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Tämän Pro Gradu -tutkimuksen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suomalaisten PK-yritysten 

pääoman rakenteista ja niihin vaikuttavista yritysominaisuuksista. Päätutkimusongelmana on 

selvittää, mitkä yrityksen omat ominaisuudet mahdollisesti selittävät suomalaisten PK-yritysten 

pääoman rakennetta. Lisäksi halutaan selvittää poikkeavatko suomalaisten PK-yritysten tulokset 

eurooppalaisista vastaavista. 

 

Päätutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimusaineistosta analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin 

regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysiin valitaan selitettäviksi muuttujiksi yrityksen 

velkaisuus, joka jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Selittävinä muuttujina 

mallissa on yrityksen kannattavuus, kasvu, taserakenne, ikä ja koko. Tutkimus suoritetaan 

replikoimalla aikaisempia tutkimuksia, erityisesti Hall ym. (2004) eurooppalaisten PK-yritysten 

pääomarakennetutkimusta. Aineisto koostuu suomalaisten pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden 

tilinpäätöstiedoista, jotka saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tilinpäätöstietokannasta. 

Tutkimuksessa on mukana 454 suomalaisen PK-yrityksen tilinpäätöstiedot. 

 

Tutkimusaineistosta havaitaan, että suomalaisten PK-yritysten pääoma muodostuu likimain puoliksi 

omasta ja puoliksi vieraasta pääomasta. Verratessa tulosta eurooppalaiseen aineistoon suomalaisten 

PK-yritysten pääomassa on keskimääräistä enemmän omaa pääomaa. Suomalaisilla PK-yrityksillä 

on myös eurooppalaista keskitasoa enemmän pitkäaikaista vierasta pääomaa. 

 

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että joillakin yritysominaisuuksilla on yhteyttä yrityksen 

pääomarakenteeseen. Tulosten mukaan selittävistä muuttujista kannattavuudella, kasvulla ja 

taserakenteella voidaan nähdä olevan jonkinlaista vaikutusta suomalaisten PK-yritysten 

pääomarakenteen muodostumiseen. Muuttujilla ikä ja koko yhteyttä ei nähdä. Verratessa tuloksia 

eurooppalaisiin tutkimustuloksiin tämän tutkimuksen tulokset ovat varsin samankaltaisia. 

 

Tämän Pro Gradu –tutkimuksen tulokset ovat melko hyvin yleistettävissä otoskoon ja mallin 

suhteellisen hyvän sopivuuden vuoksi. Tutkimusaineisto on hyvin tuoretta, vuodelta 2014. Tämän 

vuoksi tulokset antavat hyvän kokonaiskuvan suomalaisten PK-yritysten pääomista ja niiden 

muodostumisesta päättäjille, lainvalmistelijoille ja -säätäjille, rahoittajille ja yritystoiminnassa 

mukana oleville. Tuloksia voidaan käyttää muun muassa taloudellisessa päätöksenteossa kunta- ja 

valtiotasolla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yritys tarvitsee toimiakseen monenlaisia pääomia: rahapääomaa, reaalipääomaa, 

osakepääomaa ja käyttöpääomaa. Kullakin näistä on oma roolinsa yrityksen 

toiminnassa. Reaali- ja käyttöpääomaa, joilla tarkoitetaan muun muassa yrityksen 

tavaroita ja tiloja, yritystoiminta vaatii alusta lähtien. Näiden hankkimiseen sekä 

työvoimaan tarvitaan rahaa. Voidaan sanoa, että yksi ensimmäisistä ja yrityksen 

tärkeimmistä pääomista on rahallinen pääoma. Rahapääoman valinta monista 

vaihtoehdoista on yritysjohdon suurimpia ja samalla usein hankalimpia päätöksiä. 

Yrityksen pääomalla ja sen rakenteella on vaikutuksia hyvin moniin yrityksen 

toiminnan ulottuvuuksiin, kuten pääomakustannukseen, tulokseen, osakkeen tuottoon, 

osingon maksuun ja maksuvalmiuteen. Lisäksi pääoman rakenne vaikuttaa yrityksen 

arvoon.  

Pääomarakenteen muodostuminen on monimutkainen prosessi, jota on tutkittu ja 

yritetty mallintaa maailmalla jo pitkän aikaa. On runsain määrin asioita, jotka 

vaikuttavat pääomarakenteeseen. Tämä ilmenee myös tutkimusten määrässä ja niiden 

erilaisuuden kirjossa. Pääomarakennetta on yritetty selittää monilla eri tekijöillä, muun 

muassa yrityksen omilla ominaisuuksilla, erilaisilla kulttuuritekijöillä, maakohtaisilla 

tekijöillä, toimialatekijöillä, omistajan ominaisuuksilla sekä yrityskulttuurin tekijöillä.  

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä osa suomalaista sekä kansainvälistä 

yritystoimintaa. Vuonna 2011 suomalaisista yrityksistä 97,9 prosenttia oli pieniä tai 

keskisuuria määriteltäessä yritykset Euroopan Unionin yrityskokomääritelmän 

mukaan. Pienten ja keskisuurten yritysten työllistävä ja kansallinen 

hyvinvointivaikutus on huomattava.  Suomessa tämä sektori työllistää reilu 800 000 

ihmistä, mikä on vähän yli puolet kaikkien yritysten työllistämistä ihmisistä. 

(Tilastokeskus.) Pienten ja keskisuurten yritysten menestyksellä on vaikutusta 

yhteiskunnan ja ihmisten elämään sekä toimintaan.  Yrityksen menestys on useiden 

hyvin hoidettujen asioiden summa. Yksi vahvimmista menestykseen vaikuttavista 

tekijöistä on yritysten pääomarakenne ja sen tavoitteellinen suunnittelu. Suomessa 

yritysten pääomarakenteen tavoitteelliseen suunnitteluun yhdistyy yritystoiminnan 
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jatkuvuuden takaamisen lisäksi verotus, joka osinkojen kautta on kytketty yrityksen 

omistamiin pääomiin. Kytkös on nimeltään nettovarallisuus ja sillä tarkoitetaan 

yrityksen hallussa olevan varallisuuden määrää. Kasvattamalla yrityksen varallisuutta 

yrityksen johtaja, joka usein on pienissä yrityksissä myös omistaja, pystyy nostamaan 

yrityksestään osinkoja huokeammalla verotaakalla. Koska nettovarallisuuden käsite 

on hyvin lähellä oman pääoman käsitettä, varallisuuden kasvattaminen vaikuttaa myös 

yrityksen pääomarakenteeseen. Verotuksen avulla julkinen valta pyrkii ohjailemaan 

listaamattomien yritysten pääomarakenteita parempaan suuntaan.  

Tämän tutkimuksen aiheeksi on valittu suomalaisten PK-yritysten pääomarakenne ja 

siihen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa analysoidaan PK-yrityksistä saatua 

empiiristä aineistoa kvantitatiivisin menetelmin. Kansainvälisellä tutkimuskentällä 

empiirinen pääomarakennetutkimus on saanut paljon painoarvoa niin laskentatoimen 

kuin rahoituksenkin tutkimusalalla. Myös suomalainen aineisto on kiinnostanut 

pääomarakennetutkijoita, joskin paljon vähäisemmässä määrin. On kuitenkin 

huomattava, että suurin osa tutkimuksista on tehty suurten yritysten aineistoilla ja 

näkökulmasta. Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus ja sen tarpeet eroavat suurten 

yritysten rahoituksesta. Suurten yritysten rahoitusrakennevalintoihin keskittyvää 

tutkimusta on runsaasti, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten tutkimuskentässä 

pääomarakennetutkimusta on tehty vähän. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kaventaa 

tätä kuilua. Tutkimuksen yksi keskeinen tavoite on muodostaa kokonaiskuva 

suomalaisten pienten ja keskisuurten listaamattomien yritysten pääomarakenteesta ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä.  

Käsillä olevan tutkimuksen tutkimusaihe on ajankohtainen. Yrityksessä olevalla 

pääomalla, sen rakenteella ja suunnittelulla on valtava merkitys yrityksen 

menestymiselle erityisesti talouden murrostilanteissa. Finanssikriisi sekä meneillään 

oleva kriisistä toipumisen aika koettelevat yrityksiä ja niiden pääomien riittävyyttä. 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä työllistäjä niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin. Niiden menestymisellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin 

ja talouteen. Aiheen ajankohtaisuutta korostaa se, että Suomessa pienten ja 

keskisuurten yritysten verotuksessa on tapahtunut verouudistus. Sen vaikutuksista 

yritysten pääoman rakentumiseen on käyty ja käydään keskustelua niin 

yritystoimijoiden kuin päättäjienkin keskuudessa. Tämän tutkimuksen on tarkoitus 
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antaa lisätietoa yritysten pääomarakenteen muodostumisesta ja siitä miten yritys 

omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen.    

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja rajaukset 

Tässä tutkimuksessa pääomarakenteella tarkoitetaan yrityksen käyttämän rahoituksen 

rakennetta. Yrityksen rahoitusrakenne muodostuu omasta ja vieraasta pääomasta. 

Yrityksen pääomarakenne kertoo yrityksen oman ja vieraan pääoman suhteen sekä 

pääoman pitkäkestoisuuden.  

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset. Pieni 

ja keskisuuri yritys, jäljempänä PK-yritys määritellään EU:n komission suosituksessa 

(2003/361/EY) siten, että yritys on PK-yritys, jos sen palveluksessa on alle 250 

henkilöä ja liikevaihto on vuodessa enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen 

loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tässä tutkimuksessa kohdeyritysten koko 

rajataan aikaisempien tutkimusten mukaisesti vain työntekijöiden perusteella alle 200 

työntekijän yrityksiin. Lisäksi tutkimusmetodien toimivuuden vuoksi yritykset, joiden 

liikevaihto ja taseen loppusumma on alle 500 €, jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimuskohteen yritysten on oltava osakeyhtiötä ja ne täytyy olla merkittynä 

kaupparekisteriin ennen vuoden 2009 loppua.  

Nettovarallisuuden käsite määritellään osinkoverotuksen yhteydessä. Sillä 

tarkoitetaan yrityksen omistaman varallisuuden määrää. Nettovarallisuuden käsitettä 

tarvitaan osakkeenomistajien osinkoveron laskemisessa. Nettovarallisuuden laskenta 

pohjautuu Lakiin varojen arvostamisesta verotuksessa (22.12.2005/1142), josta 

käytetään vakiintunutta nimeä arvostamislaki. Vakiintunutta lyhennettä tällä lailla ei 

ole, joten tässä Pro Gradu -tutkimuksessa laista voidaan käyttää nimitystä 

arvostamislaki. Käytännössä nettovarallisuus saadaan vähentämällä yrityksen varoista 

yrityksellä olevat velat. 

1.3 Tutkimusasetelma ja -aineisto 

Tutkimusasetelman lähtökohtana on, että yrityksillä on mahdollisuus valita ja 

suunnitella yrityksensä rahoitusvalintoja ja näin ollen pääomansa muodostumista. 
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Aineistoa analysoimalla halutaan selvittää, minkälaisiin pääomarakenneratkaisuihin 

yritykset ovat päätyneet ja mitkä tekijät ovat vaikuttamassa yrityksen 

rahoitusrakennevalintoihin. Tutkimuksen taustaoletuksena on, että yritysten 

pääomarakennesuunnittelu on osa yrityksen taloushallintoa ja yrityssuunnittelua. 

