. Osakkeen 

markkina-arvoa verrataan usein maksettuun kauppahintaan kolmena eri ajankohtana: 

1 päivä, 1 viikko ja 1 kuukausi ennen yrityskaupan julkistamisajankohtaa. Osakkeen 

yrityskauppapreemio lasketaan kauppahinnan ja osakkeen markkina-arvon 

erotuksena. Tämän tutkimuksen osalta aineiston yrityskaupat toteutuvat vuoden 2010 

aikana ja vuoden 2009 tilinpäätöstiedoista saadaan kunkin yrityksen markkina-arvo, 

joka lasketaan osakkeen hinnan ja tilinpäätöshetken osakkeiden määrän tulona. 

Tutkimuksen toiseksi selitettäväksi muuttujaksi on valittu kirjallisuudessa vähemmän 

käytetty kauppahintapreemio. Kauppahintapreemio kuvastaa yrityksen 

tilinpäätöstiedoista poimittavan omaan pääomaan suhteutettua hintaa. 

Kauppahintapreemio on laskettu oston kohteena olevan yrityksen kauppahinnan ja 

oman pääoman arvon erotuksena. Tämä kuvaa yrityksestä maksettavaa kauppahinnan 
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yli- tai alihintaa, josta käytetään jatkossa nimitystä yrityskauppapreemio tai lyhyesti 

preemio. 

4.3 Tutkimuksen mallit 

Tämän työn empiirinen osio pohjautuu Francis ym. (2000) tutkimukseen, jossa on 

selvitetty 3000 julkisesti noteeratun pörssiyrityksen arvonmääritystä regressioyhtälön 

avulla. Tutkimuksessa pyritään vertailemaan kassavirtaperusteista mallia ja 

lisäarvomallia ja empiirisesti selvittämään toteutuneiden yrityskauppojen avulla, 

kumpi malleista selittää paremmin yrityskaupasta maksettavaa preemiota ja 

toisekseen yrityksien markkina-arvoja. Molempien mallien yksinkertaistamiseksi 

tarkastelun kohteeksi otetaan lisäarvomallin vuotuiset lisävoitot ja kassavirtamallin 

vuotuiset kassavirrat. Tutkimuksen malleissa lisävoittoja ja kassavirtoja ei lasketa 

useammalle vuodelle, eikä diskontata niin kuin tarkemmissa malleissa. Tässä 

tutkimuksessa markkina-arvoa ja yrityskaupasta maksettavaa preemiota selitetään 

oman pääoman kirjanpitoarvolla, lisäarvolla, kassavirralla sekä tutkimus-

kehitysmenoilla. Tulevaisuuden tuottojen ja kassavirtojen arvioiden sijasta 

muuttujien arvoina toimivat ennen kauppaa edeltävän vuoden tilinpäätöksestä 

laskettavat arvot. 

Mallissa 1 tutkitaan lisäarvomallia, jossa tarkastellaan oman pääoman 

kirjanpitoarvon, lisävoiton ja T&K-menojen vaikutusta markkina-arvoon. Mallissa 2 

tutkitaan kassavirtamallia, jossa tarkastellaan oman pääoman kirjanpitoarvon, 

kassavirran ja T&K-menojen vaikutusta markkina-arvoon. 

𝑀𝑉𝐸𝑡−1 =  𝑏0 + 𝑏1𝐵𝑉𝐸𝑡 + 𝑏2𝐴𝐸𝑡 + 𝑏3𝑅&𝐷 + Ɛ  (1) 

𝑀𝑉𝐸𝑡−1 =  𝑏0 + 𝑏1𝐵𝑉𝐸𝑡 + 𝑏2𝐹𝐶𝐹𝑡 + 𝑏3𝑅&𝐷 + Ɛ ,  (2)  

jossa MVE on markkina-arvo, R&D on tutkimus- ja kehitysmenot, BVE on oman 

pääoman kirjanpitoarvo, FCF on kassavirta ja AE on lisävoitto.  
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Mallissa 3 tutkitaan lisäarvomallia, jossa tarkastellaan oman pääoman 

kirjanpitoarvon, lisävoiton ja T&K-menojen vaikutusta preemioon. Mallissa 4 

tutkitaan kassavirtamallia, jossa tarkastellaan oman pääoman kirjanpitoarvon, 

kassavirran sekä T&K-menojen vaikutusta preemioon.  

𝑃𝑅𝑡 =  𝑏0 + 𝑏1𝐵𝑉𝐸𝑡 + 𝑏2𝐴𝐸𝑡 + 𝑏3𝑅&𝐷 +  (3) 

𝑃𝑅𝑡 =  𝑏0 + 𝑏1𝐵𝑉𝐸𝑡 + 𝑏2𝐹𝐶𝐹𝑡 + 𝑏3𝑅&𝐷 +,  (4)  

jossa PR on yrityskauppapreemio.  

Toimialakohtaiset mallit muodostetaan lisäämällä malleihin 1-4 dummy-muuttuja, 

jolloin jokaista toimialaa voidaan tarkastella erikseen. Toimialakohtaista jaottelua 

tehdään kahdella tavalla. Ensiksi jaetaan aineisto kahteen osaan teknologiayhtiöihin 

ja ei-teknologiayhtiöihin. Tämä jako tehdään Desyllasin ja Hughesin (2005) sekä 

Kallunki, Pyykkö ja Laamanen (2009: 842) jaottelun mukaisesti SIC-järjestelmän 

kaksinumeroisella tarkkuudella.  

Toisessa toimialakohtaisessa tarkastelussa yritykset on jaoteltu Standard Industrial 

Classification- (SIC)-järjestelmän kymmeneen päätoimialaryhmään. Toimiala ja niitä 

vastaavat SIC-koodit esitetään taulukossa 3. 
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Taulukko 3. SIC-koodit ja toimialapääryhmät 

SIC 

 

Toimiala 

  
01 - 09 

 

maa- ja metsätalous ja kalastus 

10 -14 

 

kaivosteollisuus 

 
15 -17 

 

rakennusala 

 
20 - 39 

 

teollisuus 

 
40 - 49 

 

kuljetus- ja julkispalvelut 

50 -51 

 

tukkumyynti 

 
50 - 59 

 

vähittäismyynti 

 
60 - 67 

 

rahoitus- vakuutus-ja kiinteistöala 

70 - 89 

 

palvelut 

  
91 - 99 

 

julkishallinto 

 

 

Taulukossa 4 on kuvattu oston kohteena olevien yritysten toimialajakauma. Yritykset 

on toimialan perusteella luokiteltu SIC-järjestelmän päätoimialaluokkien mukaisesti. 

