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1 JOHDANTO 

Yrityksen arvon määrittäminen on erittäin haastava, mielenkiintoinen ja tärkeä 

ongelma. Ongelman ratkaisua varten on luotu paljon erilaisia ratkaisuja ja 

näkemyksiä yrityksen arvon määrityksestä on lukemattomia. Jos kykenisimme 

tekemään tarkkoja arvonmääritysmalleja ja -tunnuslukuja sekä olemaan yhtä mieltä 

saaduista arvoista, olisi tällä esimerkiksi suuria laskevia vaikutuksia listattujen 

osakkeiden hintojen vaihteluihin. Tällöin sijoittajien riskit laskisivat huomattavasti. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 12.)  

Lähivuosina on tutkittu paljon markkinoiden integroitumista keskenään ja 

markkinaperusteisia tunnuslukuja on käytetty hyväksi eri markkinoiden vertailuissa. 

Erityisesti Kiina ja sen markkinat ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena 

lähivuosina. Markkinaperusteisia tunnuslukuja on myös purettu osiin ja pohdittu 

näiden käyttötapaa sekä –kelpoisuutta. Tähän viitekehykseen tämä 

kandidaatintutkielma pyrkii tuomaan lisää sisältöä. 

Koska historiallisesti markkinaperusteisiin tunnuslukuihin perustuva arvonmääritys 

on ollut erittäin laajasti käytetty arvonmääritysmenetelmä, niin tässä kandidaatin 

tutkielmassa pyritään avaamaan syitä, miksi tunnuslukuihin pohjautuvaa analyysiä 

suositaan niin laajasti. Markkinaperusteisia tunnuslukuja lähestytään tarkemmin P/E- 

ja P/B-lukuja kannalta. P/E-luvun (Price to Earnings) on tarkoitus kuvastaa yrityksen 

osakkeen markkinahinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta. P/B-luku (Price to 

Book) vertaa yrityksen osakkeen markkina-arvoa yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. 

Tulen myös esittelemään hieman tutkimustuloksia, jotka on saatu E/P-lukuun 

(Earnings to Price, eli P/E-luvun käänteisluku) perustuen. Sekä P/E- että P/B-luvut 

ovat erittäin käytettyjä pohdittaessa yrityksen nykyisen osakekurssin 

paikansapitävyyttä, erityisesti tunnuslukuanalyysiä tehtäessä. Tarkemmin 

syvennytään näihin lukuihin ja esittelen tunnuslukujen pohjalta saatuja 

tutkimustuloksia tutkielman kolmannessa kappaleessa. 

Tunnuslukuja syvällisemmän pohjan yrityksen arvostamiselle tarjoavat 

arvonmääritysmallit. Mallien käyttö onkin laajasti levinnyt tapa tehdä yrityksen 

arvonmääritystä erityisesti ammattimaisten sijoittajien keskuudessa. Esittelyssä 
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yleisimpiä malleja sekä näihin perustuvia tutkimustuloksia tutkielman toisessa 

kappaleessa ennen tunnuslukuja. 

Neljännessä luvussa tutkitaan kuinka paljon nämä luvut ja niiden tulkinnat 

vaihtelevat verrattaessa eri markkina-alueita ja –tilanteita sekä toimialoja. Samassa 

luvussa käydään läpi myös hieman markkinoiden keskinäistä integroitumista 

markkinaperusteisten tunnuslukujen näkökulmasta. Tässä luvussa pohditaan myös 

tutkimuskysymystä ”Mihin käyttötarkoitukseen P/E– sekä P/B-luvut soveltuvat 

parhaiten?” tehtyjen tutkimuksien pohjalta. Tutkielman tavoitteena on siis selvittää, 

kuinka käyttökelpoisia edellä mainitut tunnusluvut ovat käytännössä.  

Lopussa ovat yhteenveto, jossa käydään läpi tutkimuksen ongelma, kerrataan 

tärkeimmät esitellyt tutkimukset sekä mietitään hieman tutkielman rajoituksia. 

Viimeisenä osiona ovat lähteet. 

Kandidaatintutkielman tutkimusmetodina käytetään kirjallisuuskatsausta, koska 

tarkoitus on esitellä aiheesta jo tehtyjä tutkimuksia ja oppikirjoja, ei kirjoittajan omia 

näkemyksiä tai tutkimuksia. 
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2 YRITYKSEN ARVOSTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään yleisimpiä tapoja arvostaa yritystä mallien avulla. Näitä 

tapoja vertaillaan toisiinsa ja esittellään, minkälaisia tutkimustuloksia eri 

arvonmääritysmalleilla on saatu aikaiseksi. Luku etenee kahdessa osassa: ensin 

käydään läpi varsinaisista arvonmääritysmalleista osinkotuottomalli, vapaan 

kassavirran malli sekä lisäarvomalli, jonka jälkeen katsotaan erilaisia tutkimuksia 

sekä niiden tuloksia liittyen arvonmääritysmalleihin. 

Yrityksen arvoa määriteltäessä katsotaan, millä ehdoilla yritykseen on sijoitettu omaa 

ja vierasta pääomaa. Lisäksi katsotaan, mikä näiden markkina-arvo on ja lasketaan 

näiden summa. Suoraviivaisinta on vieraan pääoman markkina-arvon selvittäminen, 

koska sen koroista ja maksupäivistä on yleensä sovittu etukäteen. Huomattavasti 

monimutkaisempaa on oman pääoman arvon määrittäminen juuri päinvastaisesta 

syystä: oman pääoman sijoittajat ovat harvoin oikeutettuja kiinteisiin ennalta 

sovittuihin kassavirtoihin. Oman pääoman sijoittajat ovat oikeutettuja osinkoihin, 

mikäli yritys niitä päättää jakaa. Osinkojen määrää ei voi ennalta tietää eikä kyseisen 

vuoden osinko ole takuu tulevasta. Oman pääoman sijoittajat eivät ole myöskään 

sopineet sijoitukselleen mitään tiettyä aikaa toisin kuin vieraan pääoman sijoittajat. 

Näistä epävarmuusseikoista johtuen oman pääoman sijoituksille vaaditaan, ja 

maksetaan, korkeampaa tuottoprosenttia kuin vieraan pääoman sijoituksille. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 63-64.) 

Yrityksen arvon määrittäminen on ratkaisevan tärkeää etsittäessä uusia 

sijoituskohteita. Varsinkin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten oman 

pääoman rahoituspäätökset tehdään arvonmääritykseen pohjautuen, eli käytännössä 

yrityksen taloudellisia perustekijöitä verrataan sen hetkiseen markkina-arvoon. Kun 

sijoittaja hyödyntää arvonmääritystä sijoituspäätöstä tehdessään, hän etsii yritystä, 

jonka markkina-arvo  on alhaisempi kuin sen fundamenttitekijöihin perustuva arvo. 