Lisäksi oletetaan, että yrityksen rahoitusvalintoihin vaikuttaa monia erilaisia yrityksen 

sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Ulkoisiin tekijöihin yrityksen toimijoiden ei ole 

mahdollista vaikuttaa tai vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin pienet. Sisäiset tekijät 

ovat yrityksen omia tekijöitä, joihin yritystoimijat voivat vaikuttaa ainakin jollakin 

tasolla. Tutkimuksen lähtökohtana on, että yritykset tekevät pääomarakennevalinnat 

oman yrityksensä tarpeiden ja mahdollisuuksien puitteissa. Täten yrityksen omilla 

ominaisuuksilla ja toiminnalla on vaikutusta yrityksen tekemiin 

pääomarakennevalintoihin. Tässä tutkimuksessa yrityksen sisäisiksi tekijöiksi on 

valittu yritystoiminnan kannattavuus ja kasvu, yrityksen käyttöomaisuuden määrä, 

sekä yrityksen ikä ja koko.  

Tutkimusaineistoa koottaessa tutkimuksen kohdeyrityksiksi tavoiteltiin pieniä ja 

keskisuuria Suomessa rekisteröityjä osakeyhtiöitä. Yritykset rajattiin aikaisempien 

tutkimusten mukaisesti yrityksiin, joissa työskentelee vähemmän kuin 200 työntekijää. 

Yritykset, joiden liikevaihto ja tase olivat alle 500 euroa, jotta ne eivät häiritse liikaa 

tutkimusmetodeja. Näin rajatut kohdeyritykset valittiin satunnaisotoksella Suomen 

Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tilinpäätöstietokannasta. Tässä tutkimuksessa analysoitu 

empiirinen aineisto kerättiin ohjelman tilinpäätöstietokannasta. Tilinpäätöstietojen 

perusteella laskettiin yrityksen vieraan ja oman pääoma määrä, yrityksen 

kannattavuus, kasvu, käyttöomaisuuden määrä ja yrityksen ikä. Tutkimusaineistoa 

analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin regressioanalyysin avulla.    

1.4 Aikaisemmat tutkimukset 

1.4.1 Pääomarakennetutkimus Suomessa ja maailmalla 

Yritysten pääomarakenne ja sen muodostuminen ovat kiehtoneet ja puhuttaneet 

tutkijoita pitkän aikaa ja ympäri maailmaa. Tutkimusta on tehty paljon, 

maantieteellinen kattavuus on laaja ja tutkimusten näkökulmien kirjo suuri. Eikä ihme, 

sillä yrityksen pääoma ja sen olemassaolo on yksi yritystoiminnan peruspilareita. 
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Yrityksen pääoma ja sen rakenne vaikuttavat vahvasti yrityksen menestymiseen. 

Ihmisen halu ja pyrkimys ymmärtää ja mallintaa asioita näkyy myös yrityksen 

rahoitus- ja pääomarakennetutkimuskentällä.  Tutkimuksista on saatu kuitenkin sekä 

yhteneviä että eriäviä tuloksia. 

Pääomarakennetutkimuksen historiassa erilaisten teorioiden kehittäminen ja niiden 

testaaminen yrityskentässä ovat olleet suuressa roolissa. Modigliani ja Miller 

julkaisevat uraauurtavan työn pääomarakennekentässä vuonna 1958, jossa he 

esittelevät kehittämänsä optimaalisen pääomarakenneteorian. Sen jälkeen eri tutkijat 

ovat kehittäneet pääomarakenteen muodostumista selittäviä teorioita. Yleisesti 

tunnettuja teorioita ovat muun muassa agenttiteoria (Jensen & Meckling 1976), 

Signalointiteoria (Ross 1977), pecking order -teoria (Myers & Majluf 1984) ja 

tradeoff-teoria (Myers 1984). 

Yritysten pääomarakennetutkimus on keskittynyt pitkälti isojen yritysten 

pääomarakenteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Suurten yritysten, 

useimmiten pörssissä noteerattujen osakeyhtiöiden, pääomarakennetutkimusta on 

paljon. Valtioiden välistä, laajaa vertailevaa tutkimusta ovat tehneet muuan muassa 

Wald (1999) ja Fan, Titman ja Twite (2012). Molemmissa tutkimuksissa tarkastellaan 

yhteiskunnan ja yritysympäristön välistä yhteyttä yrityksen pääomarakenteeseen. 

lähtökohtana on tutkia yhteiskunnallisten ja ympäristön erilaisuuksien ja yrityksen 

pääomarakenteen välillä ilmenevien erojen välistä yhteyttä. Waldin tutkimuksen 

kohderyhmä koostuu Ranskan, Saksan, Japanin, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen 

pörssiyrityksistä, joissa yritysten pääomarakennetutkimustulokset ovat sekä 

samansuuntaisia että erisuuntaisia. Fan ym. tutkimuksen kohderyhmä on laajempi, 39 

valtioita sekä kehittyneistä että kehittymättömistä maista. Molemmissa tutkimuksissa 

saadaan näyttöä valtion oikeus- ja lakijärjestelmän sekä muiden ympäristötekijöiden 

vaikutuksesta pörssiyritysten pääomarakenne- sekä laina-aikavalintoihin.  

Tutkimukset rahoitusrakennepäätöksistä ovat pääasiallisesti keskittyneet suuriin 

pörssiyrityksiin. PK-yritysten pääomarakennetutkimus ei ole saanut kovin suurta 

tutkijoiden suosiota. Koska PK-yritykset eivät ole useinkaan listautuneet pörssiin, 

yrityksistä ei ole saatavilla julkisesti yhtä helposti aineistoa kuin pörssiyrityksistä. Hall 

ym. (2004) epäileekin PK-sektorin tutkimuksen vähyyden johtuvan osittain aineiston 
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hankalasta saatavuudesta. Myöskään PK-yritysten julkisuuskuva ei ole niin suuri kuin 

suurilla yrityksillä, joten on hyvin ymmärrettävää, että myös tutkimus niiden osalta ei 

ole välttämättä yhtä suosittua. Vaikka tutkimusta ei ole yhtä runsain määrin kuin 

pörssiyritysten osalta, tutkimukselle on kuitenkin tarvetta. Esimerkiksi maiden välisiä 

eroja tutkittaessa PK-yritysten osalta voidaan todennäköisesti havaita suurempia eroja 

kuin listatuilla yrityksillä, koska PK-yritykset eivät pääse kansainvälisille markkinoille 

eivätkä ne ole kansainvälisen tarkastelun ja standardien alaisia (Hall ym. 2004).  

PK-sektorin pääomarakennetutkimus on keskittynyt pitkälti Eurooppaan, jossa 

tutkimusta on tehty eniten. Muun muassa Chittenden, Hall ja Hutchinson (1996), 

Michaelas, Chittenden ja Poutziouris (1999), Hall, Hutchinson ja Michaelas (2000, 

2004), Klapper, Sarria-Allende ja Sulla (2002), Sogorb-Mira (2005) sekä Daskalakis 

ja Psillaki (2008, 2009) ovat tutkineet eurooppalaisten PK-yritysten pääomarakennetta 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Muualla tutkimusta ovat tehneet muun muassa Holmes 

ja Kent (1991) sekä Cassar ja Holmes (2003) Australiassa, Dogra ja Gupta (2009) 

Intiassa, Honjo ja Harada (2006) Japanissa ja Abor ja Biekpe (2009) Ghanassa. 

PK-yritysten pääoman rakentuminen on monimutkainen ja yksilöllinen prosessi. 

Siihen vaikuttaa suuri määrä tekijöitä, joita laskentatoimen ja rahoituksen 

tutkimuskentässä on yritetty ja yritetään kartoittaa. PK-yritysten pääomaa on pyritty 

selittämään yritysten omilla ominaisuuksilla, omistustyypeillä, maantieteellisellä 

sijainnilla, toimialalla, vero- ja oikeusjärjestelmällä sekä kulttuurisilla tekijöillä.  

Yritysominaisuuksien vaikutusta yrityksen pääoman valintoihin ovat tutkineet muun 

muassa Cassar ja Holmes (2003). Cassar ja Holmes (2003) ovat tehneet tutkimusta 

australialaisella aineistolla. Tutkimuksen mukaan taserakenne, kannattavuus ja kasvu 

ovat tärkeitä PK-yritysten pääomarakenteeseen ja rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Sen sijaan yrityksen riskin ja koon vaikutukselle pääomarakenteeseen he eivät saa 

vahvaa näyttöä. Lisäksi heidän tuloksensa tukevat sekä staattisen tradeoff- että pecking 

order -pääomarakenneteorian väittämiä.  

Japanilaisella aineistolla (Honjo & Harada 2006) tehty tutkimus lähestyy PK-yritysten 

pääomarakenteen ja kasvun yhteyttä erilaisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa 

tarkastellaan valitun pääomarakenteen vaikutusta yrityksen kasvuun. Toisena 
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mielenkiinnon kohteena tutkijoilla on yhteiskuntapolitiikan vaikutus yritysten 

kasvuun. Heidän tutkimuksensa mukaan yhteiskuntapolitiikalla ja 

pääomamarkkinoilla on vaikutusta erityisesti nuorten PK-yritysten kasvuun. Lisäksi 

he saavat näyttöä velkaisuusasteen vaikutuksesta yrityksen kasvuun. Vaikutus 

vaihtelee kasvun mittarina käytettävän muuttujan mukaan.   

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy yksittäisten valtioiden PK-yritysten 

pääomarakennetutkimusta, kahden valtion vertailevaa tutkimusta sekä useiden maiden 

välisiä vertailevia tutkimuksia.  

Useiden maiden vertailevaa tutkimusta tekevät muun muassa Klapper, Sarria-Allende 

ja Sulla (2002), Hall ym. (2004) ja Daskalakis ja Psillaki (2008, 2009). Näissä 

tutkimuksissa pyrkimyksenä on tutkia eri valtioiden PK-yritysten 

pääomarakennetekijöitä sekä niiden eroja Euroopan eri valtioissa. Hall ym. (2004) 

selvittävät minkä verran eri valtioiden PK-yritysten pääomarakenne-erot selittyvät 

yritysten omilla ominaisuuksilla ja minkä verran valtioiden erilaisuudella. Heidän 

tutkimuksensa mukaan PK-yritysten pääoman rakenne vaihtelee eri valtioiden välillä. 

Myös pääomarakenteeseen vaikuttavien tekijöiden merkitys vaihtelee sijaintivaltion 

mukaan. Valtioiden välillä eri asiat ovat vaikuttamassa pääoman muodostumiseen. He 

arvelevat, että vaihtelu saattaa olla seurausta muun muassa valtioiden erilaisista 

kulttuureista, suhteista pankkeihin, asenteesta lainaamiseen, verotuksesta sekä muista 

yrityksen toimintaan vaikuttavista tekijöistä.  

Daskalakis ja Psillaki (2008, 2009) tekevät myös usean maan vertailevaa tutkimusta 

PK-yritysten pääomarakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusaineisto 

koostuu Kreikan, Ranskan, Italian ja Portugalin PK-yritystiedoista. Heidän 

tutkimuksensa osoittaa, että PK-yritykset näissä maissa ratkaisevat 

pääomarakennekysymyksensä varsin samalla tavalla. Tutkimuksen mukaan PK-

yritysten pääomarakennevalintoja selittävät paremmin yritysominaisuudet kuin 

valtioiden eroavaisuudet.  Lisäksi he saavat näyttöä yrityksen koon, kannattavuuden, 

taserakenteen ja riskin vaikutuksesta yrityksen pääomarakennevalintoihin. 

Suomessa pääomarakennetutkimusta ovat tehneet muun muassa Kanniainen ja 

Airaksinen (1989), Virolainen (1990, 1998), Kjellman ja Hansén (1995), Tahvanainen 
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(2003) ja Martikainen ja Nikkinen (2007). Lisäksi aihe on kiinnostanut joitain Pro 

Gradun -tutkielman tekijöitä.  