Toimialajakaumasta käy ilmi, että kaksi suurinta toimialaluokkaa käsitti 118 

yrityskauppaa, mikä on 59 prosenttia aineiston yrityskaupoista. Eniten 

yrityskauppoja oli toteutettu teollisuuden alalla 62 (31 prosenttia), toiseksi eniten 

palvelusektorilla 56 (28 prosenttia), kolmanneksi eniten rahoitus-, vakuutus- ja 

kiinteistöalalla 33 (17 prosenttia) ja kuljetus- ja julkispalvelualalla vielä 17 (9 

prosenttia). Toimialakohtaista selitysastetta tarkastellaan niiden toimialojen kohdalta, 

joilla on vähintään 20 havaintoyksikköä. Pienimmillä havaintomäärillä mallien 

virheen mahdollisuus kasvaa merkittävästi. Teollisuus, palvelusektori, sekä 

rahoitusalan toimialalla tämä ehto täytyy, joten ne otetaan mukaan 

toimialakohtaiseen tarkasteluun. 
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Kuvio 4. Yrityskauppojen jakautuminen lukumäärällisesti eri toimialoittain. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Aineiston tilastollinen analyysi 

Tutkimusaineisto muodostuu vuonna 2010 tapahtuneista pörssiyhtiöiden 

yrityskaupoista Yhdysvalloissa, joita oli lähtöaineistossa 408 kappaletta. Aineistosta 

on rajattu pois yrityskaupat, joista ei ole saatu tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja 

tilinpäätöstietojen, kauppahinnan tai markkina-arvon osalta. Lisäksi aineistosta on 

poistettu yritykset, joissa yrityskauppa ei ole todellisuudessa toteutunut, vaan 

yrityksen omistusjärjestelyt johtuvat konkurssiin ajautumisesta. Näin 

tutkimusaineistoon päätyy lopulta 228 yrityskauppaa. Aineistosta on poistettu myös 

konkurssikypsät yritykset, joiksi on luokiteltu yritykset, joiden oman pääoman arvo 

on negatiivinen vuoden 2009 lopussa. Negatiivinen oma pääoma aiheuttaa ongelmia 

muun muassa lisävoiton laskemisessa. Loppujen lopuksi tutkimusaineiston 

lopullinen koko on 199 yritysjärjestelyä.  

Yksittäisiä yrityskauppoja tarkastellaan aluksi kauppahintaa ja markkina-arvoa 

vertailemalla sekä niistä lasketulla preemiolla. Muutamia yritysostojen taustatietoja 

tarkastelemalla pystytään pian havaitsemaan, että osassa yrityskaupoista on tehty 

erityisiä järjestelyjä. Näissä on maksettu vanhoille osakkeen omistajille ylimääräinen 

osinko juuri ennen yrityskaupan toteuttamista, jolloin kauppahinta saattaa olla 

huomattavasti pienempi kuin vuoden 2009 lopusta tarkasteluun otettu markkina-arvo. 

Osinko saattaa olla esimerkiksi kolme neljäsosaa koko kauppahinnasta. Tämä 

vääristää huomattavan paljon vertailukelpoista kauppahintaa, joka täytyy suhteuttaa 

vuoden 2009 loppuun, josta tilinpäätöstiedot ja vertailukelpoinen markkina-arvo 

yrityksille on peräisin. Kauppahinnan ja markkina-arvon erotuksena laskettu preemio 

saattaa vääristyä merkittävästi, muun muassa siten että positiivinen preemio saattaa 

vaihtua negatiiviseksi preemioksi. Näitä virheitä korjataan manuaalisesti 

tarkistamalla käsin tiedot niiden yrityksien osalta, joilla poikkeamat ovat 

suhteellisesti suurimpia markkina-arvon ja kauppahinnan välillä. Yrityksen 

kauppahintaa korjataan siten, että yrityskaupan yhteydessä maksettu merkittävä 

lisäosinko vanhoille omistajille lasketaan kauppahintaan mukaan, jolloin 

havaintoyksiköstä saadaan vertailukelpoinen. 
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Mallista 1 tehdään tutkimuksen aluksi SPSS regressiomallin mukainen tarkastelu, 

jossa selittävinä muuttujina ovat oman pääoman kirjanpitoarvo, lisävoitto, T&K-

menot ja selitettävänä muuttujana markkina-arvo. Aineiston selitysaste on hyvä ollen 

yli 60 prosenttia. Regressioanalyysin edeltävyysehtoja tarkastellen huomataan, että 

ne eivät täyty mallissa. Etenkin muuttujien jäännösten normaalijakaantuneisuusehto 

ei täysin toteudu, vaan jäännösten normaalijakaumakuvio on voimakkaasti huipukas. 

Myöskään varianssien yhtäsuuruus ja lineaarinen riippuvuus ei täysin toteudu 

tarkasteltaessa kuviota, missä x-akselilla on regressioanalyysin standardoidut 

jäännösarvot ja y-akselilla standardoidut ennustearvot. 

Aineiston poikkeavia havaintoja lähdetään tarkastelemaan kullekin muuttujalle 

laadittavalla frekvenssitaulukolla, jossa muuttujan arvot on järjestetty pienimmästä 

suurimpaan. Tällä tarkastelulla voidaan nopeasti huomata, että esimerkiksi 

kassavirtojen pienin ja suurin arvo poikkeavat frekvenssitaulukossa melko paljon 

seuraavasta arvosta. Tämä on merkki poikkeavista havainnoista. Regressiomallien 

jäännösjakaumat eivät näytä olevan virheellisiä pelkästään muutamien havaintojen 

kohdalla, vaan normaalijakaumakuvaajassa muuttujat ovat voimakkaasti huipukkaita, 

joten päädytään tekemään logaritmimuuttujamuunnokset niin selittäville kuin 

selitettäville muuttujille. Logaritmimuunnoksen jälkeen voidaan nähdä, että niin 

regressiomallin jäännöskuvion kuin normaalijakaantuneisuuden ehto täyttyy. 

Muutamia regressiomalleja testaten voidaan havaita, että aineistossa on vielä 

muutamia poikkeavia arvoja. Tämä voidaan varmistaa vielä ajamalla SPSS 

ohjelmalla frekvenssientutkimusohjelma, joka listaa mahdolliset kunkin muuttujan 

poikkeavat arvot (extreme values). Yksi menetelmä on käydä kukin muuttuja läpi 

vastaavasti ja poistaa poikkeavat havainnot. Koska aineiston koko on jo nyt varsin 

suppea, aineistoa ei haluta pienentää enempää.  Poikkeavia havaintoarvoja päädytään 

korjaamaan winsoroinnilla1. Aluksi winsoiroitiin aineisto 2 % tarkkuudella. Sama 

toimenpide tehtiin kaikille muuttujille. Tämän jälkeen suoritetussa 

regressioanalyysissa mallin 1 mukaisesti voidaan havaita jäännöskuviosta, jossa on 

                                                 

1 1Jos aineisto winsoroidaan 10%:n tarkkuudella, tarkoittaa tämä, että frekvenssilistauksessa pienimmät 5%:a 

muuttujan arvoista korjataan tästä pienimmästä 5%:sta seuraavaan arvoon. Samoin frekvenssitaulukon 

korkeimmat 5%:a korjataan arvolla, jonka saa frekvenssitaulukon 95%:n kohdalla olevalla arvolla. 
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standardoidut ennustukset x-akselilla ja standardoidut jäännökset y-akselilla, että 

aineistossa on vielä muutama poikkeava havainto. Nämä havainnot poistetaan 

aineistosta, jonka jälkeen mallien jäännösten hajontakaavio näyttää siistiltä ja 

jäännökset ovat myös normaalijakautuneita. 

Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien, oman pääoman kirjanpitoarvo (BVE), 

kassavirta (FCF), lisävoitto (AE), nettotulos (NI), tutkimus- ja kehitysmenojen 

(R&D), markkina-arvon (MVE) ja yrityskauppapreemion (PR), tilastolliset 

tunnusluvut esitetään taulukossa 4. Taulukossa on ilmoitettu kunkin muuttujan 

minimi, maksimi, keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Taulukosta nähdään, että 

lisävoittojen keskiarvo on negatiivinen -0,1 ja mediaani -1,1 josta voidaan päätellä, 

että yli puolella aineiston yrityksistä laskettu lisävoitto on negatiivinen. Negatiivisen 

oman pääoman kirjanpitoarvon minimi olisi negatiivinen, mikäli aineistosta ei olisi 

poistettu yrityksiä, joilla oma pääoma on miinus-merkkinen. 

Taulukko 4. Tutkimusaineiston tilastolliset tunnusluvut (M€).                                                                                                                                                                 

Muuttuja Minimi      Maksimi      Keskiarvo         Mediaani Keskihajonta         

BVE 4,0 3875 390,8 118,3 691,5  

FCF -134,5 825,7 47,5 8,1 131,2 

AE -377,0 299,1 -0,1 -1,1 83,6 

NI -234,0 411,7 22,9 3,0 93,2 

R&D 0,0 147,0 11,2 0,0 83,6 

MVE 2,4 5594,7 638,8 158,8 1139,1 

PR -442,8 3224,5 316,0 77,6 619,2 

5.2 Pearsonin korrelaatio 

Tilastollisen taulukoinnin jälkeen muuttujien riippuvuuksia tarkastellaan Pearsonin 

korrelaatiokertoimen avulla. Pearsonin korrelaation avulla etsitään määrällisiä 

muuttujia, jotka vaikuttavat preemion ja markkina-arvon muodostumiseen. Tämän 

lisäksi tutkitaan onko yksittäisellä määrällisellä muuttujalla lineaarinen yhteys ja jos 

on, kuinka vahva yhteys sillä on preemion tai markkina-arvon muodostumiseen. 

Lineaarista yhteyttä tutkitaan laskemalla riippuvuus selittävien ja selitettävien 

muuttujien välillä eli kuinka lisävoitto, oman pääoman kirjanpitoarvo, kassavirta, 
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nettotulos ja T&K-menot korreloivat markkina-arvon ja preemion kanssa. Pearsonin 

korrelaatiotestauksen tulokset löytyvät taulukosta 5.  

Taulukko 5. Pearsonin korrelaatiokertoimet selittävien ja selitettävien muuttujien välillä. 

 
MVE PR BVE AE FCF NI RD1 RD 

dum 

MVE  1 
       

 PR 

 0,504 1 
      

 (0,000) 
       

BVE 

 0,847 0,375 1 
     

 (0,000) (0,000) 
      

AE 

 0,184 0,394 -0,002 1 
    

 (0,009) (0,000) (0,980) 
     

FCF 

 0,472 0,506 0,487 0,011 1 
   

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,879) 
    

NI 

 0,454 0,453 0,333 0,893 0,273 1 
  

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
   

RD 

 0,282 0,330 0,082 0,096 0,178 0,098 1 
 

 (0,000) (0,000) (0,250) (0,177) (0,012) (0,167) 
  

RD dum 

 0,089 0,174 -0,131 0,073 0,030 0,014 0,883 1 

 
(0,212) (0,014) (0,066) (0,308) (0,670) (0,844) (0,000) 

 

N 199 199 199 199 199 199 199 199 

Taulukosta voidaan lukea Pearsonin korrelaation lisäksi tuloksen tilastollinen 

merkittävyys. Taulukosta voidaan huomata, että kaikki selittävien muuttujien 

korrelaatiot selitettävien (markkina-arvo ja preemio) muuttujien välillä ovat 

tilastollisesti merkittäviä, p-arvojen ollessa alle yhden prosentin. Tämä tarkoittaa, 

että yhteyden välillä on alle 0,01 todennäköisyys, että tutkimusaineiston 199 

havainnosta saatu korrelaatio on sattumanvaraista. Taulukosta voidaan havaita, että 

markkina-arvon (MVE) kanssa korreloi parhaiten oman pääoman kirjanpitoarvo 

(0,847). Korrelaatiokertoimista voidaan nähdä, että kassavirta korreloi markkina-
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arvon kanssa paremmin (0,472) kuin lisävoitto (0,184). Korrelaatiokerrointuloksissa 

on huomattava, että nettotulos korreloi selvästi lisävoittoja paremmin niin markkina-

arvon kuin yrityskauppapreemion kanssa. Korrelaatiokertoimien pohjalta lisävoiton 

ja kassavirtaperusteisen mallin lisäksi tutkimukseen olisi perusteltua ottaa mukaan 

myös kolmas malli, jossa kassavirran ja lisävoittojen sijasta selitettäväksi 

muuttujaksi otettaisiin nettotulos. Lisävoiton etuna nettotulokseen verrattuna voidaan 

pitää sitä, että lisävoitto korreloi huomattavasti heikommin, regressioanalyysimallin 

toisen muuttujan, oman pääoman kirjanpitoarvon kanssa. Kun mallin selittävät 

muuttujat korreloivat keskenään voimakkaasti niin sanotusta multikolineaarisuudesta 

johtuen, niin mallin tulkinnan kanssa tulee olla tarkkana. Muuttuja, joka korreloi 

voimakkaasti jo siinä olevan muuttujan kanssa, ei välttämättä lisää enää mallin 

selityskykyä (Heikkilä 2010: 252).  Taulukkoa tarkasteltaessa voidaan havaita, että 

oman pääoman kirjanpitoarvo korreloi huomattavasti heikommin preemion kanssa 

kuin markkina-arvon. Tämä havainto on järkevä, koska preemiossa yrityksen ns. 

nettovarallisuus on vähennetty selitettävästä muuttujasta. Sen sijaan lisävoitto näyttää 

korreloivan paremmin preemion kanssa kuin markkina-arvon, kun taas kassavirta 

korreloi kutakuinkin yhtä hyvin markkina-arvon ja preemion kanssa. T&K-menojen 

mukaan ottaminen selittäväksi muuttujaksi on perusteltua, sillä T&K-menot (0,282 ja 

0,330) korreloivat lähes samalla tavalla markkina-arvon ja preemion kanssa kuin 

lisävoitto (0,184 ja 0,394). 

5.3 Regressioanalyysi 

Edellisen luvun korrelaatiokertoimista voidaan päätellä, että kirjallisuuden 

perusteella valitut arvonmääritysmalleihin perustuvat selittävät muuttujat korreloivat 

markkina-arvon ja preemion kanssa. Seuraavaksi tutkitaan oman pääoman 

kirjanpitoarvon, lisävoiton, kassavirran sekä tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutusta 

yritysten markkina-arvoihin sekä yrityskauppapreemioon regressioanalyysien avulla.  