Vaikka markkina-arvot voivat vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti, tasoittuu 

tämä ”meteli” ja markkina-arvo kuvaa pitkällä aikavälillä yrityksen taloudellista 

tilaa. Syynä tähän voi olla esimerkiksi ylireagointi arvioitavana olevaa yritystä 

koskevaan uutisointiin. Toisinaan sijoittajat voivat myös olla vahvasti eri mieltä 
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sijoituskohteesta tai uutisista, jotka liittyvät sijoituskohteeseen, ja tämä aiheuttaa 

hintojen heilahtelua lyhyellä aikavälillä. (Kallunki & Niemelä 2004: 12-13.) 

2.1 Osinkotuottomalli 

Oman pääomanehtoiselle sijoittajalle tuotto syntyy joko yrityksen osakekurssin 

arvonnousun myötä tai, jos yritys päättää maksaa osinkoa. Osakekurssin nousun 

myötä syntyvä laskennallinen tuotto realisoituu kuitenkin käteiseksi rahaksi 

sijoittajalle vain, jos hän päättää myydä sijoituksensa. Tässä tapauksessa sijoittaja 

myös luopuu tulevaisuudessa mahdollisesti tulevista tuotoista. Osinko sen sijaan on 

suoraan sijoittajalle tulevaa käteistä rahaa, jonka vastaanottaminen ei vaadi 

sijoittajalta toimenpiteitä eikä poista oikeutta tulevista tuotoista. Täten osingoilla on 

suuri merkitys arvioitaessa yrityksen arvoa. Kun yrityksen arvoa määritellään 

tulevaisuuden osinkojen perusteella, kutsutaan tätä osinkotuottomalliksi. (Niskanen 

& Niskanen 2000: 156-157.) 

Osinkoperusteinen malli on perinteinen oman pääoman arvonmääritysmalli, joka 

toimii lähtökohtana kehittyneemmille malleille, kuten vapaan kassavirran mallille 

sekä lisäarvomallille. Osinkoperusteisessa mallissa diskontataan yrityksen tulevat 

osingot nykyhetkeen, eli kyseessä on nykyarvomalli. Tulevien vuosien osinkojen 

diskonttokorkokantana käytetään oman pääoman sijoittajan tuottovaatimusta. 

Osinkotuottomalli sivuuttaa kokonaan yrityksen arvonluonnin prosessin, joten se on 

hyvin yksinkertainen tapa tehdä arvonmääritys. Osinkotuottomalli soveltuu parhaiten 

kypsien, alhaisen kasvun sekä vakaan osinkopolitiikan omaavien yritysten 

arvostamiseen. Osinkotuottomallin haasteet ovat tuloksen sekä osinkosuhteen 

kehityksen ennustamisessa, eli kuinka suuren osan tuloksestaan yritys jakaa ulos 

osinkoina. Mallia on täten vaikea soveltaa nopean kasvun sekä korkean velkaisuuden 

yrityksiin, koska molemmat seikat vaikuttavat suuresti osinkojen tasaisuuteen. 

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

Mikäli yrityksen osingot kasvavat aluksi nopeasti ja tämän jälkeen tasaantuvat, tai 

muuten poikkeavat toisistaan tietyillä aikajänteillä, voidaan osinkovirtojen vaihtelut 

diskontata erikseen. Tasaantunutta osingon kasvuvauhtia voidaan käyttää mallissa. 

Kasvuvauhtia määritellessä voidaan käyttää niin historiallista keskiarvoa, arvioita 
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jakamatta jätetyistä voitoista tai yrityksen toimialan keskiarvoa, kuten kasvuvauhdin 

määrittämisen ongelman kohdanneet taloustieteilijät suosittelevat. (Niskanen & 

Niskanen 2000: 161-165.) Tämä aluksi poikkeava ja sitten tasaantuva malli voidaan 

muodostaa yhtälöön (1): 

𝑃! =
!!
!!!

+ !!
!!! ! +

!!
!!! ! +⋯+ !!

!!! ! +
!! !!!
!!!

   (1) 

missä 

𝑃! = oman pääoman nykyarvo, 

D = vuosittain maksettava osinko, 

r = oman pääoman tuottovaatimus, 

g = osinkojen kasvuvauhti ja 

t = vuosien määrä  

(Kallunki & Niemelä 2004: 105). 

2.2 Vapaan kassavirran malli 

Samalla tavoin kuin osinkoperusteisessa arvonmäritysmallissa yrityksen arvo on 

tulevien osinkojen nykyarvo, kassavirtaperusteisen mallin mukaan yrityksen arvo on 

sen tulevien kassavirtojen nykyarvo. Katsomalla pelkästään kassavirtoja eli rahan 

liikkeitä päästään eroon tilinpäätöksen jaksotuksista, erilaisista 

tilinpäätöskäytännöistä, yritysjohdon tuloksen järjestelyistä sekä muista 

kirjanpitolain sallimista keinoista, joilla voidaan vaikuttaa tilinpäätöksen tulokseen. 

Kassavirtaperusteisen arvonmääritysmallin etuja ovat mahdollisuus tarkastella 

yrityksen tuloksen kasvun taustatekijöitä, tulevan tuloskehityksen edellytyksiä sekä 

pidemmällä aikavälillä yrityksen arvon maksivoivia tekijöitä. (Kallunki & Niemelä 

2004: 107-108.) 

Kirjallisuudesta löytyy erittäin monia kassavirtaperusteisia malleja, mutta tässä 

tutkielmassa käytätetään vapaan kassavirran mallia, koska se soveltuu erinomaisesti 

nimenomaan yritysten arvon määrittämiseen. Tässä tutkielmassa vapaan kassavirran 

laskelma määritetään operatiivisen kassavirran perusteella, jossa tarkastellaan 

tulosrahoituksen ja investointien kassavirtoja. Taulukossa 1 on kuvattu vapaan 
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kassavirran muodostuminen operatiivisesta kassavirrasta. (Kallunki & Niemelä 2004: 

108-110.) 

Taulukko 1. Vapaan kassavirran muodostuminen (mukaillen Kallunki & Niemelä 2004: 111) 
Liikevoitto 
+ Osuus osakkuus yhtiöstä 
- Operatiiviset verot 
- Rahoituskulujen verovaikutus 
+ Rahoitustuottojen verovaikutus 
= Operatiivinen kassavirta 
+ Poistot 
= Bruttokassavirta 
+/- Muutos käyttöpääomassa 
- Bruttoinvestoinnit 
= Vapaa operatiivinen kassavirta 
+/- Muut erät (verojen jälkeen) 
=Vapaa kassavirta 
 

Vapaan kassavirran mallia voidaan käyttää joko oman pääoman arvonmäärittämiseen 

tai koko yrityksen pääoman arvonmäärittämiseen. Koska vapaan kassavirran malli on 

myös nykyarvomalli, määritetään nykyarvo diskonttotekijän avulla. Kun lasketaan 

oman pääoman arvoa, käytetään diskonttotekijänä oman pääoman tuottovaatimusta. 