Virolainen (1990) tutkii suomalaisten metalli- ja konepajateollisuuden yritysten 

pääomarakennevalintoja vuosina 1982 - 1985. Tutkimus ajoittuu aikaan, jolloin 

Suomessa yhteisöihin kohdistuu korkea nimellisverokanta, noin 60 %. Tämän 

vastapainona yhteisöillä on paljon omaisuuden aliarvostamismahdollisuuksia, 

varauksia ja vähennyksiä. Virolainen saa tutkimuksessaan näyttöä verotuksen 

merkittävästä vaikutuksesta velkaantumisasteeseen. Yhteisöjen verotus on 

tutkimusajankohtana hyvin monimutkaista ja ristiriitaista. Tutkimuksen yritysten 

velkaantumisasteet eroavat paljon riippuen yritysten veroasemasta. Suomessa eletään 

tuolloin pankkikeskeistä aikaa, jolloin yrityksillä on paljon vierasta pääomaa. (Myrsky 

2013: 230). Tutkimuksessa konkurssikustannuksilla ja yrityksen riskillä havaitaan 

olevan vain vähäinen merkitys pääomarakennevalinnoissa suurimmalle osalle 

yrityksistä. Tutkijan mukaan tämä selittyy pankkien läheisellä suhteella yrityksiin. 

Myrsky (2013: 232) huomauttaa, että verotus on vaikuttanut tuolloin suuremmassa 

määrin yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen.  Virolainen tekee tutkimusta samasta 

aiheesta myös myöhemmin (1998) ja saa hyvin samankaltaisia tuloksia. Tässä 

tutkimuksessa hänellä on tutkimusjoukkona suomalaiset teollisuusyritykset vuosina 

1978 – 1991. Tutkimuksen mukaan myös verojärjestelmän muutoksella on vaikutusta 

yrityksen rahoituskäyttäytymiseen.   

Kjellman ja Hansén (1995) tutkivat suomalaisia listattuja yrityksiä ja niiden todellista 

rahoituskäyttäytymistä vuonna 1993. He lähestyvät yritysten rahoituskäyttäytymistä 

kahden pääomateorian, tradeoff- ja pecking order -teorioiden, näkökulmasta. Heidän 

tavoitteenaan on selvittää, voisivatko nämä kaksi pääomateoriaa selittää suomalaisten 

yritysten todellista rahoituskäyttäytymistä. Tutkimuksen he toteuttavat 

kyselytutkimuksella. Tulosten mukaan suomalaiset yritykset haluavat pääosin 

ylläpitää pääomastrategian mukaista tavoiteltua pääomarakennetta. He havaitsevat 

kuitenkin, että pienet yritykset todennäköisemmin poikkeavat asetetusta 

pääomarakennetavoitteesta. Pienemmät yritykset näyttävät pitävän äänivallan 

kontrollointia tärkeämpänä tavoitteena kuin suuremmat yrityksen. Tämän löydös 

saattanee heidän mukaansa selittää sitä miksi pienemmät yritykset seuraavat pecking 

order -teoriaa tehdessään rahoitusvalintoja. 
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Tahvanainen (2003) tutkii pieniä ja keskisuuria suomalaisia bioteknologian yrityksiä 

vuonna 2001. Hän tarkastelee näiden yritysten pääomarakennetta kolmen eri 

rahoitusrakennevalintoja selittävän teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. 

Testatessaan näiden kolmen viitekehyksen paikkansapitävyyttä regressioanalyysin 

avulla hän ei saa tukea yhdellekään viitekehykselle sellaisenaan. Sen sijaan joiltakin 

osin teorioita tukevia tuloksia hän saa. 

Martikainen ja Nikkinen (2007) tutkivat kasvustrategioiden vaikutusta 

pääomarakenteeseen suomalaisissa PK-yrityksissä. Tutkimuksessaan he saavat 

näyttöä sille, että yrityksen kasvustrategialla on vaikutusta yrityksen pääomaan. 

Yrityksillä, joilla on määritelty kasvustrategia, on enemmän sekä lyhyt- että 

pitkäaikaista velkaa. Lisäksi he havaitsevat, että kasvustrategian tyyppi vaikuttaa velan 

lajin valintaan. He jakavat kasvustrategiat neljään kategoriaan, joita ovat 

verkostoituminen, myynnin ja markkinoinnin edistäminen, uuden tuotteen 

kehittäminen sekä viennin edistäminen. Näistä verkostoitumisella sekä myynnin ja 

markkinoinnin edistämisellä näyttää olevan positiivinen vaikutus lyhytaikaisen velan 

määrään. Pitkäaikaiseen velkaan vaikuttivat enemmän uuden tuotteen kehittämisen ja 

viennin edistämisen kasvustrategiat. Lisäksi he saavat aikaisempien tutkimusten 

tavoin näyttöä toimialan ja yritysominaisuuksien vaikutuksesta yrityksen 

pääomarakenteeseen. Myös tutkimuksessa käytetyt kontrollimuuttujat, eli yrityksen 

toimiala, kannattavuus, riskisyys, realisoitunut kasvu, taserakenne, yrityksen koko ja 

ikä vaikuttavat yrityksen pääomarakenteeseen. Vaikutukset he havaitsevat 

yhteneväisiksi aikaisempien tutkimusten kanssa. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on perehtyä suomalaisten PK-yritysten 

pääomarakenteeseen ja tutkia siihen vaikuttavia yritysominaisuustekijöitä. Tutkimus 

noudattaa hyvin pitkälle aikaisempia PK-yritysten pääomarakennetutkimuksia, 

erityisesti Hallin ym. (2004) tutkimusta eurooppalaisella aineistolla. Tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan lisäksi suomalaisten PK-yritysten 

verotusta ja sen vaikutusta PK-yritysten pääomarakenteen muodostumiseen.  

Erityisenä mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa ovat suomalaisten PK-

yritysten mahdolliset pääomarakenteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden erot 

eurooppalaisiin PK-yrityksiin.  
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1.4.2 Suomalainen yritysverotutkimus 

Suomessa yrityksen pääoman rakenne kietoutuu osaksi yrityksen verosuunnittelua 

muun muassa velkojen korkovähennyksen ja erityisesti voitonjaon verotuksen osalta. 

Listaamattomien PK-yritysten osakkaiden yhtiöstä nostetun voiton verotuksen 

sitominen yrityksen varallisuuteen on vaikuttanut yritysten pääoman rakenteeseen ja 

verosuunnitteluun. Syrjä (2010) havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että suurin osa 

pienistä omistajavetoisista osakeyhtiöistä harjoittaa verosuunnittelua jollakin tasolla. 

Hän jaotteli yritykset niiden verosuunnitteluorientaatioiden perusteella neljään 

joukkoon. Neljännes yrityksistä tähtäsi verosuunnittelussaan siihen, että omistajille 

tulee saaduista osingoista veroseuraamuksia mahdollisimman vähän yritysten 

maksamien verojen lisäksi. Tällainen verosuunnittelu tarkoittaa siten sitä, että nämä 

yritykset pyrkivät mahdollisimman suureen varallisuusasemaan. Tällä pyrkimyksellä 

on omaa pääomaa suosivat vaikutus yrityksen pääomarakenteeseen.   

Verojärjestelmän vaikutuksia nettovarallisuuteen ja sitä kautta yrityksen omistamaan 

varallisuuteen ja pääomaan on tutkittu hyvin vähän suomalaisella aineistolla. Harju, 

Karikallio ja Matikka (2010) tutkivat listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjakoa ja 

nettovarallisuutta. He havaitsivat, että yritysten osingonjako on heidän 

tutkimusaineistollaan vahvasti riippuvainen yhtiön nettovaroista. Yritykset jakoivat 

osinkoja omistajilleen verovapaan 9 prosentin osuuden nettovarallisuudestaan. 

Nettovarallisuutta kasvattamalla yrityksen omistaja voi pyrkiä kasvattamaan erityisesti 

verovapaiden osinkojen osuutta. Nettovarallisuutta voidaan kasvattaa varallisuutta 

lisäämällä ja rahoittamalla tämä omalla pääomalla tai maksamalla lainoja takaisin. 

Näillä toimilla on vaikutusta myös yrityksen pääomarakenteeseen. Taserakenteita 

tarkemmin tutkiessaan he havaitsivat, että yritysten rahoitusomaisuus on kasvanut 

tutkittuna ajankohtana. Erityisesti tämä näkyi yksityisten henkilöiden omistamissa 

yrityksissä. Sen sijaan koneiden ja kaluston sekä rakennusten osuus taseessa ei ollut 

juurikaan muuttunut. 

Verotuksen vaikutusta yritysten investointeihin on tutkittu enemmänkin. Tuoreimpia 

tutkimuksia suomalaisella aineistolla lienee Määttäsen ja Ropposen (2014) 

tutkimusraportti siitä, miten listaamattomien osakeyhtiöiden verotukseen liittyvät 

erityispiirteet vaikuttavat yhtiöiden voitonjakoon, rahoitukseen ja investointeihin. 
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Heidän tuloksensa vahvistavat listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjaon 

riippuvuutta verotuksesta. Aineistonsa perusteella vuonna 2011 listaamattomien 

osakeyhtiöiden osingonjako on keskittynyt tasolle, joka vastaa varsin tarkkaan 

yhdeksän prosentin verovapaata osuutta yhtiön nettovarallisuudesta. Yli 1 000 000 

euron nettovarallisuuden omaavien osakeyhtiöiden kohdalla toiseksi merkittäväksi 

osingonjakoa ohjaavaksi tekijäksi nähdään osinkotulojen verovapaan osan 

euromääräinen enimmäisraja, 90 000 euroa. 

1.5 Tutkimusongelma sekä tutkimuksen tavoite ja rakenne 

Tämän Pro Gradu -tutkielman keskeisenä tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva 

suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten pääoman rakenteesta ja siihen 

vaikuttavista yritysominaisuuksista. Päätutkimusongelmana on selvittää, mitkä 

yrityksen omat ominaisuudet selittävät suomalaisten PK-yrityksen eri pääomalajien 

valintaa ja poikkeavatko nämä eurooppalaisesta aineistosta.  

Tämä tutkimus koostuu kuudesta pääkappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa eli 

johdantoluvussa esitellään tiivistetysti tutkimuksen motivointi, sen tausta, 

tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma, keskeiset käsitteet ja rajaukset, sekä lisäksi 

kuvataan tutkimusasetelma ja empiirinen aineisto. Tässä luvussa luodaan katsaus 

myös aikaisempaan tutkimukseen. Toisessa pääkappaleessa kuvataan tutkimuksen 

teoriaperusta ja muodostetaan tutkimuksen viitekehys. Kolmannessa luvussa käydään 

läpi suomalaista yritysverotusta ja sen vaikutusta pienten ja keskisuurten yritysten 

pääoman muodostumiseen. 

Neljännessä luvussa käsitellään yrityksen pääomarakenteeseen vaikuttavia tekijöitä ja 

muodostetaan tutkimushypoteesit. Viidennessä pääkappaleessa esitellään 

tutkimusaineisto ja -menetelmät sekä tutkimusaineiston kvantitatiivisen analyysin 

keskeisimmät tulokset. Viimeinen pääkappale kiteyttää koko tutkimuksen yhteen, 

minkä lisäksi siinä käsitellään tutkimuksen rajoitteita ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

Tutkimus pohjautuu pitkälti Hall ym. (2004) tekemään tutkimukseen eurooppalaisten 

PK-yritysten pääomarakenteesta. 
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2  OSAKEYHTIÖN PÄÄOMA, SEN RAKENNE JA TEORIAT 

2.1 Osakeyhtiön määritelmä 

Osakeyhtiö on yritys. Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä 

harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen 

(Tilastokeskus). Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen tai juridinen 

henkilöitä ja se perustetaan osakkeenomistajien kirjallisella perustamissopimuksella. 