Regressioyhtälöiden tulokset esitetään taulukossa 6. Taulukon 6 mallissa 1 ja 3 

tutkitaan regressioyhtälön avulla, kuinka lisävoitto (AE), oman pääoman 

kirjanpitoarvo (BVE) ja T&K-menot (R&D) selittävät yritysten markkina-arvoa 

(malli 1) ja yrityskauppapreemiota (malli 3). Malleissa 2 ja 4 regressioyhtälössä 

tutkitaan kuinka kassavirta (FCF), oman pääoman kirjanpitoarvo ja T&K-menot 
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selittävät markkina-arvoa (malli 2) ja yrityskauppapreemiota (malli 4). Vaikka 

aineistolle on tehty winsorointi 2 % tarkkuudella, joudutaan preemiota selittäviin 

malleihin tekemään winsorointi vielä tarkemmin 5 % tarkkuudella, koska jäännösten 

normaalijakaumaehdoissa on vielä muutamia poikkeamia. Tällä menetelmällä 

poikkeavat arvot saadaan poistettua. Koska T&K-menoja esiintyy vajaalla puolella 

aineiston yrityksistä, kokeillaan myös vaihtoehtoista regressiomallia2, jossa T&K-

menot on muutettu dummy-muuttujaksi. Dummy-muuttuja saa arvon yksi silloin, 

kun yrityksellä on T&K-menoja ja arvon nolla, kun yrityksellä ei ole T&K-menoja.  

Koska T&K-menojen dummy-muuttuja ei paranna mallin selitysastetta, päädytään 

käyttämään alkuperäistä mallia. 

Taulukosta 6 nähdään, että oman pääoman kirjanpitoarvokertoimet (0,981 ja 0,955) 

vaikuttavat hyvin samalla tavalla malleissa 1 ja 2, kun selitettävänä muuttujana on 

markkina-arvo. Kun selitettävänä muuttujana on yrityskauppapreemio, oman 

pääoman kirjanpitoarvokertoimet (0,124 ja 0,101) vaikuttavat lähes samalla tavalla 

malleissa 3 ja 4, mutta oman pääoman kirjanpitoarvon paino on huomattavasti 

pienempi kuin markkina-arvoa selitettäessä. Oman pääoman kirjanpitoarvolla on 

positiivinen vaikutus niin markkina-arvoon kuin yrityskauppapreemioon.  Oman 

pääoman kirjanpitoarvot ovat kaikissa malleissa tilastollisesti merkittäviä, mikä tukee 

oman pääoman positiivista vaikutusta preemioon ja markkina-arvoon. Kassavirtojen 

ja lisävoittojen vaikutuksesta voidaan havaita, että kaikissa malleissa niin kassavirrat 

kuin lisävoitot ovat tilastollisesti erittäin merkittäviä. Sekä kassavirrat että lisävoitot 

vaikuttavat positiivisesti niin markkina-arvoon kuin preemioon. Lisävoiton kertoimet 

malleissa ovat 2,454 ja 1,741 ja kassavirtojen kertoimet 0,955 ja 2,096. T&K-

menojen vaikutus on tilastollisesti merkittävä malleissa 1, 3 ja 4. Sen sijaan mallissa 

2 T&K-menoille ei ole tulkintaa. T&K-menot poistetaan, mutta silti kassavirran 

kertoimen p-arvoksi jää 0,069, mikä on yli 0,05, jota yleisesti pidetään tilastollisesti 

merkitsevän tuloksen rajana. 

 

 

                                                 
2 Liitteessä 1, jossa Taulukon 6 T&K-menot on korvattu T&K-menot dummy-muuttujalla, löytyy tutkielman 

liitetiedoista. 
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Taulukko 6. Malleissa 1 ja 2 selitettävänä markkina-arvo ja malleissa 3 ja 4 

yrityskauppapreemio. 

Selittävä Muuttuja  1  2  3  4 

Vakio -7,021 -5,145 -2,430 -3,941 

 
(0,000) (0,076) (0,003) (0,009) 

BVEt 0,981 0,955 0,124 0,101 

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

FCFt 
 

0,955 
 

2,096 

  
(0,069) 

 
(0,000) 

AEt 2,454 
 

1,741 
 

 

 
(0,000) 

 
(0,000) 

 

R&Dt 0,225 - 0,072 0,067 

 
(0,000) - (0,000) (0,000) 

Adj.R² 0,787 0,719 0,471 0,425 

n 199 199 199 199 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVE, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCF, kassavirta; AE, 

lisävoitto; R&D, T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 

tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. Regressioyhtälöt: 

(1), MVEt-1 =b0 +b1BVEt +b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(2), MVEt-1 =b0 +b1BVEt +b2FCFt +b3R&Dt+Ɛ 

(3), PRt =b0+b1BVEt+b2AEt+b3R&Dt+Ɛ 

(4), PRt =b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

 

Taulukosta 6 voidaan havaita, että lisävoittoperusteinen malli selittää paremmin 

yrityksen markkina-arvoa kuin yrityskauppapreemiota. Regressioyhtälöiden 1 ja 3 

selitysasteet ovat 0,787 ja 0,471, joten lisävoittoperusteinen malli selittää paremmin 

markkina-arvoa kuin preemiota. Tämä tarkoittaa, että mallin 1 muuttujat selittävät 

78,7 % markkina-arvosta ja mallissa 3 muuttujat selittävät 47,1 % preemiosta. 

Lineaarisen regressiomallin selitysastetta pidetään korkeana, kun se on vähintään 0,6. 
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(Heikkilä 2010: 252). Sen sijaan kassavirtaperusteisella mallilla 2 ei ole selityskykyä 

markkina-arvoon, koska kassavirtamuuttujan p-arvo on yli 0,05. Jos mallista 2 

poistetaan myös oman pääoman kirjanpitoarvon, malli on toimiva, mutta silloin sen 

selitysaste jää reilusti alle 30 prosenttiin. Kassavirtaperusteisella mallilla 4 on 

tulkintaa kuitenkin preemiolle. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaus näyttää 

olevan, että lisävoittoperusteinen malli selittää kassavirtaperusteista mallia paremmin 

markkina-arvoa ja preemiota, mikä tukee muun muassa Francis ym. (2000) sekä 

Ferreira, Nossa, Ledo, Teixeira ja Lopes (2008) tutkimustuloksia. Francis ym. 

tutkimustuloksissa lisävoittoperusteisen arvonmääritysmallin selitysaste on (71 %) 

markkina-arvolle huomattavasti korkeampi kuin kassavirtaperusteiselle (35 %) tai 

osinkoperusteiselle (51 %) arvonmääritysmallille.  Lisävoittoperusteisen mallin 3 

selitysaste (47,1 %) preemiolle on hieman parempi kuin kassavirtaperusteisen mallin 

4 selitysaste (42,5 %). Tuloksista nähdään kuitenkin, että molemmat mallit selittävät 

huomattavasti heikommin preemiota kuin markkina-arvoa.  

 

Taulukossa 7 on esitetty tunnusluvut toimialakohtaisen luokittelun 

teknologiayhtiöiden ja ei-teknologiayhtiöiden perusteella. Teknologia-alan yrityksiä 

aineistosta on 98 ja ei-teknologia-alan yrityksiä 101, joten tutkimusaineiston 

havaintoyksiköt jakautuvat varsin tasaisesti puoliksi molempiin luokitteluryhmiin. 

Teknologiayhtiöillä on yleensä enemmän T&K-menoja ja tämä on nähtävissä 

taulukosta, jossa T&K-menojen keskiarvo ja mediaani ovat ei-teknologia yhtiöillä 0. 