Vastaavasti koko yrityksen arvo saadaan diskonttaamalla koko yrityksen odotetut 

vapaat kassavirrat nykyhetkeen käyttämällä koko pääoman keskimääräistä 

kustannusta (weighted average cost of capital). Kun vapaan kassavirran mallilla 

määritetään koko yrityksen arvo, oman pääoman arvo saadaan vähentämällä koko 

yrityksen arvosta vieraan pääomanehtoisten rahoittajien osuus. Jäljelle jäävä osuus 

on oman pääomanehtoisten sijoittajien osuus yrityksen arvosta. (Kallunki & Niemelä 

2004: 109.) 

2.3 Lisäarvomalli 

Lisäarvomalli on tilinpäätöstietoihin pohjautuva arvonmääritysmalli, jonka 

lähtökohtana on osinkoperusteinen malli. Mallissa osinkojen tilalla käytetään 

yrityksen voittoja. Mallia voidaan käyttää, kun halutaan tietää yrityksen oman 

pääoman tai koko pääoman arvo. Ainoastaan diskonttotekijä, joka tässä mallissa on 

tuottovaatimus, muuttuu riippuen siitä, halutaanko selvittää vain oman pääoman vai 

koko pääoman arvo. (Kallunki & Niemelä 2004:  119-120, Hyöty 2006: 287-289.) 
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Lisäarvomallin oleellisin osa on lisäarvo. Mallissa lisäarvo mittaa yrityksen 

potentiaalia tuottaa taloudellista lisäarvoa sijoittajille. Käsitteenä lisäarvo on 

yhdysvaltaisen Stern & Stewart co:n 1990-luvun alussa patentoima. Ennen tätä 

lisäarvon ajatus on ollut 1960-luvulta asti käytännössä jäännösarvon muodossa. 

Lisäarvon oleellisena erona aiempaan jäännösarvoon on havainto lisäarvon 

voimakkaasta korrelaatiosta yrityksen markkina-arvon muutoksen kanssa. Koska 

näiden korrelaatio on positiivinen, takaa se yrityksen omistajien varallisuuden 

nousun kun lisäarvoa kasvatetaan. (Paavola, Lumijärvi & Torppa 1997: 19-21, 

Halonen 2013: 38.) 

Lisäarvomalli mittaa, kuinka paljon yritys tekee voittoa yli sijoittajien 

tuottovaatimuksen eli se lasketaan vähentämällä yrityksen tuotoista sijoittajien 

vaatima tuotto. Mikäli malli antaa positiivisen tuloksen, kykenee yritys luomaan 

lisäarvoa. Jos tulos on negatiivinen eli yritys ei kykene ylittämään sijoittajien 

tuottovaatimusta, tulos syö omistajien varallisuutta. (Kallunki & Niemelä 2004: 119.) 

Oman pääoman lisäarvon muodostaa siis oman pääoman tuoton ja oman  pääoman 

tuottovaatimuksen erotus. Oman pääoman arvo lisäarvomallista saadaan yhtälöstä 

(2): 

𝑃 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝐵𝑉𝐸! +
!!!! ×!"#!
(!!!)!

+⋯+ !!!! ×!"#!!!
(!!!)!

  (2) 

missä  

𝑃 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = oman pääoman nykyarvo, 

𝐵𝑉𝐸 = oman pääoman kirja-arvo, 

𝑅 =  oman pääoman tuotto, 

𝑟 = oman pääoman tuottovaatimus ja 

t = aika (Hyöty 2006: 288). 

Koko pääoman arvo lasketaan vastaavasti käyttäen koko pääoman kirja-arvoa, 

pääoman tuottoa tai operatiivista voittoa ja koko pääoman keskimääräistä 

tuottovaatimusta. Koko pääoman tuottama lisäarvo tulee pääoman tuoton tai 

operatiivisen voiton ja keskimääräisen tuottovaatimuksen erotuksena. (Hyöty 2006: 
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288-289). Pääoman tuoton ja operatiivisen voiton yhteys on selkeä, sillä sijoitetun 

pääoman tuotto on operatiivinen voitto jaettuna tuottoa vaativien pääomien arvolla. 

(Halonen 2013: 39.) Koko pääoman arvo lisäarvomallin avulla, kun lisäarvona 

käytetään operatiivista voittoa, saadaan yhtälöstä (3): 

𝑃 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠 = 𝐵𝑉𝐴! +
!"#$%!!!"##×!"#!

(!!!"##)!
+⋯+ !"#$%!!!"##×!"#!!!

(!!!"##)!
 (3) 

missä  

𝑃 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠 = koko pääoman nykyarvo,  

𝐵𝑉𝐴 = koko pääoman kirja-arvo,  

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = operatiivinen voitto,  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = koko pääoman keskimääräinen tuottovaatimus ja  

𝑡 =  aika (Hyöty 2006: 289). 

Lisäarvomallin selkein ongelma on tuottovaatimuksen keskeinen asema. Koska 

tuottovaatimus on erittäin vaikeasti mitattava, syntyy tilanteita, jossa yhden mielestä 

arvoa tuottava onkin toisen mielestä arvoa tuhoava yritys. Mietittäessä lisäarvomallin 

vahvuuksia nousee kirjanpito vahvasti esille: se on tehnyt jo osan arvonmäärityksestä 

ja käsitteet ovat tuttuja. Ainoa määrittelemätön asia on oman pääoman kustannus, 

joka ei ole kirjanpidon käsite eikä kassavirtaa kuten vieraan pääoman kustannus. 

Mallissa käytetään hyväksi tuloksen kautta syntynyttä omaa pääomaa. Yrityksen 

tuloksen voidaan ajatella syntyvän kahdesta osasta: normaalista ja poikkeuksellisesta 

osasta. Normaalituloksen nykyarvo vastaa taseen oman pääoman kirja-arvoa ja 

poikkeuksellisten osien nykyarvo vastaa lisäarvoa. (Hyöty 2006: 289-290.) 

2.4 Tutkimuksia arvonmääritysmalleista 

Erityisesti empiirisiä tutkimuksia on tehty laajalti arvonmääritysmalleista. 