Perustamissopimukseen on lisäksi liitettävä yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö syntyy 

kaupparekisteriin merkitsemällä. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman tulee olla 

perustamishetkellä vähintään 2500. (Viitala 2014: 21.) Osakeyhtiömuoto on 

vakiintunut yhdeksi merkittävimmäksi yritystoimintamuodoksi, erityisesti 

vakiintuneilla, työllistävillä ja kasvavilla yrityksillä (Viitala 2014: 22).  

2.2 Rahoituksen tarve 

Yrityksen toiminnassa yritykselle syntyy yleensä menoja ennen kuin se saa tuloja. 

Tämän reaaliprosessin viiveen sekä investointien rahoittamiseen yritys tarvitsee 

rahoitusta. Osakeyhtiössä yhtiön perusrahoitus hoidetaan yrityksen osakkeisiin 

sijoitetulla pääomalla eli osakepääomalla. (Mähönen & Villa 2012: 66–67)  

Yrityksen rahoitus voidaan jakaa kahteen peruslajiin: yrityksen omasta toiminnasta 

syntyvään tulorahoitukseen ja yritykseen tehtäviin pääoman sijoituksiin. 

Tulorahoituksella tarkoitetaan yhtiön liiketoiminnasta kertynyttä voittoa, joka on 

jätetty yhtiön omaan käyttöön. Pääoman sijoitukset voidaan tehdä joko oman tai 

vieraan pääoman ehtoisesti. Erottelu omaan ja vieraaseen pääomaan perustuu niihin 

liittyviin taloudellisiin ominaisuuksiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. (Mähönen & 

Villa 2012: 66–67). Suomessa suurin osa yritysten tarvitsemasta ulkoisesta 

rahoituksesta tulee pankeilta. Suomen kaltaisia pankkikeskeisiä rahoitusjärjestelmiä 

ovat muun muassa Saksa ja Japani. (Niskanen & Niskanen 2013: 23–24.) 

Pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän vaihtoehto on markkinakeskeinen 

rahoitusjärjestelmä, jollainen on vallalla muun muassa Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa. 
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Yrityksen rahoittamiseen voidaan käyttää myös välirahoitusinstrumentteja, jotka 

liittyvät oman tai vieraan pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Välirahoitusinstrumentteihin 

liittyy samanaikaisesti niin oman kuin vieraan pääoman piirteitä. 

Välirahoitusinstrumentteja ovat esimerkiksi pääomalaina ja jako-osattomat takaisin 

lunastettavat osakkeet. (Mähönen & Villa: 67.) 

2.3 Yrityksen pääoma ja sen rakenne 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan pääoma omaisuudeksi, ja varsinkin 

sellaiseksi omaisuudeksi, joka on tarkoitettu tuottamaan omistajilleen tuloa, korkoa tai 

tuottoa. Kielitoimiston sanakirja antaa tässä yhteydessä linkit myös termeihin 

rahapääoma, osakepääoma, oma pääoma ja vieras pääoma. Toisaalta kielitoimiston 

sanakirja määrittelee pääoman tuotannontekijöiksi, joihin kuuluvat kaikki 

tuotantoprosessissa käytettävät valmisteet lisämääreinä reaali- ja käyttöpääoma.  

Toimiessaan yritys tarvitsee erilaisia pääomia. Tuskin mikään yritys pystyy toimimaan 

ilman reaaliprosessin pääomia. Näitä pääomia ovat yrityksen aineellinen ja aineeton 

omaisuus, joiden tarkoitus on tuottaa tuloa yrityksen liikeidean mukaisesti. 

Rahoittaakseen tämän reaaliprosessin vaatiman omaisuuden yritys tarvitsee 

rahapääomaa. Yrityksen perustajat voivat sijoittaa yritykseen omaa rahaa. 

Osakeyhtiössä heistä tulee samalla osakeomistuksen kautta yrityksen omistajia. 

Rahapääomaa voidaan sijoittaa yritykseen myös ulkopuolisen rahoituksen kautta. 

Ulkoisessa rahoituksessa eri rahoittajat voivat antaa yritykselle rahaa joko osakkeiden, 

velkainstrumenttien tai välirahoitusinstrumenttien kautta. Yrityksen koko 

rahoituskokonaisuudesta muodostuu yrityksen rahapääoma. Rahapääoma jakautuu 

omaan ja vieraaseen rahapääomaan. Omasta ja vieraasta rahapääomasta muodostuu 

yrityksen pääomarakenne.  

2.3.1 Oma pääoma 

Oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa sijoittajat sijoittavat yritykseen pääomaa ja 

odottavat saavansa osakeyhtiötä koskevien pelisääntöjen mukaisesti sijoituksestaan 

tuottoa. Sijoitus tehdään lähtökohtaisesti ennalta määräämättömäksi ajaksi. 

Sijoituksen vastineeksi osakkeenomistajat saavat osakeyhtiön osakkeen. 
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Osakkeenomistajalla on kaksi olennaista oikeutta: oikeus kontrolloida yritystä sekä 

oikeus päättää yhtiön jäännöstuotosta. Koska osakkeenomistajien asema osakeyhtiön 

varojen jakamisessa on viimesijainen, heillä on yrityksen muita etutahoja suurempi 

intressi lisätä yhtiön voitollisuutta.  (Mähönen & Villa: 75–77)  

Osakeyhtiölain (8.1 §) mukaan yhtiön oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen 

omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, kirjanpitolain mukainen 

arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto sekä uudelleenarvostusrahasto. Näiden 

lisäksi sidottuun pääomaan luetaan kuuluvaksi kumotun osakeyhtiölain mukaiset 

ylikurssirahasto ja vararahasto. Vapaata pääomaa ovat muut rahastot sekä kuluvan ja 

edellisten tilikausien voitto. Muihin rahastoihin kuuluu myös sijoitetun vapaan 

pääoman rahasto (SVOP). (OYL 8:1.1 §)) 

Yrityksen luottaessa liikaa omaan sisäiseen rahoitukseensa, saattaa yrityksen kasvu 

jäädä rahoituksen riittämättömyyden vuoksi heikoksi. Jos taas yritys tukeutuu liiaksi 

ulkoiseen rahoitukseen, yrityksen riskisyys kasvaa. Täten yritystoimijoiden täytyy 

punnita ja valita yrityksen erilaiset tavoitteet niin, että ne olisivat yritystoiminnan 

kannalta menestyksellisesti rahoitettu ja samalla huolehtia yrityksen riskisyydestä. 

2.3.2 Vieras pääoma 

Vieraan pääoman ehtoisessa sijoituksessa rahoittajat tai muut toimijat antavat varoja 

yhtiön käyttöön sopimuksen perusteella korvausta vastaan. Tämä sijoitus tehdään 

yleensä ennalta määrätyksi ajaksi ja velkojen korvaus on yleensä kiinteämääräistä, 

ennalta sovittua. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ei säännellä osakeyhtiölaissa. 

(Mähönen & Villa: 102.) Velkojan saamiset ovat maksunsaantijärjestyksessä 

paremmassa asemassa kuin osakeomistajan mahdollisuudet saada yhtiön varoja 

itsellensä.  

Mähönen ja Villa (2012) jakavat osakeyhtiön velkarahoituksen karkeasti 

kahdenlajisiin velkoihin: rahoitusvelkoihin ja muihin velkoihin. Rahoitusveloilla he 

tarkoittavat osakkeenomistajien, asiakkaiden tai muiden, kuten pankkien tai muiden 

rahoituslaitosten, antamia velkoja. Muut velat sisältävät muun muassa yhtiön 
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normaalista liiketoiminnasta syntyviä velkoja, kuten osto-, vuokra-, palkka-, 

ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja verovelkoja. 

2.4 Pääomarakenneteoriat 

Yrityksen rahoittaminen, sen eri mahdollisuudet ja vaikutukset yrityksen toimintaan 

ovat kiinnostaneet ja kiinnostavat niin tutkijoita kuin käytännön toimijoitakin. 

Modigliani ja Miller julkaisivat uraauurtavan tutkimuksen 1958, minkä jälkeen 

yrityksen pääomarakennetutkimuskentällä on tehty laajasti tutkimusta. Tutkimuksissa 

on pyritty löytämään yrityksen rahoitusvalintoihin vaikuttavia tekijöitä, tehtyjen 

rahoitusvalintojen vaikutusta yrityksen toimintaan sekä kehittämään erilaisia 

pääomarakenneteorioita. Tässä osiossa esitellään erilaiset yritysrahoituksen piirissä 

yleisesti tunnustetut ja käytössä olevat yrityksen pääomarakenneteoriat ja niiden 

pääsisällöt. 

Pääomarakenneteoriat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, mikä 

niiden pääasiallinen lähestymistapa on. Lähestymistapaa on kahdenlaista. Toisten 

teorioiden avulla pyritään löytämään yritykselle optimaalinen pääomarakenne, kun 

taas toiset teoriat yrittävät selittää yrityksen pääomarakenteen syntymistä. Tradeoff- ja 

agenttiteorioissa etsitään yritykselle optimaalinen pääomarakenne, kun taas Pecking 

order - ja ajoitusteorioissa yrityksen pääomarakennevalinnoille pyritään löytämään 

selitys valintahierarkian kautta. 

Optimaalinen pääomarakenne maksimoi yrityksen ja sen osakepääoman arvon 

(Niskanen & Niskanen 2013: 267). Modiglianin ja Millerin (1958) teoreeman mukaan 

täydellisillä markkinoilla yrityksen pääomarakenteella ei ole vaikutusta yrityksen 

arvoon. Todellisuudessa kuitenkin markkinoilla esiintyy useita epätäydellisyyksiä, 

joten täydellisten markkinoiden oletus ei ole realistinen. Markkinoiden 

epätäydellisyyksiä ovat muun muassa verotus, konkurssikustannukset ja 

agenttikustannukset. Myöhemmin Modiglian ja Miller (1963) ottavat 

pääomarakennetarkasteluissaan huomioon myös verotuksen piirteet. Yritysverotuksen 

huomioiminen vaikuttaa yrityksen arvoon vieraan pääoman korkojen 

vähennyskelpoisuuden vuoksi. Yritys saa vähentää vieraan pääoman korot 

verotuksessa, kun taas oman pääoman kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia. 
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Tällöin Modiglian ja Miller tulevat siihen tulokseen, että pääomarakenne on 

optimaalinen yrityksen ollessa täysin velalla rahoitettu. Tällöin oman pääoman 

ehtoista rahoitusta ei tarvittaisi. Kuitenkin yrityksen velkaantumisen lisääntyessä 

yrityksen konkurssin ja siitä aiheutuvien kustannusten todennäköisyys kasvaa. 

Konkurssikustannukset aiheuttavat yrityksen arvon laskemisen. 

Konkurssikustannuksilla tarkoitetaan muun muassa erilaisia konkurssin yhteydessä 

tulevia oikeudenkäyntikuluja sekä käyttöomaisuuden ja varastojen likvidointitappioita 

(Niskanen & Niskanen 2013: 285).  

Täydellisillä markkinoilla oletetaan vallitsevan informaation vapaan ja viiveettömän 

saatavuuden. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin toinen. Yritysjohdolla, rahoittajilla 

ja muilla sidosryhmillä on erilainen tietämys yrityksen toiminnasta. Tästä epätasaisesti 

jakautuneesta informaatiosta sekä siitä aiheutuneista kustannuksista käytetään 

nimitystä agenttikustannukset. Agenttikustannusten pohjalla on velkojien tarve valvoa 

yrityksensä toimintaa. Valvonnasta syntyneet kustannukset maksatetaan yrityksellä. 