Teknologiayhtiöillä mediaani on 9,0. 
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Taulukko 7. Teknologia ja ei-teknologia yritysten tunnusluvut 

  Teknologia yritykset (N = 98) 

Muuttuja Minimi      Maksimi      Keskiarvo         Mediaani Keskihajonta         

BVE 4,0 3875 275,0 98,0 546,0  

FCF -67,0 825,7 39,5 10,5 114,4 

AE -130,3 299,1 2,3 -1,9 52,3 

NI -75,0 347,0 17,1 2,5 62,8 

R&D 0,0 147,0 21,1 9,0 33,2 

MVE 2,4 5594,7 523,5 185,4 1004,0 

PR -442,8 3224,5 301,1 63,4 656,8                                                                    

Ei-teknologia yritykset (101) 

Muuttuja Minimi      Maksimi      Keskiarvo         Mediaani Keskihajonta         

BVE 4,0 3875,0 503,1 160,2 794,9  

FCF -134,5 825,7 55,3 7,0 145,9 

AE -377,0 299,1 -2,5 -0,8 105,8 

NI -234,0 411,7 28,6 3,0 115,4 

R&D 0,0 107,4 1,5 0,0 11,1 

MVE 2,4 5594,7 750,7 156,8 1251,4 

PR -442,8 3224,5 316,0 77,6 619,2 

 

Tunnuslukuanalyysin jälkeen teknologia yritysten ja ei-teknologia yritysten 

jaottelun perusteella lasketaan regressioanalyysit, joissa malleja 1 ja 2 sovelletaan 

ja selitetään yritysten markkina-arvoa. Taulukosta 8 nähdään, että molemmat 

lisäarvomallit ovat tilastollisesti merkitseviä. Malleista 1b, 2a ja 2b T&K-menot 

poistetaan, koska muuttuja ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ei-teknologia-alan 

yrityksillä T&K-menoja on vain muutamalla yrityksellä, minkä vuoksi muuttujan 

käyttäminen malleissa ei ole järkevää. Kassavirtaperusteisella mallilla ei ole 

tulkintaa mallissa 2 taulukossa 7, eikä sillä ole nytkään ei-teknologia-alan 

yrityksillä (malli 2b) p-arvo 0,487. Mallit 1a ja 2a selittävät molemmat hyvin 

teknologia-alan yritysten markkina-arvoa. Lisävoittoperusteinen malli selittää 

hieman paremmin (0,813) kuin kassavirtaperusteinen malli (0,752). Molempien 

selitysaste on kuitenkin korkea. Lisävoittoperusteinen malli 1b selittää lähes yhtä 

hyvin ei-teknologia-alan yritysten markkina-arvoa kuin teknologia-alan yritysten 

markkina-arvoa. Mallin 1a selitysaste ilman T&K-menoja on 0,757, joten mallien 
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1a ja 1b välinen ero tulee siitä, että teknologia-alan yrityksillä T&K-menot 

parantavat mallin selityskykyä. Taulukon 8 perusteella lisävoittoperusteinen malli 

selittää paremmin yrityksen arvoja kuin mitä kassavirtaperusteinen malli. 

Teknologia-alan yrityksillä myös kassavirtaperusteinen malli pystyy selittämään 

myös markkina-arvoa, mutta T&K-menot eivät paranna mallin selitysastetta niin 

kuin lisävoittoperusteisessa mallissa. 

 

 
Taulukko 8. Kassavirta- ja lisävoittoperusteisen mallien vaikutus teknologia-alan (a), ja ei-

teknologia-alan (b) toimialojen yritysten markkina-arvoon. 

Selittävä 

Muuttuja 
1a 1b 

  
2a 2b 

Vakio -7,144 -7,705 
  

-8,981 -2,771 

 
(0,034) (0,000) 

  
(0,042) (0,448) 

BVE 0,833 1,121 
  

0,885 1,085 

 
(0,000) (0,000) 

  
(0,000) (0,000) 

FCF 
    

3,005 0,822 

     
(0,036) (0,487) 

AE 2,587 2,582 
    

 
(0,027) (0,000) 

    

R&D 0,272 - 
  

- - 

 
(0,000) - 

  
-        

Adj.R² 0,813 0,785 
  

0,752 0,746 

n 98 101 
  

98 101 

  (0,000) (0,000) 
  

(0,000) (0,000) 

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVE, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCF, kassavirta; AE, 

lisävoitto;  R&D, T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 

tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. 

Regressioyhtälöt: 

     (1a)MVEt-1(teknologia)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(1b)MVEt-1(ei-teknologia)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(2a)MVEt-1(teknologia)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

 (2b)MVEt-1(ei-teknologia)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

 

Taulukossa 9 teknologia- ja ei-teknologia-alan yritysten yrityskauppapreemiota 

tutkitaan taulukossa kuusi esitetyillä malleilla 3 ja 4. Kaikki mallit ovat tilastollisesti 

merkitseviä. Koska muuttujalle T&K-menot ei ole havaintoja kuin muutama ei-
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teknologia-alan yrityksissä, on T&K-menojen muuttuja poistettu malleista 3b ja 4b. 

Mallien selitysasteet preemiolle ovat pienempiä kuin markkina-arvolle myös 

taulukoiden 8 ja 9 perusteella. Regressioanalyysin edeltävyysehdoista jäännösten 

normaalijakautuneisuus ei ole täydellistä, joten taulukon tuloksiin tulee suhtautua 

varauksella. Sekä kassavirta- että lisävoittoperusteinen malli selittävät paremmin 

teknologiayrityksien preemiota kuin ei-teknologiayrityksien. Näistä kahdesta mallista 

kassavirtaperusteinen (4a) selittää lisäarvoperusteista (3a) mallia aavistuksen 

paremmin teknologiayrityksien preemiota. Sen sijaan lisävoittoperusteinen malli 

selittää 41,0 % ei-teknologiayrityksien yritysten preemiosta, kun 

kassavirtaperusteinen malli selittää 32,8 % ei-teknologiayrityksien preemiosta. 

 

(3a)PRt(teknologia)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(3b)PRt(ei-teknologia)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

 
Taulukko 9.  Kassavirta- ja lisävoittoperusteisen mallien vaikutus teknologia-alan (a), ja ei-

teknologia-alan (b) toimialojen yritysten preemioihin. 

Muuttuja 3a 3b 
 

4a 4b 
 

Vakio -3,676 -1,818 
 

-9,662 -1,463 
 

 
(0,013) (0,079) 

 
(0,000) (0,463) 

 

BVE 0,120 0,125 
 

0,057 0,121 
 

 
(0,000) (0,000) 

 
(0,036) (0,000) 

 

FCF 
   

3,939 1,296 
 

    
(0,000) (0,046) 

 

AE 2,171 1,532 
    

 
(0,000) (0,000) 

    

R&D 0,079 - 
 

0,076 - 
 

 
(0,000) - 

 
(0,000) - 

 

Adj.R² 0,505 0,410 
 

0,548 0,328 
 

n 98 101 
 

98 101 
 

  (0,000) (0,000) 
 

(0,000) (0,000) 
 

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVE, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCF, kassavirta; AE, lisävoitto;  

R&D, T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 

tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. 