Suurimmassa osassa näistä tutkimuksista on verrattu kahta tai useampaa mallia 

keskenään, joten käytän myös joitain arvonmääritysmalleja, joita ei ole aiemmin 

esitelty tässä tutkielmassa. Tuloksista selviää, että parhaiten menestyivät voittoihin 

perustuvat mallit, toiseksi parhaiten kassavirtamallit ja heikoiten osinkotuottomallit. 

(Halonen 2013: 39-40.) 
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2.4.1 Vapaan kassavirtamallin tutkimuksia 

Vapaan kassavirran mallissa tärkeää on tulevaisuuden odotettujen tuottojen 

arvioiminen. Iso osa tutkimuksista käsittelee tämän mallin kykyä ennustaa 

tulevaisuudentuottoja. Tutkijat ovat kuitenkin päätyneet toisistaan hyvin laajasti 

vaihteleviin ja jopa täysin päinvastaisiin tuloksiin. (Halonen 2013: 40.) 

Ball ja Brown (1968) tutkivat  yrityksen voittojen ennen satunnaisia eriä muutoksen 

suhdetta osakkeen tuottoon käyttäen tutkimusaineistoa vuodesta 1957 vuoteen 1965. 

Ball ja Brown havaitsivat yrityksen vuotuisten muutosten korreloivan positiivisesti 

osaketuoton muutoksen kanssa. Nichols ja Wahlen (2004) toistivat tämän tuloksen 

tutkimuksessaan kuitenkin laajentaen tutkimusta siten, että he selittivät lisäksi 

operatiivisen kassavirran muutoksen suhteen osakkeen tuottoon. Nicholsin ja 

Wahlenin tutkimusaineisto oli myös tuoreempi vuosilta 1988 – 2002. 

Halonen (2013: 41) kertoo: ”Selityksenä voittojen ja kassavirran eroon kyvyssä 

selittää osakkeen tuottoa pidettiin sitä, että yrityksen voitto sisältää enemmän 

informaatiota yrityksen arvoa tuottavista tekijöistä kuin operatiivinen kassavirta. 

Lisäksi kassavirran muutos ei ole yksiselitteinen signaali sijoittajille. Negatiivinen 

kassavirran muutos voi ilmaista sitä, että kassavaroja on sijoitettu investointeihin, 

jolloin yrityksen arvo nousee. Toisaalta negatiivinen kassavirta voi ilmaista sitä, että 

yrityksen likviditeetti on heikentynyt, jolloin yrityksen arvo puolestaan laskee. 

(Nichols & Wahlen 2004: 272-274.)” 

Penman ja Yehuda (2009) puolestaan päätyivät tutkimuksessaan siihen, että 

operatiivinen kassavirta vähentää yrityksen markkina-arvoa. He havaitsivat myös, 

ettei operatiivisella kassavirralla ole vaikutusta oman pääoman arvon muutoksiin tai 

osakkeelle ansaittavaan tuottoon. Penmanin ja Yehudan (2009) mukaan kassavirrat 

eivät ole käyttökelpoisia tulevien tuottojen ennustamisessa johtuen siitä, ettei 

informaatio kassavirtojen sisältä yleensä kykene tarjoamaan vastauksia hintojen tai 

tuottojen muutoksiin. (Penman & Yehuda 2009: 453-455, 475-476.) 
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2.4.2 Lisäarvomallin tutkimuksia 

Yhdysvalloissa lisäarvo on laajasti käytetty sisäisen toiminnan kehittämisen työkalu 

ja täten lisäarvomallin tutkimusten pääpaino on lisäarvotekijän tutkimuksessa. 

Johtuen yritysten omistajaläheisyydestä sekä tuotto-orientoituneesta tavasta toimia 

Yhdysvalloissa, järjestelmä jonka ensisijainen tavoite on markkina-arvon 

maksimointi, on erittäin suosittu. (Halonen 2013: 42.) 

Chen ja Dodd (1997) kertovat tutkimuksessaan että lisäarvon käyttö on hyödyllinen 

työkalu, koska se ajaa kohti parempia tuloksia minimaalisilla pääomapanoksilla. 

Heidän tutkimuksensa mukaan lisäarvolla saavutetaan suurempia osaketuottoja, 

koska lisäarvo selittää jopa 41,5% osaketuoton varianssista. Lisäarvosta saadaan 

täten erinomainen muuttuja, jota hyödyntämällä voidaan arvioida osakkeen arvon 

kehittymisen osia ja yritys itsessään voi fokusoitua arvoa kasvattaviin ratkaisuihin. 

Chen ja Dodd vertasivat myös lisäarvoa ja perinteisten tunnuslukujen tuottaman 

selityksen osuutta osakkeen arvosta ja havaitsivat, että lisäarvon sisältää melkein 

kaikki vastaavat asiat kuin perinteiset tunnusluvut, mutta paremmalla 

informaatioarvolla. Chen ja Dodd pitivät kuitenkin perinteisiä tunnuslukuja 

hyödyllisinä työkaluina lisäarvon rinnalla yrityksen markkina-arvoa kasvatettaessa. 

Useat tutkimukset (esim. Francis, Olsson & Oswald 2000) ovat tulleet siihen 

tulokseen, että voittoihin perustuvat, kuten lisäarvo- tai jäännösarvomallit, ovat 

parempia kuin kassavirtoihin perustuvat. Lundholm ja O’Keefe (2001) vertasivat 

tutkimuksessaan kassavirtamallia sekä jäännösarvomallia ja päätyivät kuitenkin 

siihen, että kun keskitytään mahdollisimman huolellisesti kassavirtojen, ennusteiden 

ja riskitekijöiden arvioimiseen, molempien mallien pitäisi tuottaa identtinen arvo 

yritykselle. Tutkimuksessa kuitenkin painotettiin, että mallien tulee olla tarkasti 

määriteltyjä ilman tulevaisuuden epävarmuutta, jotta eri mallien avulla päästään 

identtiseen tulokseen. 
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3 TUNNUSLUKUIHIN PERUSTUVA ARVONMÄÄRITYS 

Markkinaperusteisiin tunnuslukuihin perustuva yrityksen arvonmääritys on erittäin 

käytetty arvonmääritystapa johtuen tunnuslukujen nopeasta laskettavuudesta sekä 

yksinkertaisista laskukaavoista. Useita tunnuslukuja yhdistelemällä ja laskemalla 

usean vuoden keskiarvoja saadaan laajasti tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Kun 

tehdään tunnuslukuihin perustuvaa arvonmääritystä, pyritään saamaan tietoa onko 

jokin yritys yli- tai aliarvostettu markkinoilla. Tunnuslukujen käyttö on erityisesti 

suosittua ei-ammattimaisten sijoittajien keskuudessa edellä mainituista syistä. 