Jensenin ja Mecklingin (1976) kehittämä agenttiteoria pohjautuu näiden 

agenttikustannusten olemassaoloon. Agenttiteorian perusajatuksena on, että 

optimaalinen pääomarakenne voidaan löytää etsimällä tasapaino velan korkojen 

verovähennysoikeudesta syntyvien veroetuja ja velkaantumisen seurauksena 

kasvavien agenttikustannusten välillä. Epäsymmetria voi aiheuttaa erimielisyyksiä 

niin omistajien ja velkojien kuin oman pääoman omistajien ja velkojien välille. 

Velkojien kohdalla agenttikustannukset syntyvät siitä, että luotonantajat nostavat 

tuottovaatimuksiaan, koska he ovat kykenemättömiä valvomaan riittävästi 

velallisyritystään. (Niskanen & Niskanen 2013: 287–288.) 

Trade off -teorian mukaan yrityksen oman ja vieraan pääoman suhteelle on olemassa 

teoreettinen optimi, jossa velan korkovähennysoikeudesta syntynyt etu ja yrityksen 

lisääntyneestä velkaisuudesta syntyneet konkurssi- ja agenttikustannukset ovat 

tasapainossa. Teorian mukaan yritysjohto yrittää parhaansa mukaan löytää tämän 

tasapainon.(Niskanen & Niskanen 2013: 289–290.) 

Asymmetrisellä eli epätasaisesti jakautuneella informaatiolla tarkoitetaan 

yritysjohdon, ei-sisäpiiriläisten osakkeenomistajien ja velkojien välillä epätasaisesti 

jakautunutta tietämystä yrityksen asioista. Yritysjohdolla ja sisäpiirillä on muita 
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sidosryhmiä parempi tietoisuus yrityksen senhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. 

Niskanen ja Niskanen jakavat teoksessaan informaation epäsuhtaan perustuvat teoriat 

kahteen pääryhmään. Ensimmäisen pääryhmän teorioiden mukaan yrityksen 

pääomarakennevalinnat tehdään siten, että ne signaloivat sisäpiiriin kuulumattomille 

sijoittajille tietoa yrityksen laadusta. Tähän ryhmään kuuluu muuan muassa Rossin 

(1977) kehittämä signalointiteoria. Toisen pääryhmän teorioissa 

rahoitusrakennevalinnan lähtökohtana on informaation epätasaisesta jakautumisesta 

aiheutuvan tehottomuuden alentaminen. Myers ja Majluf kehittivät tämän ajatusmallin 

pohjalta teorian, josta Myers (1984) käyttää nimeä ”pecking order theory”. 

Suomalaisessa kirjallisuudessa näkee toisinaan käytettävän edellä olevasta teoriasta 

suomenkielistä nimitystä nokkimisteoria, mutta Niskanen ja Niskanen toteavat 

kirjassaan, ettei teorialle ole suomenkielistä nimeä, joten käytämme tässäkin 

tutkimuksessa kyseisestä teoriasta nimitystä pecking order -teoria. (Niskanen & 

Niskanen 2013: 290–291.)  

Signalointiteorian lähtökohtana on, että yrityksen pääomarakennevalinnat antavat 

merkkejä yrityksen laadusta ulkopuolisille, sisäpiiriin kuulumattomille sijoittajille. 

Yrityksen johto pyrkii valitsemaan pääomarakenteensa siten, että se antaisi hyvän 

signaalin markkinoille. Yrityksen rahoittajille pyritään sanallisten raporttien lisäksi 

antamaan jokin signaali yrityksen uskottavuuden tueksi hyvänä sijoituskohteena. 

Tämä signaali voi olla esimerkiksi lainaemissio tai osingon nosto. (Niskanen, 

Niskanen 2013: 290–291.) 

Yksi tunnetuimmista signalointiteorioista on Rossin (1977) kehittämä malli. Sen 

mukaan sijoittajat pitävät korkeaa velkaantumisastetta merkkinä yrityksen hyvästä 

kannattavuudesta ja korkealaatuisuudesta sijoituskohteena. Kannattavien yritysten 

lainanhoitokustannukset ovat matalammat kuin heikosti kannattavien yritysten, joten 

kannattavalla yrityksellä on varaa ottaa lisää lainaa veroedun kasvattamiseksi. 

Heikosti kannattavilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta matkia parempia yrityksiä 

lisälainoituksen kautta.  

Myers ja Majluf (1984) kehittävät yrityksen rahoitusvalintoja selittävän teorian, joka 

pohjautuu yritysjohdon halulle toimia vanhojen osakkeenomistajien eduksi. Yrityksen 

rahoitusrakenne valitaan siten, että se alentaa informaation epätasaisesta 
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jakautumisesta aiheutuvaa tehottomuutta. Yrityksen johdolla on hallussaan enemmän 

tietoa yrityksestä kuin ulkopuolisilla omaan pääomaan sijoittavilla ja täten oman 

pääoman hinta ei muodostu oikein.  Jos yrityksen täytyy rahoittaa uusi investointi 

osakeannilla, anti voi olla väärin hinnoiteltu. Se voi olla niin alihinnoiteltu, että 

vanhoille osakkeenomistajille ei jää mitään tai he kärsivät jopa pääomatappioita. 

Myerin ja Majlufin mukaan yrityksillä on olemassa eri rahoitusmuodoille tietty 

suosimisjärjestys, jonka mukaan he tekevät omat päätöksensä yritystoiminnan 

rahoittamiseksi. Tästä järjestyksestä tulee myös teoriasta käytetty nimitys Pecking 

order -teoria. Niskanen ja Niskanen (2013) kiteyttävät kirjassaan mallin olevan 

järjestys, missä vanhojen omistajien etuja ajava yritysjohto käyttää eri rahoituslähteitä. 

Yritykset suosivat ensisijaisesti sisäistä omapääomaa eli tulorahoitusta. Jos tämä ei 

riitä, yritykset turvautuvat ulkoisen rahoituksen muotoihin niiden 

riskittömyysjärjestyksessä. Ensimmäisenä pyritään käyttämään velkarahoitusta. Velan 

jälkeen käytetään erilaisia välirahoitusmuotoja ja vasta viimeiseksi ulkoista omaa 

pääomaa. Pecking order -teorian mukaan yrityksillä ei ole olemassa optimaalista 

pääomarakennetta.                                                                                                           
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3 SUOMALAINEN YRITYSVEROTUS JA YRITYKSEN PÄÄOMA 

Suomalaisen yritysverotuksen keskustelukentällä nidotaan yleisesti yhteen kaksi 

erillistä yrityksen toimintaan vaikuttavaa verotuksen osa-aluetta, osakeyhtiön 

yhteisöverotus sekä osakkeenomistajan osinkoverotus. Molemmista veroista on omat 

säädöksensä ja ne ovat erillisiä, mutta molemmat voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan 

ja rahoituspäätöksiin. Koska Suomessa listaamattoman yrityksen osinkoverotus on 

sidottu yrityksen omistaman varallisuuden määrään, saattanee osinkoverotuksella olla 

omat vaikutuksensa yritysten pääoman muodostumiseen. Takavuosina, kun 

maassamme oli puutetta pääomasta, verotuksella tuettiin tarkoituksellisesti oman 

pääoman hankintaa. Nykyisin yhtiöiden pääomarakenteiden muodostumisen olisi 

hyvä toteutua talouden lainalaisuuksien mukaan, ilman verottajan vaikutusvaltaa. 

(Niskakangas 2011: 109) Tässä pääluvussa tarkastellaan suomalaista yritysverotusta 

ja sen sidoksia yrityksen pääomaan.  

3.1 Osakeyhtiön ja sen osakkaan verotus 

Osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia verotetaan Suomessa erillisinä 

verovelvollisina. Osakeyhtiötä verotetaan sille kertyneestä tuloksesta ja 

osakkeenomistajaa verotetaan yhtiön sille jakamista varoista. Molemmat luetaan 

kuuluvaksi yritysverotuksen piiriin. Lisäksi yritysverotukseen liittyy myös 

luovutusvoittojen verotus sekä perintö- ja lahjaverotus. Jälkimmäisiä ei käsitellä sen 

tarkemmin tässä Pro Gradu -tutkielmassa. 

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa, samoin kuin osakkeenomistaja saamastaan 

yhtiön voitonjaosta. Näin syntyy osakeyhtiön ositteinen kahdenkertainen verotus. 

Osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan verotus on monimutkainen kokonaisuus. Siihen 

liittyy suunnittelumahdollisuuksia, mutta myös sudenkuoppia. Viitala (2014: 22) 

kiteyttää kahden itsenäisen verovelvollisen vero-optimoinnin onnistuessaan tuottavan 

lopputuloksena muita yritysmuotoja edullisemman kokonaisverorasituksen. Toisaalta 

optimoinnin epäonnistuessa lopputuloksena voi olla muita yritystoiminnan muotoja 

epäedullisempi verokohtelu.  
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3.1.1 Osakeyhtiön tuloverotus 

Tuloverolain 1535/1992 mukaan osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. 

Osakeyhtiölle vahvistetaan verotettava tulo ja siitä maksetaan 20 % yhteisövero (TL 

124 §). Yhteisöverotulo jaetaan valtion, kunnan ja seurakuntien kesken verontilityslain 

mukaisesti. Verovuodesta 2016 lähtien yhteisöveron seurakuntien jako-osuus poistuu 

ja valtion jako-osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa. (Verontilityslaki 532/1998). 

3.1.2 Osakeyhtiön osinkoverotus 

Osakeyhtiön voitonjaosta määrätään osakeyhtiölaissa 624/2006 (OYL). Sen (OYL 

13:1 §) mukaan osakeyhtiö voi jakaa varoja osakkeenomistajille laillisesti neljällä eri 

tavalla. Näitä varojenjakotapoja ovat osinko ja varojen jakaminen vapaan oman 

pääoman rahastosta, osakepääoman alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen ja 

lunastaminen sekä yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen. Tässä osioissa 

käsitellään osinkojen verotusta. Muiden varojenjakotapojen verotus rajataan tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

Osinko määritellään yhtiöoikeudessa yhtiökokouksen päätökseen perustuvana 

voitonjakokelpoisten varojen puitteissa tapahtuvana osakeyhtiön voitonjakona. 

Osingoissa voitonjako tapahtuu osakkeiden antaman osinko-oikeuksien suhteessa. 

(OYL 13§) Osinkojen eli osakeyhtiön omistajilleen maksaman voitonjaon 

verotuksesta säädetään tuloverolaissa (TL 2:32 §). Osinkoverojärjestelmä perustuu 

jaottelulle listatun ja listaamattoman osakeyhtiön jakamiin osinkoihin. Listaamisella 

tarkoitetaan julkisesti noteerattua osakeyhtiötä. Osakeyhtiöstä saadun osingon 

verotuksesta säädetään tuloverolain 33 §:ssä siten, että lain kohta a) käsittelee listatusta 

yhtiöstä saatuja osinkoja ja kohdassa b) säädetään listaamattomasta yhtiöstä saatujen 

osinkojen verotuksesta.  