Regressioyhtälöt: 
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(4a)PRt(teknologia)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

(4b)PRt(ei-teknologia)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

 

Seuraavaksi tarkastellaan toimialakohtaisesti yrityksiä, jotka jaetaan SIC-järjestelmän 

kymmenen pääryhmän mukaisesti. Mallit 1c, 1d. ja 1e ovat lisäarvoperusteisia malleja 

ja mallit 2c, 2d, ja 2e ovat kassavirtaperusteisia malleja. Taulukossa 10 lisävoittoihin 

perustuvat mallit selittävät erittäin hyvin markkina-arvoa teollisuus (84,7 %), rahoitus-, 

kiinteistö- ja vakuutus (83,1 %) sekä palvelu (78,4 %) aloilla. Lisäarvomallin 

selitysaste on paras teollisuuden alan yrityksien markkina-arvoille, vaikkakin erot eivät 

ole suuria.  Kassavirtaperusteiset mallit 2c, 2d ja 2e eivät ole kassavirtakertoimen osalta 

missään mallissa tilastollisesti merkitseviä, sillä kaikissa p-arvo ovat selvästi yli 0,05. 

Tämän taulukon perusteella lisäarvomalli pystyy selittämään yritysten markkina-arvoja 

tällä aineistolla eri toimialoittain selvästi kassavirtamallia paremmin. Verrattuna 

taulukon 6 malliin 1 nähdään, että toimialakohtaiset lisäarvomallin selitysasteet ovat 

hyvin lähellä koko aineiston selitysastetta. 
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Taulukko 10.  Kassavirta- ja lisävoittoperusteisen mallien vaikutus teollisuusalan (c), rahoitusalan 

(d) ja palvelusektorin (e) toimialojen yritysten markkina-arvoihin. 

Muuttuja 1c 1d 1e 2c 2d 2e 

Vakio -13,449 -5,865 -5,915 0,601 -4,852 -3,221 

 
(0,000) (0,004) (0,026) (0,905) (0,281) (0,590) 

BVE 1,022 0,955 0,963 1,050 0,847 0,970 

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

FCF 
   

-0,236 1,679 1,081 

    
(0,885) (0,251) (0,574) 

AE 4,639 2,129 2,113 
   

 
(0,000) (0,003) (0,023) 

   

R&D 0,289 - 0,213 0,352 0,114 0,202 

 
(0,000) - (0,004) (0,000) (0,184) (0,009) 

Adj.R² 0,847 0,831 0,784 0,762 0,784 0,762 

n 62 33 56 62 33 56 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVE, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCF, kassavirta; AE, lisävoitto;  

R&D, T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 

tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. 

Regressioyhtälöt 

(1c)MVEt-1(teollisuus= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(1d)MVEt-1(rahoitus)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(1e)MVEt-1(palvelu)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(2c)MVEt-1(teollisuus)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

(2d)MVEt-1(rahoitus)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

(2e)MVEt-1(palvelu)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

 

       

Taulukossa 11 on luokiteltu samat kolme toimialaa kuin taulukossa 10 markkina-arvoa 

selitettäessä, mutta nyt selitettävänä muuttujana ovat toimialakohtaiset 

yrityskauppapreemiot. Taulukosta 11 nähdään, että lisävoittoihin perustuvat mallit 3c, 

ja 3d ovat tilastollisesti merkittäviä. Mallin 3c teollisuuden toimialan selityskyky 

yrityskauppapreemiolle on korkea selitysasteella 67,6 prosenttia ja huomattavasti 

parempi verrattuna taulukon 6 malliin 3 koko aineiston yrityskauppapreemiota 

selitettäessä. Rahoitusalan selitysaste (malli 3d) on 40,6 prosenttia, mikä on selkeästi 
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heikompi kuin teollisuuden toimialalla. Mallissa 3e palvelualojen toimialoilla T&K-

menot eivät saa tilastollisesti merkitsevää arvoa. Koska p-arvo on alle 0,10, tulos on 

tilastollisesti suuntaa antava. Palvelualan preemiosta malli selittää 18,7 prosenttia. 

 

Rahoitusalan toimialan yrityskaupasta maksettua preemiota (malli 4d) ei pystytä 

selittämään kassavirtaperusteisella mallilla, sillä oman pääoman kirjanpitoarvon kerroin 

ei ole tilastollisesti merkitsevä (0,741). Samoin mallin 4e palvelualojen 

kassavirtaperusteinen malli ei ole tilastollisesti merkitsevä, koska kassavirran kertoimen 

p-arvo on 0,563. Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, että teollisuuden toimialalla  

kassavirtaperusteinen malli näyttäisi selittävän ainoastaan yrityskauppapreemiota 

tilastollisesti merkitsevästi, selitysasteella 70,9 prosenttia. Lisävoittoihin perustuvissa 

malleissa 3c, 3d, ja 3e, vain mallissa 3e T&K-menot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, 

mutta tulos on suuntaa antava. Eri toimialojen välillä lisävoittoperusteinen malli selittää 

parhaiten teollisuuden alaa, jonka selitysaste on tilastollisesti korkea 67,6 prosenttia. 

Rahoitusalan selitysaste on 40,6 prosenttia ja palvelualan selitysaste on 18,7 prosenttia, 

joka on selvästi heikoin. Yrityskauppapreemion osalta näyttää, että kokonaisuutena 

lisävoittoihin perustuva malli toimii kassavirtaperusteista mallia paremmin 

yrityskauppapreemion ennustamiseen. Ainoastaan teollisuuden alalla 

kassavirtaperusteinen malli selittää hieman paremmin (3,3 prosenttia) preemiota kuin 

lisäarvoperusteinen malli.  
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Taulukko 11.  Kassavirta- ja lisävoittoperusteisen mallien vaikutus teollisuusalan (c), rahoitusalan 

(d) ja palvelusektorin (e) toimialojen yritysten preemioihin. 

Muuttuja 3c 3d 3e 4c 4d 4e 

Vakio -1,938 -0,406 -0,454 -4,867 -8,323 0,764 

 
(0,055) (0,014) (0,745) (0,001) (0,025) (0,811) 

BVE 0,165 0,207 0,097 0,105 0,026 0,099 

 
(0,000) (0,003) (0,017) (0,000) (0,741) (0,029) 

FCF 
   

2,388 3,529 0,596 

    
(0,000) (0,005) (0,563) 

AE 1,548 2,288 1,071 
   

 
(0,000) (0,000) (0,032) 

   

R&D 0,104 - 0,065 0,106 0,121 0,058 

 
(0,000) - (0,092) (0,000) (0,081) (0,150) 

Adj.R² 0,676 0,406 0,187 0,709 0,295 0,116 

n 62 33 56 62 33 56 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) 

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVE, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCF, kassavirta; AE, lisävoitto;  

R&D, T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 

tilastollisesti melkein merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. 