Ammattimaiset sijoittajat nojaavat usein ennemmin arvonmääritysmalleihin, jotka 

antavat perusteellisempia ja analyyttisempiä arvonmäärityksiä kuin yksittäiset 

tunnusluvut. (Kallunki & Niemelä 2004: 65.) 

Tunnusluvut lasketaan suhteuttamalla yrityksen arvo johonkin yrityksen taloudellista 

tilaa kuvaavaan fundamenttimuuttujaan. Fundamenttimuuttujista yleisimmin 

käytettyjä ovat yrityksen nettotulos, oman pääoman tasesubstanssi, kassavirta, 

kassatulos ja liikevaihto. Tunnusluvut voidaan jakaa viiteen ryhmään sen mukaan, 

onko tunnusluvussa tulosta, kassavirtaa, taseen omaa pääomaa, liiketoiminnan 

volyymia vai osinkoa kuvaava fundamenttimuuttuja.  Viimeiseksi mainittu 

fundamenttimuuttuja on poikkeuksellisesti osoittajana eikä nimittäjänä, kuten muissa 

tunnusluvuissa. (Kallunki & Niemelä 2004: 65-67.) 

3.1 P/E-luku 

P/E-luku tarkastelee osakkeen hinnan (P = price) ja osakekohtaisen voiton (E = 

earnings) suhdetta. Luvun on siis tarkoitus ilmaista, kuinka moninkertainen osakkeen 

hinta on verrattuna sen osakekohtaiseen vuositulokseen. P/E-luku tutkii onko osake 

yli- tai alihinnoiteltu markkinoilla sekä pyrkii kiinnittämään huomiota 

poikkeuksellisiin yhtiöihin. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 295-296.)  

P/E-luvun matemaattinen esitystapa nähdään yhtälöstä (4) sekä (5): 

!
!
= !"#$  !ää!"#$  !"#$$%&"!!"#$

!"##$#%&$'
     (4) 
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!
!
= !"#$$%%&  !!"#$

!"#$%  !"#  !"#$%
     (5) 

(Kallunki & Niemelä 2004: 69). 

Kaavan (5) mukaisesti osakekohtaista P/E-lukua laskettaessa osakkeiden lukumäärä 

saadaan tilikauden keskimääräisestä lukumäärästä, joka on osakeantikorjattu. Lisäksi 

osakkeiden lukumäärään tulee huomioida vaihtovelkakirjojen sekä optioiden 

mahdollinen laimennusvaikutus. (Kallunki & Niemelä 2004: 69.) 

P/E-luvun yleisyyteen voidaan löytää useita syitä. Tärkeimpänä voidaan pitää sitä, 

että tunnusluvun ajatus on helppo ymmärtää. P/E-luku yksinkertaisesti kertoo, kuinka 

monta vuotta siihen tarvitaan, että yrityksen voitot vastaisivat sen markkina-arvoa tai 

kuinka monessa vuodessa yhtiö tienaa osakkeensa hinnan verran. Tästä syystä P/E-

lukua voidaan pitää takaisinmaksuajan tunnuslukuna. Koska monet sanomalehdet 

raportoivat P/E-luvut, on sijoittajien helppo tavoittaa tieto luvuista ja vertailla eri 

yritysten ja toimialojen eroja. Koska P/E-luku vaihtelee voimakkaasti yrityksen 

kokoluokan ja toimialan mukaan, tulisi lukua vertailla mahdollisimman 

homogeenisessä ryhmässä. Tunnuslukua voidaan käyttää myös eri toimialojen, 

maiden tai markkina-alueiden osakemarkkinoiden arvostustasojen vertailuun. 

(Kallunki & Niemelä 2004: 69-70, Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 296.) 

P/E-luvun selkeimpänä heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei sen laskentatavassa oteta  

huomioon lainkaan arvioitavan yhtiön riskisyyttä tai  kasvupotentiaalia ja tästä 

johtuen lukua tulkitaan usein väärin. Esimerkiksi nopeasti tulostaan kasvattavat 

yritykset voidaan tulkita helposti ylihinnoitelluiksi, koska ne saavat korkeita P/E-

arvoja. Poikkeamat kasvuodotuksissa ovat suurin yksittäinen selittäjä vertailtaessa 

yritysten P/E-lukujen tasoeroja. Mitä suuremmat kasvumahdollisuudet yrityksellä on, 

sitä suurempi yrityksen P/E-luvun tulee olla. Riskin tulee näkyä siten, että mitä 

pienempi riski yrityksellä on, tulee P/E-luvun olla pienempi. Sijoittajat ovat siis 

valmiita maksamaan enemmän yrityksistä, joilla on suuremmat kasvumahdollisuudet 

ja pienemmät riskit. P/E-luvun tulkintaa heikentää myös se, ettei välttämättä tiedetä 

onko yrityksen yksittäisen vuoden tulos vain yksittäinen poikkeus vai luotettava kuva 

yrityksen tulevaisuuden tilasta. Selkeän ongelman tuottaa myös se, että P/E-luvun 
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jakajana oleva tulos per osake –luku voi olla nolla tai hyvin lähellä nollaa. Jos tulos 

per osake on nolla, ei P/E-lukua ole mahdollista laskea. Jos tulos per osake on lähellä 

nollaa, P/E-luvun arvo räjähtää eli saa suuria arvoja. Sijoitusasiantuntijat neuvovat 

lähtökohtaisesti sijoittamaan alhaisen P/E-arvon saaviin yrityksiin, koska markkinat 

oikaisevat pitkässä juoksussa hinnoitteluvirheet. Lisäksi alhaisen arvon yritykset ovat 

vastuskykyisempiä laskusuhdanteen aikana olettaen, että ne pystyvät säilyttämään 

tulostasonsa. (Kallunki & Niemelä 2004: 71, Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 296.) 

3.2 P/B-luku 

P/B-luku kuvaa markkina-arvon ja osakekohtaisen omanpääoman tasearvon suhdetta 

(Price to Book value). Oman pääoman tasearvolla tarkoitetaan tilinpäätöksen 

taseessa kerrottua yrityksen oman pääoman määrää ja markkina-arvo julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen hintaa kerrottuna osakkeiden määrällä. 

Oman pääoman tasearvon muodostuu vapaan sekä sidotun oman pääoman, 

vapaaehtoisten varausten sekä kertyneiden poistoerojen yhteissummana. (Kallunki & 

Niemelä 2004: 86.)  

P/B-luvussa siis verrataan osakkeen hintaa yrityksen taseen mukaiseen 

osakekohtaiseen varallisuuteen. Luvun laskentatarkkuutta sekä vertailtavuutta 

parantaa, mitä laajemmin tasearvot ovat käypien arvojen mukaan arvotettu. IFRS-

tilinpäätöksessä ainakin rahoitusvälineet, sijoituskiinteistöt sekä biologiset 

hyödykkeet ovat arvostettu käypään arvoon. Tästä johtuen P/B-luku on parhaiten 

verrattavissa IFRS-tilinpäätöstä käyttävien, kuten pankkien ja sijoitustoimintaa 

harjoittavien yritysten kesken. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 300.) 