Osinkojen verotusta on muutettu viimeisten vuosien aikana useaan kertaan. Vuoden 

2005 yritys- ja pääomaverouudistuksessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmä 

osinkoverotusmallina väistyi. Osakeyhtiöiden omistus on kansainvälistynyt 

voimakkaasti ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on ongelmallinen kansainvälisissä 

suhteissa. Veropolitiikassa painotetaan neutraaliutta ja pääomien vapaata liikkuvuutta. 
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Myös ulkomailla yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä on luovuttu, näin muun muassa 

Saksassa, Ranskassa ja Norjassa. (Tikka 2004.) Uudistuksen yhtenä lähtökohtana oli, 

että osinkotuloja saavat luonnolliset henkilöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

liiketoimintaa harjoittaviin omistajayrittäjiin ja listattuihin yhtiöihin sijoittaviin 

sijoittajiin. Taustalla on Matti Vanhasen hallituksen ohjelma, jossa luvataan, ettei 

osinkoverouudistusta tehtäessä PK-yritysten ja niiden maksamien osinkojen verotusta 

kuitenkaan kiristetä. Osakkeensaajien jaolla pystyttiin ottamaan tämä asia huomioon. 

(Tikka 2004.) 

Osinkoja verotetaan eri tavalla julkisesti pörssinoteeratuista ja listaamattomista 

osakeyhtiöistä saatuina. Pörssiyrityksestä saatujen osinkojen verotus on selkeää, 

osingosta 85 prosenttia on pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa (TL 2:33a§). 

Listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingosta 25 prosenttia on pääomatuloa ja 75 

prosenttia verovapaata tuloa. Listaamattoman yhtiön verovapaassa osinkotulo-

osuudessa on kuitenkin määritelty tarkat rajat mihin saakka osinkotulo on verotonta. 

Tämä raja on sidottu yrityksen varallisuuteen sen osakkeen matemaattisen arvon 

kautta. Listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingoista 75 prosenttia on verovapaata 

siihen määrään saakka, joka vastaa varojen arvostamisesta verotuksessa annetussa 

laissa (1142/2005) tarkoitetulla osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle 

laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa. Jos verovelvollisen saamien tällaisten 

osinkojen määrä kuitenkin ylittää 150 000 euroa, osingoista 85 prosenttia on 

pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Se osuus osingosta, joka ylittää 

osakkeen kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton rajan, verotetaan ansiotulona. Tästä 

ylimenevästä osuudesta ansiotuloina verotetaan 75 prosenttia ja 25 prosenttia on 

verovapaata tuloa. (TL 2:33b §.) 

Listaamattoman yhtiön osinkojen verotus on sidottu yhtiön varallisuuteen osakkeen 

matemaattisen arvon kautta (TL 2:33b §). Yhtiön osakkeen matemaattinen arvo 

lasketaan yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Matemaattinen arvo saadaan jakamalla 

yhtiön nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. 

Yhtiön nettovarallisuudella tarkoitetaan yhtiön varojen ja velkojen erotusta. 

(Arvostamislaki 2:2 §.) Listaamattoman yrityksen osakkeenomistajalla on 

mahdollisuus saada osinkoja yrityksestä huokeammalla verotaakalla, jos hän kasvattaa 

yrityksen varallisuutta. Koska nettovarallisuus määritellään yrityksen omistamien 



27 

varojen ja velkojen erotuksena, sen määrä on hyvin lähellä oman pääoman määrää. 

Osakeyhtiön toimet varallisuuden kasvattamiseksi näkyvät myös yrityksen pääomassa 

ja sen rakenteessa.  

3.2 Osakeyhtiön nettovarallisuus 

PK-yrityksen nettovarallisuuden määrällä on merkittävä vaikutus tavallisen 

osakeyhtiön osakkaan kokonaisverorasitukseen. Koska luonnollisten henkilöiden 

saamaa osinkotuloa listaamattomista osakeyhtiöistä verotetaan yrityksen 

nettovarallisuuden perusteella, kannustaa osinkoverotus yrityksiä kasvattamaan 

nettovarallisuutta. Nettovarallisuutta voidaan kasvattaa jättämällä voitto osin tai 

kokonaan jakamatta, lisäsijoituksilla yrityksiin, uusien osakkeiden liikkeelle 

laskemisella, velkojen poismaksamisella sekä sijoitusrahasto-osuuksia hankkimalla. 

(Mattila 2008: 121–122.) Kansantalouden kannalta tämä on suositeltavaa, sillä oma 

pääoma toimii hyvänä puskurina yrityksen toiminnan turvaamisessa myös huonoina 

aikoina. Voidaan havaita, että nettovarallisuutta kasvattavista toimista muilla paitsi 

sijoitusrahasto-osuuksilla on vaikutusta yrityksen pääomarakenteeseen. Edellä 

mainitut nettovarallisuutta kasvattavat toimet lisäävät samalla myös oman pääoman 

osuutta yrityksen kokonaispääomassa.  

Osakeyhtiön nettovarallisuuden laskenta perustuu Lakiin varojen arvostamisesta 

verotuksessa (22.12.2005/1142). Laki varojen arvostamisesta verotuksessa tuli 

voimaan 1.1.2006. Lain mukaan määräytyviä arvoja sovelletaan kuitenkin 

ensimmäisen kerran verovuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa, koska 

nettovarallisuuslaskennan pohjana käytetään verovuotta edeltävän vuoden tasetta. 

Mattila (2008) käyttää artikkelissaan nettovarallisuuden määrittämiseen verotettavan 

tulon laskennasta tuttuja käsitteitä laajuus, jaksotus, arvostaminen ja kohdistaminen. 

Vaikka näillä kaikilla ei ole samanlaista merkitystä nettovarallisuuden määrittämisessä 

kuin tuloverotuksessa, nämä kuvaavat hyvin nettovarallisuuden määrittämisessä 

tarvittavia komponentteja. Laajuudella nettovarallisuusnäkökulmassa tarkoitetaan 

sitä, mitkä varat ja velat ovat mukana laskennassa ja mitkä eivät. Jaksotus vaikuttaa 

nettovarallisuuteen tuloverotuksen poistojen muodossa. Myös kohdentaminen 

heijastuu nettovarallisuuteen tuloverotuksen kautta. Vaikka kohdentamisella ei ole 
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merkittävää roolia nettovarallisuuden laskennassa, tuloverotuksessa tehdyt 

kohdistamisratkaisut heijastuvat sellaisenaan nettovarallisuuteen. Kaikkein 

merkittävin rooli näistä käsitteistä on arvostamisella. Se, millainen arvo hyödykkeille, 

palveluille tai muille tekijöille annetaan, vaikuttaa suuresti nettovarallisuuteen. Sekä 

arvostamiskomponentti että muut komponentit löytyvät nettovarallisuuden laskennan 

perustana käytettävästä laista varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005).    

Osakeyhtiön nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. 

Yhtiön varoina pidetään yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuutta sekä 

muuta sellaista omaisuutta ja pitkävaikutteisia menoja, joilla on varallisuusarvoa. 

Varoina ei kuitenkaan pidetä kirjanpitolain (KPL 1336/1997) 5 luvun 18 pykälän 

mukaisia laskennallisia verosaamisia. Nettovarallisuuden laskennassa otetaan 

huomioon kaikki osakeyhtiön varat ja velat. Nettovarallisuutta laskettaessa ei ole 

merkitystä, mistä tulonlähteestä yhtiön tulot ovat peräisin. 

Nettovarallisuuslaskennassa velkana pidetään arvostamislain 2.3 §:n mukaan taseen 

vastattaviin vieraan pääoman eriin merkittyjä eriä. Myös pääomalainaa pidetään 

velkana silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa. Mattila (2008) 

toteaa, että käytännössä pääomalainalla on tämä luonne. Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n 

mukaisia laskennallisia verovelkoja ei pidetä arvostamislain 2.4 §:n mukaan velkana. 

Jos verovelat on kirjattu suoriteperiaatetta vastaavalla tavalla, niin että ne johtuvat liian 

pienestä ennakkoon maksetusta tilikauden verosta suhteessa lopulliseen veroon, niitä 

pidetään velkoina nettovarallisuudessa.  Arvostamislain mukaan velkana pidetään 

myös eräitä vakuutuslaitoksia ja eläkelaitoksia koskevia vastuita. Niitä ei käydä tässä 

tutkielmassa tarkemmin läpi, sillä tässä käsitellään ainoastaan osakeyhtiöitä. 

Pääsääntöisesti taseessa näkyvä velan määrä on sama kuin velan määrä 

nettovarallisuutta määrittäessä (Mattila 2008: 115). 

Nettovarallisuuslaskennassa yhtiön velat arvostetaan niiden nimellisarvoon 

(Arvostamislaki 2:8 §). Indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen sidottu velka 

arvostetaan muuttuneen vertailuperusteen mukaiseen arvoon. Jos yhtiöllä on 

ulkomaanrahan määräistä velkaa, se arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 3 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla. Tämän kirjanpitolain mukaan ulkomaanrahan määräiset velat ja 

muut sitoumukset muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 
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Pääsääntöisesti taseessa näkyvä velan määrä on sama kuin velka nettovarallisuutta 

määritettäessä (Mattila 2008: 115).   

Arvostamislaissa (2:2.2 §) yhtiön varat on jaettu neljään eri komponenttiin: käyttö-, 

vaihto- sijoitus- ja rahoitusomaisuuteen. Lain 2 luvun 3 pykälässä on määritelty 

jokaiselle liikevarallisuuserälle yksityiskohtaiset säännökset niiden arvostamisesta.  

Käyttöomaisuudella tarkoitetaan elinkeinoverolain (Laki elinkeinotulon 

verottamisesta 24.6.1968/360, EVL) määritelmän mukaan elinkeinossa pysyvään 

käyttöön tarkoitettuja maa-alueita, arvopapereita, rakennuksia, koneita, kalustoa ja 

muita esineitä, pantteja ja muita erikseen luovutettavissa olevia aineettomia oikeuksia 

sekä soran- ja hiekanottopaikkoja, kaivoksia, kivilouhoksia, turvesoita ja muita 

sellaisia hyödykkeitä (EVL 2:12 §). Käyttöomaisuuteen luettavat hyödykkeet kuuluvat 

kirjanpidossa yleensä pysyviin vastaaviin. Kulumattomaksi käyttöomaisuudeksi 

elinkeinoverolaki määrittelee maa-alueet, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet 

(EVL 2:12 §). Käyttöomaisuus sekä sellaiset pitkävaikutteiset menot, joilla on 

varallisuusarvoa, arvostetaan nettovarallisuuslaskennassa verovuoden päättyessä 

tuloverotuksessa poistamatta olevaan arvoon (Arvostamislaki 2:3.4 §). Jos 

käyttöomaisuuden poistot kirjanpidossa ovat olleet suuremmat kuin poistot 

verotuksessa, käyttöomaisuuden arvo nettovarallisuutta laskettaessa on suurempi kuin 

omaisuuden kirjanpitoarvo. 

Esimerkki 1. A Oy:llä on käyttöomaisuuteen kuuluvia koneita. Näiden koneiden 

poistamaton hankintameno kirjanpidossa on 450 000 euroa. Verotuksessa poistamaton 

hankintameno näillä koneilla on 550 000 euroa. Nettovarallisuuslaskennassa koneet 

arvostetaan 550 000 euroon. 

Käyttöomaisuuskiinteistö, -rakennus ja -rakennelma arvostetaan vertailuarvoon, jos se 

on kiinteistön, rakennuksen tai rakennelman verotuksessa poistamatonta 

hankintamenoa suurempi. Vertailuarvot lasketaan kiinteistöittäin, rakennuksittain ja 

rakennelmittain (Arvostamislaki 5:28–30 §). Maapohjan on oltava verovelvollisen 

omistuksessa. Käyttöomaisuusarvopapereiden arvona pidetään niiden yhteenlaskettua 

verotusarvoa, jos se on verotuksessa yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa 

suurempi (Arvostamislaki 2:3 §).  
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Elinkeinoverolain 10 §:n mukaan vaihto-omaisuutta ovat kauppatavarat, raaka-aineet, 

puolivalmisteet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu elinkeinotoiminnassa 

sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi. Myös elinkeinotoiminnassa 

kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet sekä muut tarvikkeet ovat vaihto-

omaisuutta. Nettovarallisuuslaskennassa vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan 

hankintameno, josta on vähennetty EVL 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

arvonalentumisvähennys eli niin sanottu epäkuranttiusvähennys. Se tehdään, kun 

vaihto-omaisuuden hankintameno on suurempi kuin vastaavan vaihto-omaisuuden 

hankintaan verovuoden päätyessä todennäköisesti tarvittava määrä tai vaihto-

omaisuudesta verovuoden päättyessä todennäköisesti saatava luovutushinta (EVL 2: 

28 §). 