Regressioyhtälöt: 

(3c)PRt-1(teollisuus= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(3d)PRt-1(rahoitus)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(3e)PRt-1(palvelu)= b0+b1BVEt+b2AEt +b3R&Dt+Ɛ 

(4c)PRt-1(teollisuus)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

(4d)PRt-1(rahoitus)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 

(4e)PRt-1(palvelu)=b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&Dt+Ɛ 
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6  YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka tunnetut lisäarvoperusteinen ja 

kassavirtaperusteinen arvonmääritysmalli soveltuvat yrityskauppatilanteissa 

toteutuneiden kauppahintojen selittämiseen. Arvonmääritysmalleilla on pääasiassa 

keskitytty aiemman kirjallisuuden perusteella selittämään yritysten markkina-arvoja, 

jotka otetaan tässäkin tutkimuksessa toiseksi selitettäväksi muuttujaksi. Tutkimus 

tehdään Yhdysvaltalaisista yrityskaupoista vuodelta 2010. Tutkimukseen valitaan 

vain pörssilistattuja yrityksiä, jolloin varmistetaan, että kaikille aineiston yrityksille 

on saatavissa tiedot kauppahinnasta, pörssinoteerattu markkina-arvo sekä 

vertailukelpoiset tilinpäätöstiedot.  

Empiirisen osion alussa tutkimusaineiston malleja varten lasketaan muuttujille 

muutamien välivaiheiden kautta beeta-kerroin ja oman pääoman kustannus. Beeta-

kertoimen määrittäminen yrityksen osakkeen hinnan vaihtelun ja markkinoiden 

keskimääräisen vaihtelun välillä osoittautuu haastavaksi, sillä useat yritykset saavat 

poikkeuksellisen matalia beeta-kertoimia. Määrättyjä raja-arvoja pienemmät ja 

suuremmat beeta-kertoimet korvataan toimialakohtaisilla kertoimilla. Tämän jälkeen 

pystytään laskemaan oman pääoman tuottovaatimus. Huomioiden beeta-kertoimen 

virheherkkyyden ja lukuisat raja-arvoista poikkeavat kertoimet, beeta-kertoimena 

olisi voitu käyttää myös toimialakohtaista kerrointa tai laskeminen olisi voitu jättää 

väliin kokonaan ja määrittää oman pääoman tuottovaatimus vakioksi yrityksille. 

Perinteisiä arvonmääritysmalleja täydennetään ottamalla tarkasteluun mukaan 

tutkimus- ja kehitysmenot. Ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkastellaan arvioimalla 

arvonmääritysmallien selityskykyä markkina-arvolle ja yrityskauppapreemiolle. 

Aiempien tutkimuksien mm. Francis ym. (2000) ja Penman ym. (1995) perusteella 

lisäarvomalli on ennustanut paremmin yrityksien markkina-arvoa, jos mallien välillä 

on tutkimuksissa ollut eroa. Sen sijaan arvonmääritysmallien toimivuutta 

yrityskauppapreemiolle ei ole kirjallisuudessa tutkittu. Tutkimustulosten perusteella 

lisäarvomalli näyttää soveltuvan kassavirtamallia paremmin markkina-arvon 

ennustamiseen, mikä tukee aiempia tutkimuksia. Selitysaste lisäarvomallilla on 78,7 
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% ja kassavirtamallilla 71,9 %, mutta kassavirtamallissa kassavirtakertoimen p-arvo 

ylittää 5 %:n rajan, joten tulosta ei voida pitää tilastollisesti merkittävänä. 

lisäarvomallin selitysaste vaikuttaa olevan hieman parempi kuin kassavirtamallin 

selitysaste yrityskauppapreemiolle. Molempien mallien selitysasteet jäävät kuitenkin 

huomattavasti heikommiksi kuin markkina-arvoa selitettäessä.  

Toinen tutkimuskysymys liittyy arvonmääritysmallien toimialakohtaisuuteen. 

Samoja malleja sovelletaan jakamalla aineiston yritykset teknologiayhtiöihin ja ei-

teknologiayhtiöihin. Tutkimustuloksien perusteella lisäarvomallin selitysaste on 

myös teknologiayhtiöille hieman parempi kuin kassavirtamallilla tarkastellessa 

markkina-arvoa ja yrityskauppapreemiota. Vertailtaessa teknologiayhtiöitä ja ei-

teknologiayhtiöitä ei mallien välillä ole suurta eroa selitysasteessa lisäarvomallin 

kohdalla. Kassavirtaperusteinen malli ei saa tilastollisesti merkitsevää p-arvoa, ei-

teknologiayhtiöiden markkina-arvon selitysastetta tarkasteltaessa. 

Teknologiayhtiöiden preemiota selitettäessä kassavirtamalli saa ensimmäisen kerran 

paremman selitysasteen kuin lisäarvomalli, mutta taas ei-teknologiayhtiöitä 

lisäarvomalli selittää paremmin. Teknologiayhtiöitä molemmat mallit ennustavat 

selvästi paremmin. Toiseen tutkimuskysymykseen, selittääkö jompikumpi malleista 

paremmin tietyn toimialan preemioita, ei tällä jaottelulla saada selkeää vastausta. Sen 

sijaan markkina-arvoa selitettäessä näyttää, että lisäarvomalli selittää hieman 

paremmin molempia ryhmiä. 

Toimialatutkimusta jatketaan vielä tarkastelemalla malleja kolmen suurimman 

toimialaryhmän kesken. Nämä kolme ryhmää aineistosta ovat teollisuusala, 

palvelusektori sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala. Toimialakohtaisiin 

tutkimustuloksiin tulee suhtautua varauksella, koska regressioanalyysin 

edeltävyysehtojen tulokset jäännösten normaalijakaantuneisuudesta eivät ole täysin 

selkeitä. Teollisuuden alalla lisäarvoperusteinen sekä kassavirtaperusteinen malli 

selittävät lähes yhtä hyvin teollisuusyritysten yrityskauppapreemiota, 

kassavirtamallin selitysaste on 3,3 % korkeampi. Sen sijaan lisäarvomalli selittää 

paremmin teollisuus yritysten markkina-arvoa, koska kassavirtamalli ei saa 

tilastollisesti merkitsevää kerrointa. Palvelusektorilla lisäarvomalli selittää 

kassavirtamallia paremmin markkina-arvoa. Lisäarvo- tai kassavirtamalli ei selitä 
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kaikkien toimialojen osalta tilastollisesti merkitsevästi yrityskauppapreemiota. 

Kolmanneksi tarkastelussa on rahoitusala. Rahoitusalan kassavirtamalli ei ole 

tilastollisesti merkitsevä markkina-arvon eikä yrityskauppapreemion kohdalla. 

Lisäarvomallin selitysaste rahoitusalan markkina-arvoa tarkastellessa on kutakuinkin 

samaa luokkaa kuin muillakin toimialoilla. Rahoitusalan yrityskauppapreemiolle 

selitysaste lisäarvomallilla on selvästi alhaisempi kuin teollisuusalalla, mutta selvästi 

korkeampi kuin palvelusektorilla. 

Lisäarvomallin selitysaste vaihtelee toimialoittain markkina-arvolle 78,4 – 84,3 

prosentissa, joten minkään toimialan markkina-arvot eivät ole selvästi muita 

paremmin selitettävissä lisäarvomallilla. Lisäarvomallin selitysasteet 

toimialakohtaisille markkina-arvoille ovat kuitenkin selvästi parempia ja tasaisempia 

kuin kassavirtamallin selitysasteet. Lisäarvomalli näytti selittävän 

yrityskauppapreemiota parhaiten teollisuuden alalla ja selvästi heikommin muilla 

toimialoilla. Kassavirtamalli näyttää toimialakohtaisia yrityskauppapreemioita 

selitettäessä toimivan parhaiten teollisuuden alalla, jossa sen selitysaste on jopa 

hieman parempi kuin lisäarvomallin. 