P/B-luvun matemaattinen esitystapa on yhtälöiden (6) ja (7) mukainen: 

!
!
= !"#$$%%&  !!"#$

!"#$  !ää!"#$  !"#$%!!"#$  !"#  !"#$%
     (6) 

!
!
= !"#$  !ää!"#$  !"#$$%&"!!"#$

!"#$  !ää!"#$  !"#$%!!"#$
     (7) 

(Kallunki & Niemelä 2004: 86). 
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Samoin kuin P/E-luvun, niin myös P/B-luvun käyttö perustuu hyvin pitkälti sen 

helppoon tulkintaan. P/B-luku kertoo, miten moninkertainen yrityksen markkina-

arvo on verrattuna sen oman pääoman kirjanpidolliseen arvoon. P/B-luku on 

hyödyllinen, koska sen erot auttavat erittelemään erot yrityksen nykyisessä ja 

odotetussa kannattavuudessa sekä tuloksen kasvussa. Toimialoilla, joissa yrityksen 

arvoon vaikuttavat lähinnä sijoitustoiminnan kehitys, tasesubstanssi ja korjattu 

tasesubstanssi, ovat nämä tärkeitä arvonmäärityksen tunnuslukuja. Esimerkkeinä 

tällaisilla toimialoilla toimivista yhtiöstä mainittakoon vakuutus-, sijoitus- ja 

kiinteistösijoitusyhtiöt. Tuotto taseessa olevalle pääomalle vaikuttaa suuresti P/B-

lukuun ja sen arvoa voi verrata suoraan yrityksen aikaansaamaan taloudelliseen 

lisävoittoon. Mikäli lisävoitto olisi nolla, jolloin pääoman tuotto olisi siis yhtä suuri 

kuin sen kustannus, P/B-luvun arvoksi tulisi yksi. Mikä arvo nousee yli yhden, yritys 

saa pääomalleen oman pääoman sijoittajien tuottovaatimusta paremman tuoton ja 

päinvastoin. Kun arvo on yli yksi, osakeannin toteuttaminen on yleensä tehokkainta. 

Kun arvo putoaa alle yhden, voi sijoittaja kysyä miksi sijoittaisi yritykseen joka 

tuottaa tällä hetkellä alle vaaditun tuoton. (Kallunki & Niemelä 2004: 87, Leppiniemi 

& Leppiniemi 2006: 300.) 

3.3 Tunnuslukujen tutkimuksia 

Ou ja Penman (1989) tutkivat P/E-luvun hyödyllisyyttä ennustettaessa tulevaisuuden 

tuottoja. Tutkimuksessaan he vertasivat miten P/E-luvun ja tilinpäätöstietojen 

perusteella ennustetut tuotot eroavat toisistaan. Ou ja Penman päätyivät siihen 

lopputulokseen, että P/E-luvun ja tilinpäätöstietojen avulla on mahdollista ennustaa 

tulevaisuuden tuottoja. Aineistonsa he hankkivat Compustat-tietokannasta vuosien 

1973-1983 väliltä, jonka perusteella laskettiin yhtiöille osakekohtaiset P/E-luvut, 

sekä muodostettiin muuttuja, joka sisälsi tiedot tilinpäätöksen perusteella 

muodostuneesta tuloksesta. Tästä tilinpäätösmuuttujasta käytettiin nimitystä Pr-luku. 

Ou ja Penman (1989) havaitsivat sekä Pr- että P/E-lukujen olevan positiivisesti 

korreloituneita yrityksen muodostuvan tuloksen suhteen, eli molemmat luvut 

ennustivat tuloksen muodostumisen samaan suuntaan. Ou ja Penman tutkivat myös 

erilaisten sijoitusstrategioiden toimivuutta ja tulivat siihen lopputulokseen, että 

strategiat, joissa yhdisteltiin eri tunnuslukujen antamaa informaatiota tuottavat 
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paremmin kuin mikään strategia, jossa käytettiin ainoastaan yhden tunnusluvun 

tarjoamaa informaatiota. 

Fairfield (1994) mallinsi P/E- sekä P/B-luvut yhdistämällä yrityksen tulevaisuuden 

odotettua kannattavuutta. Hän havaitsi P/B-luvun olevan positiivisesti korreloitunut 

tulevaisuuden oman pääoman tuoton kanssa, jolloin P/B-lukua hyväksikäyttäen 

voidaan arvioida tulevaisuuden kannattavuuden tasoa. P/E-luvun Fairfield havaitsi 

korreloivat positiivisesti tulevaisuuden tuloksen kasvun kanssa, joten P/E-luku 

soveltuu hyvin kannattavuuden muutoksen suuruuden kannattavuuden arviointiin. 

Kun Fairfiel yhdisti luvut samaan malliin, onnistui yrityksen tulevaisuuden odotetun 

kannattavuuden mallinnus. 

Molemmat tutkimukset tukevat Kallungin ja Niemelä (2004: 65) näkemystä siitä, että 

useampia tunnuslukuja yhdistämällä yrityksen arvonmääritysprosessiin saadaan 

huomattavasti luotettavampia tuloksia kuin vain yksittäisten lukujen perusteella. 

Ajateltaessa yksittäistenkin tunnuslukujen anatomiaa, Leppiniemi & Leppiniemi 

(2006: 294) toteavat, että useissa markkinaperusteisissa tunnusluvuissa yhdistellään 

yrityksen tilinpäätöksestä ja markkinoilta saatavissa olevia tietoja. Nämä kaikki 

julkaisut siis tukevat havaintoa tietojen tai tunnuslukujen yhdistämisestä 

arvonmäärityksen tehostamiseksi. 
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4 TUNNUSLUKUJEN EROT MARKKINA-ALUEILLA JA 

TOIMIALOILLA SEKÄ HYÖDYNNETTÄVYYS 

MARKKINATILANTEIDEN MUUTOKSISSA 

Tämän luvun tarkoitus  on syventyä johdannossa esitettyyn tutkimuskysymykseen 

”Mihin käyttötarkoitukseen P/E– sekä P/B-luvut soveltuvat parhaiten?”. 

Sisällöllisesti luvussa tullaan tarkastelemaan, onko havaittavissa eroja eri markkina-

alueiden välillä P/E- tai P/B-lukujen näkökulmasta katsottuna. Tarkastelun kohteena 

ovat myös näiden lukujen tulkinnat vaihtelevissa markkinatilanteissa. Lisäksi 

tarkastellaan, pystyykö tunnuslukuja seuraamalla ennustamaan markkinoiden 

liikkeitä. Johtuen tunnuslukujen yleisestä käytöstä arvonmäärityksessä, käsiteltiin se 

edellisessä kappaleessa erikseen. 