Sijoitusomaisuutta ei käytännössä ole tämän tutkimuksen osakeyhtiöillä, koska tähän 

ryhmään kuuluvaa liikevarallisuutta on vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. 

Sijoitusomaisuutta ovat EVL 11 §:n mukaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten varojen 

sijoittamiseksi ja sijoitusten turvaamiseksi hankkimat arvopaperit, kiinteistöt ja muu 

sellainen omaisuus, saamisia lukuun ottamatta. 

Rahoitusomaisuus on määritelty elinkeinoverolaissa. Sen mukaan rahoitusomaisuutta 

ovat rahat, pankki- ja tilisaamiset, saamavekselit sekä muut sellaiset rahavarat (EVL 

2:9 §). Rahoitusomaisuuteen kuuluva saaminen arvostetaan nimellisarvoon, muu 

rahoitusomaisuus arvostetaan hankintamenoon. Näistä molemmista on tehtävä EVL 

2:17 §:ssä tarkoitetut arvonalentumisvähennykset. Ulkomaanrahan määräinen 

saaminen arvostetaan KPL 5 luvun 3 §:n mukaisesti tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Rahoitusomaisuuden tasearvo ja arvo nettovarallisuuden laskennassa ovat usein 

lähellä toisiaan.  
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4 PÄÄOMARAKENTEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA 

TUTKIMUSHYPOTEESIEN MUODOSTAMINEN 

Yrityksen pääomarakenteen muodostuminen on vaikeaselkoinen prosessi. Yritysten 

toimiala, omistajat ja niiden intressit sekä toimintaympäristö luovat puitteet koko 

yritystoiminnalle, sen rakentumiselle sekä rahoittamiselle. Lisäksi yrityksen omat 

ominaisuudet kuten ikä, koko, yrityksen menestys ja kasvu sekä varallisuus rajoittavat, 

mutta samalla luovat mahdollisuuden yrityksen toiminnalle. Yritysten on toimittava 

olemassa olevien lainalaisuuksien ja mahdollisuuksien puitteissa. Nämä luonnollisesti 

vaikuttavat myös yrityksen toimintaan ja sitä kautta yrityksen rahoitukseen ja pääoman 

muodostumiseen. Tässä pääluvussa tarkastellaan PK-yrityksen pääomaan vaikuttavia 

tekijöitä ja muodostetaan tutkimushypoteesit. Pääomarakennetutkimushistoriassa 

yleisimmin tutkittuja vaikuttimia ovat erilaiset yritysominaisuudet, yrityksen 

maantieteellinen sijainti ja toimiala. Vähemmän tutkittuja vaikuttimia ovat muun 

muassa omistus- ja yritysmuodon sekä sijaintivaltion kulttuurin vaikutus. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan Hall ym. (2004) tutkimuksen mukaan viiden eri 

yritysominaisuuden yhteyttä yrityksen pääoman rakentumiseen ja muodostetaan 

tutkimushypoteesit.   

4.1 Kannattavuus 

Kannattavat yritykset saavat toiminnastaan voittoa yritykseen. Näillä voitoilla 

yrityksellä on mahdollisuus rahoittaa tulevaa toimintaansa ja kehitystään. Myersin 

(1984) pecking order -teorian mukaan yritykset käyttävät mieluiten tätä sisäistä 

rahoitusta yrityksen toiminnan, kehityksen ja kasvun rahoittamiseen. Yrityksen omien 

henkilöiden ja ulkopuolisten toimijoiden välinen tiedon epäsymmetria tukee sisäistä 

rahoitusta suosivaa käyttäytymistä. Kertyneiden voittovarojen loputtua ja muun 

sisäisen rahoituksen riittämättömyyden jälkeen yritykset turvautuvat ulkopuoliseen 

rahoitukseen. Täten yrityksillä ei ole tarvetta ottaa vieraan pääoman ehtoista 

rahoitusta. Yrityksen kannattavuudella voidaan siten olettaa olevan negatiivinen 

vaikutus yrityksen velan osuuteen koko pääomasta. 

Pääomarakennetutkimuksissa saadaan empiiristä näyttöä kannattavuuden 

vaikutuksesta yritysten pääomarakenteeseen sekä suurilla listatuilla yrityksillä että 
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pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla. Tutkimusten mukaan paremman 

kannattavuuden omaavilla yrityksillä on vähemmän vieraan pääoman ehtoista 

rahoitusta (Chittenden ym. (1996), Hall ym. (2004), Daskalakis (2008)). Tämä on 

linjassa pecking order –teorian kanssa, jonka mukaan yritykset käyttävät ensi sijaisesti 

sisäistä rahoitusta. Näihin tutkimuksiin pohjautuen tässä tutkimuksessa oletetaan, että 

kannattavuudella on vaikutusta myös suomalaisten PK-yritysten pääomarakenteeseen 

ja tämä vaikutus on negatiivinen sekä lyhyen että pitkän vieraan pääoman osalla. 

Tässä tutkimuksessa kannattavuutta kuvataan muuttujalla KANNAT ja se määritellään 

Hallin ym. (2004) tutkimuksen mukaisesti yrityksen tuloksena ennen veroja 

suhteutettuna liikevaihtoon.  

4.2 Kasvu 

Yrityksen kasvun yhteydestä yrityksen pääomarakennevalintoihin saadaan 

aikaisemmissa tutkimuksissa toisistaan poikkeavia tuloksia. Tutkimuksista löydetään 

kasvun ja kasvumahdollisuuksien vaikuttavan sekä positiivisesti (Cassar & Holmes 

2003, Sogorb-Mira 2005), että negatiivisesti yrityksen pääomarakenteeseen, ja 

molemmille tuloksille löydetään vaikuttavat perustelut. Tutkimuksista käy ilmi myös 

yrityksen kasvun erilainen vaikutus lyhyen ja pitkän aikavälin velanottoon. Sogorb-

Miran (2005) tutkimus osoittaa, että kasvumahdollisuudet nostavat velkamäärää, 

mutta eivät kuitenkaan lyhyen aikavälin velkaa. Hän arvelee, että kasvuun vaadittava 

varallisuus on linkittynyt pitkän aikavälin kenttään ja täten myös velka kohdistuu 

pitkän aikavälin velaksi.  

Pecking order -teorian mukaan yritykset käyttävät mieluummin sisäistä rahoitusta 

rahoittaakseen investointeja ja tukeakseen yrityksen kasvua. Kasvu saattaa aiheuttaa 

kuitenkin liian suuren rasitteen kertyneille voittovaroille ja niiden riittävyydelle, joten 

yritys voi joutua turvautumaan vieraaseen pääomaan. Täten voidaan olettaa, että 

kasvulla on positiivinen vaikutus velkapääoman määrään. Myers (1977) tuo kuitenkin 

esille tutkimuksessaan toisenlaista näkökulmaa. Hän esittää, että yrityksen kasvu voi 

vaikuttaa myös negatiivisesti velkaisuusasteeseen ja perustelee näkökulmaansa 

agenttiongelmalla. Yrityksen kasvuun sijoittaminen voi aiheuttaa ristiriitaa yrityksen 

eri sidosryhmien välillä johtaen Morald Hazard -tilanteeseen, jossa yrittäjällä on 
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kannustin lisätä riskinottoa kasvaakseen. Kasvun ja tuottojen toteutuessa velkoja ei 

hyödy tilanteesta laisinkaan, ja tämä saattaa heijastaa pitkän aikavälin velan hintaa sitä 

nostavasti. Tämä vaikuttaa yritysten velanottoon lyhyen aikavälin velkaa suosivasti. 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, kuten Hall ym. (2004), että kasvulla on negatiivinen 

vaikutus pitkän aikavälin velanottoon ja positiivinen vaikutus lyhyen aikavälin 

velanottoon.  

Yrityksen kasvumuuttuja määritellään tässä tutkimuksessa yrityksen liikevaihdon 

avulla. Muuttujaa merkitään kirjainyhdistelmällä KASVU ja se määritellään yrityksen 

liikevaihdon prosentuaalisena muutoksena viimeisen kolmen vuoden ajalta Hall ym. 

(2004) mukaisesti. 

4.3 Taserakenne 

Taserakenteen yhteys yrityksen pääomarakenteeseen perustuu taseessa olevan 

käyttöomaisuuden määrään, jota yrityksellä on mahdollista käyttää vieraan pääoman 

takaamiseen. Yrityksen omistamalla varallisuudella ja sen rakenteella on näin 

perustellusti mahdollinen yhteys yrityksen pääomarakennevalintoihin. Yhteys 

kiteytyy päämies-agentti-suhteeseen ja vieraan pääoman saatavuusongelmaan. 

Pankkien tarjotessa pitkäaikaista velkaa niiden on otettava huomioon mahdollinen 

velan palautumattomuus. Tämä tapahtuu pankin vaatiessa yrityksiltä antamalleen 

lainalle vakuuksia, jotka voidaan realisoida rahaksi, jos laina jää palauttamatta.    

Hall ym. (2004) saavat tutkimuksessaan näyttöä yrityksen taserakenteen ja yrityksen 

velkaisuuden väliselle yhteydelle. Heidän tutkimuksessaan yrityksen varallisuudella 

oli velkaa lisäävä vaikutus pitkän aikavälin velan määrään ja päinvastainen vaikutus 

yrityksen lyhyen aikavälin velanottoon. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet myös 

Cassar ja Holmes (2003) sekä Martikainen ja Nikkinen (2007). Daskalakis ja Psillaki 

(2008, 2009) käyttävät tutkimuksessaan selitettävänä muuttujana yrityksen 

kokonaisvelkaisuusastetta ja havaitsevat taserakenteella olevan kokonaisvelkaisuutta 

vähentävän vaikutuksen. He arvelevat, että hyvän aineellisen omaisuuden omaavilla 

yrityksillä on vakaa palautumisen lähde, joka tuottaa yritykselle sisäistä pääomaa ja 

näin säästää yritystä ulkopuoliselta velkarahoitukselta.    
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Taserakennetta merkitään tässä tutkimuksella merkinnällä TASERAK ja se 

määritellään kuten Hall ym. (2004) yrityksen käyttöomaisuuden ja taseen 

loppusumman suhteella. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan seuraavia taseen eriä: maa- 

ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto sekä muut aineelliset 

hyödykkeet. Aikaisempien tutkimusten nojalla taserakenteen vaikutukselle 

suomalaisten PK-yritysten pääomarakenteeseen odotetaan löytyvän näyttöä myös 

tässä tutkimuksessa. Vaikutuksen oletetaan olevan lyhyen aikavälin vieraan pääoman 

määrään negatiivinen ja pitkän aikavälin vieraan pääoman määrään positiivinen. 

4.4 Koko 

Yrityksen koko vaikuttaa sen toimintaan ja laajenevaan vaikutusvaltaan. Pienten 

yritysten toiminta on suppeaa ja vaikutusvalta on heikkoa. Tämä vaikuttaa myös 

yrityksen rahoitukseen ja sen saantiin. Ulkopuolisilla luotontarjoajilla ei useinkaan ole 

vastaavanlaista tietämystä yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta kuin 

yritysjohdolla. Täten luotonantajat tarjoavat pienemmille yrityksille vähemmän 

pääomaa tai sitä tarjotaan merkittävästi suuremmilla kustannuksilla kuin isoille 

yrityksille (Cassar & Holmes, 2003).  