Koko tutkimusaineiston tuloksia peilaten näyttää siltä, että lisäarvomalli selittää 

kassavirtamallia paremmin yrityksen markkina-arvoa ja yrityskauppapreemiota. 

Aivan selvästi lisäarvomallikaan ei ole kaikissa tarkasteluissa parempi, mutta se saa 

kuitenkin tasaisempia tuloksia ja useammin tilastollisesti merkitseviä tuloksia kuin 

kassavirtamalli. Tuloksia tukee muuan muassa Hamadin (2012) artikkeli, jonka 

mukaan useimmissa tilanteissa lisäarvomalli selittää paremmin yrityksen markkina-

arvoa kuin kassavirtamalli. 

Tähän tutkimukseen liittyy paljon rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi 

tutkimustuloksiin. Näitä mahdollisia vaikuttajia käsitellään seuraavaksi. Tässä 

tutkimuksessa käytetty aineisto on varsin suppea, noin 200 yrityskauppaa ja yritystä 

sisältävä aineisto, joten etenkin toimialakohtaista analyysia ei voida suorittaa kaikille 

toimialoille, vaan se joudutaan suorittamaan vain niiden yrityksien kohdalla, joille 

havaintoyksiköitä on riittävästi käytössä. Molempien tutkimuksessa käytettyjen 

mallien pitäisi johtaa samaan lopputulokseen, mikäli kaikki muuttujat pystytään 
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huomioimaan arvonmäärityksessä virheettömästi. Malleihin liittyy kuitenkin paljon 

tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa malleihin vääristävästi. Yksi merkittävimmistä on 

tulevien tuottojen arviointi, niin kassavirtojen kuin lisävoittojen osalta, joiden 

ennustaminen on erittäin vaikeaa. Myös laskentahorisontin pituus vaikuttaa mallin 

tarkkuuteen, lyhemmältä ajalta lasketut tulevaisuuden tuotot saattavat johtaa 

lisäarvomallin suosimiseen (Penman ym. 1995). Tässä tutkimuksessa ei käytetä 

tulevia tuottoja, vaan kauppaa edeltävän vuoden tuottoja ja nekin ovat vain yhdeltä 

vuodelta, jolloin virheen mahdollisuus kasvaa olennaisesti. Aineiston yrityksistä 40 

prosentilla on muun muassa negatiivinen nettotulos vuodelta 2009. Diskonttauskoron 

valitseminen vaikuttaa myös merkittävästi, koska lisäarvomallissa painotus on 

yrityksen omassa pääomassa, ja niin korkeampi diskonttauskorko suosii 

todennäköisesti lisäarvomallia kassavirtamallin kustannuksella. Selitettävällä 

muuttujalla on suuri vaikutus mallien antamaan selitysasteeseen, etenkin mistä 

ajankohdasta selitettävää muuttuja on suhteessa selittäviin muuttujiin. Tässä 

tutkimuksessa selitettävänä muuttujana on markkina-arvo, joka vaikuttaa myös 

toiseen selitettävään muuttujaan preemioon. Jos markkina-arvon tarkastelukohdaksi 

otetaan vuosi 2010, ovat preemiot huomattavasti pienempiä, koska tieto 

yrityskaupasta ehtii heijastella osittain yrityksen markkina-arvoon.  

Jatkotutkimusta tästä aiheesta voi tehdä aineiston pohjalta monella tavalla, 

esimerkiksi tarkentamalla malleja ja keräämällä lähtöaineistoon lisävoitot ja 

kassavirrat useammalta vuodelta ja isommalla aineistolla. Tämä voi merkittävästi 

parantaa mallin virheherkkyyttä, kun mallin ennustuskyky ei perustu pelkästään 

yhden vuoden lisävoittoon ja vapaaseen kassavirtaan. Huomioiden jokaisen 

yrityskaupan yksilöllisyyden ja yritysjärjestelyyn liittyvät moninaiset seikat, voi 

epäillä, voidaanko malleilla selittää tarkasti yrityksestä maksettavaa kauppahintaa tai 

preemiota. Meglion ja Ristbergin (2010) mukaan yrityskaupan yksilöllisyyttä ja 

tutkimustuloksia voidaan parantaa tekemällä pitempiä taustaselvityksiä 

yrityskauppojen syistä ja taustoista. Tämä usein rajoittaa sitä, kuinka paljon yrityksiä 

voidaan ottaa tutkimukseen mukaan, koska lähtötiedot pohjautuvat pääasiassa 

tilinpäätöstietoihin. Tutkimusta voi lähestyä myös yrityskauppapreemion 

näkökulmasta. Sen sijaan, että preemiota mallintaa suoraan tässä tutkimuksessa 

esitellyillä arvonmääritysmalleilla, voi jatkotutkimusta tehdä siitä, miten ja mitkä 
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muuttujat selittävät parhaiten yrityksestä maksettavaa preemiota. Tutkimusta voi 

myös tehdä sen osalta, maksetaanko pörssiyhtiöistä isompaa preemiota kuin 

listaamattomista yrityksistä. Vaikka useat pörssiyhtiöt toimivat varsin globaalisti, voi 

tutkimusta tehdä aineistolla, joka on Yhdysvaltojen sijaan peräisin esimerkiksi 

Euroopassa tehdyistä yrityskaupoista tai yksittäisestä Euroopan maasta. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Malleissa 1 ja 2 selitettävänä markkina-arvo ja malleissa 3 ja 4 yrityskauppapreemio. T&K-menot 

esitetty dummy-muuttujana. 

Muuttuja 1 2 3 4 
  

Vakio -7,358 -3,703 -2,405 -4,172 
  

 
(0,000) (0,172) (0,005) (0,007) 

  

BVEt 1,030 0,999 0,136 0,110 
  

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

  

FCFt 
 

1,178 
 

2,164 
  

  
(0,180) 

 
(0,000) 

  

AEt 2,531 
 

1,725 
   

 
(0,000) 

 
(0,000) 

   

R&D(dummy)t 0,293 0,304 0,074 0,069 
  

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

  

Adj.R² 0,783 0,756 0,440 0,400 
  

  

n 199 199 199 199 
  

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 
  

Selitykset: Adj.R², regressioyhtälön selitysaste; BVEt, oman pääoman kirjanpitoarvo; FCFt, kassavirta; AEt, lisävoitto;  

R&D(dummy), T&K-menot; n, analyysissä olevien yritysten lukumäärä. 

Suluissa muuttujan p-arvo, p<0,001 tilastollisesti erittäin merkittävä, p<0,01 tilastollisesti merkittävä, p<0,05 tilastollisesti melkein 

merkitsevä, p<0,10 tulos on suuntaa antava. 

(1), MVEt-1 =b0 +b1BVEt +b2AEt +b3R&D(dummy)t+Ɛ 

(2), MVEt-1 =b0 +b1BVEt +b2FCFt +b3R&D(dummy)t+Ɛ 

(3), PRt =b0+b1BVEt+b2AEt+b3R&D(dummy)t+Ɛ 

(4), PRt =b0+b1BVEt+b2FCFt+b3R&D(dummy)t+Ɛ 

 

 