4.1 Markkina-alueet sekä toimialat tunnuslukujen näkökulmasta 

Markkina-alueet poikkeavat toisistaan erittäin suuresti. Katsottaessa esimerkiksi P/E- 

sekä P/B-lukujen edellisen 12 kuukauden keskiarvoja vuoden 2016 maaliskuun 

lopulta, yksittäisten maiden pörssien pienimmän P/E-luvut saivat Kreikka (0,0) sekä 

Kiina (6,0) ja suurimmat P/E-luvut saivat Norja (64,3) sekä Brasilia (42,0). P/B-

arvoilla mitattuina heikoimpia olivat Kreikka (0,7), Kiina (0,8) sekä Venäjä (0,8) ja 

vahvimpia olivat Indonesia (3,3) sekä Tanska (3,0). 

(http://www.starcapital.de/research/stockmarketvaluation) Näitä lukuja katsomalla 

voidaan havaita selvästi, että tunnuslukujen näkökulmasta markkinat vaihtelevat 

suuresti keskenään.  

Vaikka markkina-alueissa on siis edelleen selviä eroja, tutkimustuloksia 

lähentymisestä on myös löydetty. Eun & Lee (2010) tutkivat 17 eri markkinan eroja 

E/P-luvun avulla ja havaitsivat, että markkina-alueiden erot ovat pienentyneet 70% 

toisiaan vuosien 1980-2008 välillä E/P-luvulla mitattuna. Syyksi tähän Eun & Lee 

(2010) pääomamarkkinoiden keskinäisen integroitumisen. He kertoivat myös erojen 

kasvavan markkinoiden ajautuessa turbulenssiin.  

Bekaert, Harvey, Lundblad ja Siegel (2007) tutkivat 50 eri maan 

kasvumahdollisuuksia sekä markkinoiden integroitumista P/E-luvun avulla ja 
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löysivät viitteitä markkinoiden globaalista integroitumisesta. He löysivät positiivisen 

korrelaation finanssi- ja pankkisektorin avoimuuden sekä markkinaintegraation 

välillä. Bekaert, Harvey, Lundblad ja Siegel mainitsivat kuitenkin, etteivät löydökset 

olleet täysin yhteneväisiä tai tilastollisesti merkittäviä kaikissa maissa. 

Toimialakohtaiset vaihtelut P/E-luvuissa ovat suuria johtuen esimerkiksi 

suhdanteista, alan pääoman sitovuudesta tai sijoittajien tulosodotuksista. Taulukosta 

2 voimme nähdä eri toimialojen ja mantereiden P/E-lukuja vuodelta 2016. 

Taulukko 2. toimialojen tunnuslukuja: (mukaillen Damodaran 2016) 

 Yhdysvallat Eurooppa Kiina Globaali 

Langaton 

puhelinteollisuus 

59,53 21,87 85,94 27,37 

Öljyn ja kaasun 

jalostus 

11,63 36,41 73,11 22,35 

Vähittäismyynnin 

jakelu 

60,88 53,56 325,91 310,71 

Laivanrakennus- ja 

telakkateollisuus 

11,83 79,64 94,93 43,11 

Henkivakuutukset 17,52 16,03 20,21 16,57 
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Kumi- ja 

rengasteollisuus 

42,65 14,11 49,54 37,75 

Keskiarvo 59,42 63,42 166,64 85,52 

 

Toimialakohtaista vertailua mielenkiintoisempaa on katsoa miten alojen P/E-luvut 

vaihtelevat maantieteellisesti. Suurimmat erot mantereiden välillä löytyvät 

vähittäismyynnin jakelusta, kun taas henkivakuutusalan P/E-luvut ovat hyvinkin 

lähellä toisiaan. Kiinan keskiarvoisen P/E-luvun saavan yrityksen odotetaan siis 

tekevän markkina-arvonsa verran tulosta 166,64 vuodessa. Kuten huomataan 

taulukosta 2 toimiala- sekä markkinakohtaiset ovat verrattain suuria ja tämä havainto 

valaisee syytä tehdä tunnuslukuvertailua mahdollisimman homogeenisessä ryhmässä. 

Taulukosta 3 voidaan nähdä Kiinan Shanghai Composite (pörssin 50 suurinta yritystä 

markkina-arvolla mitattuna) ja Dow Jones Industrial Average (pörssin 30 suurinta 

yritystä markkina-arvolla mitattuna) indeksien vuosittaiset keskiarvoiset P/E-luvut 

vuosilta 1995-2009. Kuten nähdään suurimpien yritysten P/E-luvut ovat 

huomattavasti matalampia kuin taulukosta 2 nähtyjen kaikkien yritysten keskiarvot. 

Vaikka taulukon 3 lukemat ovat matalampia, niin voidaan huomata myös saman 

trendin jatkuvan, jossa Kiinan P/E-arvot ovat huomattavasti länsimaita korkeammat. 

Taulukko 3. Shanghai Composite Indeksin ja Dow Jones Indeksin P/E-luvut vuosilta 1995-2009: 

(mukaillen Chen, Ye & Huan 2014: 6) 

Vuosi Shanghai Composite Indeksi Dow Jones Indeksi 

1995 15.70  13.89 

1996 31.32  15.71 
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1997 39.86  18.58 

1998 34.38  21.88 

1999 38.13  25.13 

2000 58.22  22.85 

2001 37.71  31.06 

2002 34.43  29.00 

2003 36.54  27.88 

2004 24.23  20.44 

2005 16.33  18.85 

2006 33.30  18.16 

2007 48.50  25.48 

2008 14.85  16.13 

2009 28.78  18.73 

Keskiarvo  33.53  21.58 
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4.2 Tunnuslukujen käyttö markkinoiden ennakoinnissa 

Kauppalehden pääkirjoitus 27.1.2015 kertoi Helsingin pörssissä muhivasta kuplasta. 

Pääkirjoituksessa perusteltiin kuplaa kohonneilla P/E-luvuilla. Vastaavanlaisia 

uutisia, jossa markkinoiden tulevaisuutta povataan johonkin tunnuslukuun 

pohjautuen näkee usein. Voivatko tunnusluvut todella tarjota näin yksiselitteisen 

vastauksen siitä, miten markkinat tulevat liikkumaan? Tutkimustulokset ovat 

jokseenkin ristiriitaisia. 

Chen, Ye & Huan (2014) tutkivat Kiinan osakemarkkinoita hyväksikäyttäen VaR- 

(Value at Risk), P/E- sekä P/B-arvoja ja pyrkivät löytämään varoitusmerkkejä 

tulevasta pudotuksesta markkinoilla. He tutkivat myös, onko näitä varoitusmerkkejä 

mahdollista hyödyntää markkinoilla. Tutkimuksen mukaan erityisesti VaR-arvot ovat 

hyödyllisiä antaen valideja varoituksia markkinoiden hetkellisestä 

ylikuumentumisesta. Pitkässä juoksussa VaR-arvot yhdistettynä P/E- sekä P/B-

luvuilla eivät kuitenkaan enää olleet luotettavia. Chen, Ye & Huan huomasivat, että 

lukujen ylittäessä turvalliset arvot pidemmällä aikavälillä markkinat eivät 

pudonneetkaan heti, vaan vasta odotettua hetkeä myöhemmin vaihdellen kuitenkin 

niin paljon, ettei signaaleista voinut enää tehdä samanlaisia hyödynnettäviä 

johtopäätöksiä kuin lyhyellä aikavälillä. 

Rosenberg, Reid ja Lanstein (1985) tutkivat markkinoiden tehokkuutta 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla testaamalla voiko P/B-lukua hyödyntää 

sijoituspäätöksissä. He ostivat korkean P/B-arvon saavien yritysten osakkeita ja 

myivät matalan P/B-arvon saavien yritysten osakkeita. Molemmat strategiat olivat 

erittäin toimivia ja täten tulivat siihen johtopäätökseen, että markkinat toimivat 

tehottomasti. 

Hillard & Zhang (2015) sen sijaan eivät löytäneet Kiinan osakemarkkinoilta 

käytännössä minkäänlaista P/B-luvun vaikutusta. He tutkivat yrityksen koon sekä 

P/B-luvun vaikutusta osakkeiden tuotoissa yhdistettynä sen hetkiseen rahapolitikkaan 

ja löysivät vahvan koko vaikutuksen, mutta P/B-lukua ei heidän mukaansa voinut 



24 

käyttää millään tavalla sijoituspäätöstä tehtäessä. Hillard & Zhang (2015: 7) jopa 

totesivat, että alhaisia P/B-arvoja saavat yritykset tuottivat keskiarvoisesti paremmin 

kuin korkeita P/B-arvoja saavat yritykset (pois lukien kaikista riskisimmät yritykset). 

He selittivät asiaa sillä, että kiinalaiset sijoittajat eivät vaadi lisätuottoa 

sijoitukselleen, kun pankkien lainananto on vähäistä, joka oli päinvastainen havainto 

Yhdysvaltoihin. Tämän mantereiden välisen eron he selittivät kiinalaisten 

omistamien pörssiyritysten alhaisella konkurssiriskillä. 

Jordan, Sanchez, Rice & Wort (2011) tutkivat pankkeja Yhdysvalloissa vallinneen 

finanssikriisin aikana 2006-2009. He pyrkivät selvittämään nousivatko pankkien 

kustannukset, mikäli pankilla oli korkea P/B-arvo ennen kriisiä ja pankki joutui 

lisäksi turvautumaan valtion tarjoamaan TARP-rahastoon (Troubled Asset Relief 

Program). Tutkimuksen tulokset tukivat tätä ajatusta. Samalla he huomasivat, että 

pankkien, joilla oli matala P/B-luku ennen kriisiä eivätkä ne joutuneet turvautumaan 

TARP:n, kustannukset laskivat. Tutkijat suosittelivat, että jatkossa vastaavanlaiset 

tutkimukset kannattaa tehdä mahdollisimman homogeenisessä ryhmässä, esimerkiksi 

tutkimalla ainoastaan pieniä tai tietyllä maantieteellisellä sijaitsevia pankkeja. 

Taulukosta 4 voimme nähdä tutkitut pankit  osavaltioittain. 

Taulukko 4. Tutkitut pankit osavaltioittain: (mukaillen Jordan, Sanchez, Rice & Wort 2011: 4) 

California 642 

Pennsylvania 541 

New York 422 

Ohio 403 
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Virginia 375 

New Jersey 327 

Pohjois-Carolina 290 

Illinois 274 

Michigan 264 

Indiana 243 

Etelä-Carolina 233 

Muut osavaltiot 2590 

Yhteensä 6604 
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5 YHTEENVETO 

 Kandidaatintutkielman tavoitteena oli siis selvittää tunnuslukujen ja erityisesti P/E- 

sekä P/B-lukujen käyttöä. Tutkimuskysymys oli ”Mihin käyttötarkoitukseen P/E– 

sekä P/B-luvut soveltuvat parhaiten?” ja tutkimusongelma siis muodostui tähän 

kysymykseen vastaamisesta. 

Näiden tässä kandidaatintutkielmassa esiteltyjen tutkimusten pohjalta on 

todettavissa, että P/E- sekä P/B-luvut ovat erittäin monikäyttöisiä. Niitä käytetään 

esimerkiksi yritysten arvostamiseen (Kallunki & Niemelä 2004, Leppiniemi & 

Leppiniemi 2006), tulevaisuuden tuottojen ennustamiseen (Ou & Penman 1989), 

markkinaintegraation tutkimiseen (Eun & Lee 2010) tai yrityksen kustannusten 

määrän tutkimiseen (Jordan, Sanchez, Rice & Wort 2011). Parhaiten ne soveltuvat 

kuitenkin tutkimusten mukaan arvonmääritysmallien lähtökohdiksi tai markkinoiden 

ennakoinnin pohjaksi, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia arvioita kuten 

esimerkiksi Chen, Ye & Huan (2014) tekivät VaR -mallinsa kanssa. Kun halutaan 

vertailla eri markkinoita ja toimialoja keskenään, niiden käyttökelpoisuus heikkenee 

mitä suuremmaksi vertailualuetta laajennetaan. Useissa lähteissä (Kallunki & 

Niemelä 2004: 69-70, Leppiniemi & Leppiniemi 2006: 296, Jordan, Sanchez, Rice & 

Wort 2011) todetaankin lukujen toimivan parhaiten mahdollisimman 

homogeenisessä ryhmässä. 

Tämän kandidaatintutkielman rajoitukset ovat olleet lähinnä tutkimustulosten 

painotuksesta Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinoille Euroopan jäädessä vähemmälle 

huomiolle. Kun kyseessä on kirjallisuuskatsaus, voidaan päätellä asian johtuvan 

tutkijoiden mielenkiinnosta Kiinaa kohtaan, jota siis useimmiten verrataan 

Yhdysvaltoihin. Lisäksi myös tutkielman tekijän puute löytää Eurooppaa koskevaa 

materiaalia kaventaa tämän kirjallisuuskatsauksen laajuutta. 
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