Trade off -teorian mukaan suurempien yritysten oletetaan olevan velkaisempia kuin 

pienten yritysten johtuen suurten yritysten kasvaneesta vakaudesta ja pienemmästä 

konkurssiriskistä. Edellä mainituista syistä sekä pienten yritysten kohtaamista 

suuremmista pitkän aikavälin vieraan pääoman turvaamisen aiheuttamista 

transaktiokustannuksista voidaan olettaa, että pienemmillä yrityksillä on enemmän 

hankaluuksia hankkia pitkän aikavälin rahoitusta.  

Chittenden ym. (1996), Michaelas ym. (1999) ja Hall ym. (2004) raportoivat yrityksen 

koon vaikuttavan negatiivisesti yrityksen lyhyen ulkoisen pääoman määrään. 

Vaikutuksen päinvastaisuutta voidaan selittää pienten yritysten rajoittuneesta 

mahdollisuudesta rahoittaa toimintaansa pitkän aikavälin velalla (Chittenden ym.). 

Täten PK-yrityksen joutuvat turvautumaan lyhyen aikavälin ulkopuoliseen 

rahoitukseen.  
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Yrityksen koon mittarina käytetty muuttuja vaihtelee tutkimuksen tekijän valintojen 

mukaan. Yrityksen kokoa mitataan tyypillisesti taseen kokonaisloppusummalla, 

liikevaihdolla tai työntekijöiden määrällä. Yrityksen ikä on usein samaistettu yrityksen 

kokoon, koska yrityksen iällä on havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia yrityksen 

elinkaareen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin koko- ja ikätekijät tutkitaan molemmat 

erikseen kuten Hall ym. (2004) tutkiessaan eurooppalaisia PK-yrityksiä. Yrityksen 

koon mittariksi valitaan tässä tutkimuksessa taseen loppusumma ja sen 

kirjainyhdistelmäksi valitaan KOKO. Kokomittarina käytetystä taseen 

loppusummasta käytetään sen luonnollista logaritmia tutkimusmetodien paremman 

toimivuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että yrityksen koolla on 

positiivinen yhteys pitkän aikavälin vieraan pääoman määrään sekä negatiivinen 

vaikutus lyhyen vieraan pääoman määrään.  

4.5 Ikä 

Yrityksen ikä valitaan usein PK-sektorin pääomarakennetutkimuksessa yhdeksi 

selittäväksi muuttajaksi. Muun muassa Hall ym. (2000, 2004), Tahvanainen (2003) ja 

Martikainen & Nikkinen (2007) löytävät tutkimuksissaan näyttöä iän vaikutuksesta 

yrityksen pääomarakenteisiin. Yritysiän vaikutusta vahvistavat Klapper, Sarria-

Allende ja Sulla (2002), jotka tutkimuksessaan havaitsevat nuorempien yritysten 

olevan velkaisempia kuin vanhempien yritysten. Heidän mukaansa itäeurooppalaisten 

PK-yrityksen iällä on merkittävä negatiivinen vaikutus niiden velkaantumisasteeseen. 

Velkaisuus on kuitenkin keskittynyt enemmän lyhytaikaiseen velkaan, joka johtunee 

pitkän aikavälin velan vakuuspolitiikasta. Nuorilla yrityksillä harvemmin on 

mahdollisuutta tarjota suuria käyttöpääomamääriä pitkän aikavälin velkojen 

vakuudeksi. 

Hall ym. (2004) kiteyttävät iän merkityksen pääomarakenteeseen johtuvan pääoman 

kerryttämiseen käytetyn ajan vähyydestä. Uusilla yrityksillä ei ole ollut aikaa kerryttää 

pääomaa, joten ne joutuvat turvaamaan velkarahoitukseen. Tukeutuen Hall ym. 

tutkimukseen tässä tutkimuksessa iällä oletetaan olevan negatiivinen vaikutus 

yrityksen velkaantumiseen sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen velan osalta. 

Yrityksen iän mahdollista vaikutusta tutkitaan tässä tutkimuksessa muuttujalla IKA, 

jota mitataan vuosina ja se saadaan vähentämällä aineiston analyysiin valitusta 
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vuodesta 2014 yrityksen perustamisvuosi. Tutkimuksessa muuttujasta IKA käytetään 

logaritmimuunnosta tutkimusmetodien paremman toimivuuden vuoksi. 
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5 SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN PÄÄOMARAKENNE JA SIIHEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa empiirisen aineiston avulla pienten ja 

keskisuurten osakeyhtiöiden pääomarakenteeseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksessa analysoitava aineisto on Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -

yritystietokannasta. Yritystietokanta sisältää 150 000 suomalaisen yrityksen ja 

konsernin tilinpäätöstiedot. Tutkimusaineistoa analysoidaan kvantitatiivisin 

menetelmin. Analysointi on toteutettu                                                                                                                                                                    

R -ohjelmalla. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen lähestymistapa, koska 

kvantitatiivisen lähestymistavan menetelmin on mahdollista saada suurestakin 

tutkimusaineistosta suhteellisen yleistettävä ja kattava kuva. 

5.1 Tutkimusaineiston kuvaus 

Tämän tutkimuksen aineistona käytetään suomalaisten pienten ja keskisuurten 

osakeyhtiöiden tilinpäätöstietoja vuodelta 2014. Tutkimukseen valittavien PK- 

yritysten määrittelemiseen käytetään Hall ym. (2004) määritelmää. He rajaavat 

tutkimuksen kohdejoukon vain työntekijöiden määrän mukaan. Heidän 

tutkimuksessaan ovat mukana PK-yritykset, joissa työntekijöitä on vähemmän kuin 

200. Tässä tutkimuksessa rajataan lisäksi yrityksen liikevaihto ja taseen loppusumma 

olemaan vähintään 500 euroa tutkimusmetodien paremman toimivuuden vuoksi. 

Yritysten on oltava osakeyhtiöitä ja niiden täytyy olla merkittynä kaupparekisteriin 

ennen vuoden 2009 loppua. Näin voidaan varmistua siitä, että yritys on toiminut 

ainakin viisi vuotta. Yrityksestä edellytetään löytyvän tilinpäätöstiedot vuosilta 2011 

ja 2014. Tässä tutkimuksessa yrityksen koko on rajattu vain tutkimusmetodien 

toimivuuden vuoksi niin, että yrityksellä täytyy olla tase ja liikevaihto enemmän kuin 

500 euroa. Täten tutkimusjoukossa on mukana kaikenkokoisia PK-yrityksiä 

mikroyrityksistä keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin.    

Tutkimuksessa tarvittavat PK-yritysten tiedot saadaan yritysten oikaisemattomasta 

tuloslaskelmasta ja taseesta Voitto+ -tietokannasta. Kaikki tutkimuksessa käytettävät 

arvot ovat yrityksen perustamisvuotta lukuun ottamatta kirjanpitoarvoja. 

Tutkimusvuodeksi valitaan 2014 aineiston saatavuuden vuoksi. Voitto+ -tietokannassa 
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aineistoa on saatavissa vuosilta 2009 - 2016. Vuosilta 2009, 2010 ja 2016 yritysten 

tietoja on tutkimuksen tarpeeseen turhan vähän. Vuonna 2014 voimaantulleen 

verouudistuksen vaikutusten eliminoinnin vuoksi vuosi 2015 jätetään pois. Lisäksi 

tutkimuksessa tarvitaan vähintään kolmen vuoden tietoja yrityksen 

kasvuominaisuuden määrittämiseksi, joten tutkimusvuodeksi valitaan 2014. Rajausten 

täyttäviä suomalaisia PK-yrityksiä Voitto+ -tietokannasta löytyy 50910, josta tätä 

tutkimusta varten tehdään 500 yrityksen satunnaisotos.  

Satunnaisotoksesta poistetaan puuttuvat tiedot ja ääriarvot. Yhdeksän yrityksen 

tiedoissa oli puutteita ja ne jätettiin kokonaan pois. Ääriarvoja sisältäviä yrityksiä 

poistettiin 37. Ääriarvoja poistettiin niin, että muuttujasta kannattavuus poistetaan 

prosentti molemmista ääripäistä, kasvumuuttujan havainnoista poistetaan kaksi 

prosenttia äärimmäisen suurista arvoista. Lyhytaikaisen velan muuttujasta poistetaan 

2 prosenttia suurimmista arvoista sekä pitkäaikaisen velan havainnoista poistetaan 

myös 2 prosenttia suurimmista arvoista. Näiden jälkeen aineistoon jää 454 PK-

yrityksen tiedot, havaintoja aineistossa on kaikkinensa 3178.  

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ovat suomalaisten PK-yritysten 

pääomarakenteet ja miten eri yritysominaisuudet vaikuttavat PK-yritysten 

pääomarakenteeseen. Tutkimus toteutetaan poikkileikkaustutkimuksena suomalaisten 

pienten ja keskisuurten yritysten vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Tarkastelu 

suoritetaan lineaarisen regression avulla.  

Yrityksen pääomarakenteen ja yritysominaisuuksien mahdollisen riippuvuuden 

olemassaolon tutkimiseen käytetään tässä tutkimuksessa lineaarista regressiomallia. 

Regressiomallin tavoitteita tunnistetaan kaksi. Mallin ollessa hyvin toimiva, sen avulla 

voidaan ennustaa vastemuuttujien arvoa. Toinen tavoite on selittäminen. 

Regressioanalyysin avulla voidaan arvioida millä muuttujista on vaikutusta ja millä ei, 

minkä muuttujan kohdalla selityskyky on parempi kuin toisella. Tässä Pro Gradu –

tutkimuksessa regressioanalyysin on tarkoitus toimia selittäjänä. Sen avulla pyritään 

löytää mahdolliset yhteydet pääomarakennetekijöiden ja yritysominaisuuksien välillä. 

Regressioanalyysin lähtökohtana on, että muuttujien välillä vallitsee lineaarinen 
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riippuvuus. Analyysia varten muodostetaan regressioyhtälö, jonka selittävien 

muuttujien vakioita pyritään estimoimaan havaintoaineiston avulla. Estimointi 

suoritetaan pienimmän neliösumman menetelmällä.  

Muuttujien lineaarinen riippuvuus harvoin kuitenkaan on täydellistä. Analyysin 

pohjalta ei voida todistaa syy-seuraus -suhteen olemassaoloa, vaan ainoastaan 

tunnustella teorian antaman polun kuljettavuutta.  

Malliin sisällytetään viisi yrityksen ominaisuuksia kuvaavaa muuttujaa. Nämä 

muuttujat on valittu aikaisempien pääomarakennetutkimusten perusteella (Chittenden 

ym. 1996, Cassar ja Holmes 2003, Hall ym. 2004). Näissä tutkimuksissa 

pääomarakennetta on pyritty ymmärtämään yrityksen kannattavuuden, kasvun, 

taserakenteen, koon ja iän avulla. Nämä viisi muuttujaa otetaan tässä tutkimuksessa 

mukaan malliin selittävinä muuttujina ja ne määritellään tässä tutkimuksessa kuten 

Hall ym. (2004): 

KANNAT = tulos ennen veroja / liikevaihto 

KASVU = liikevaihdon prosentuaalinen muutos viimeisen kolmen vuoden aikana 

TASERAK = käyttöomaisuus / taseen loppusumma 

KOKO = taseen loppusumma 

IKA = 2014 – yrityksen kaupparekisteriin merkitsemisvuosi 

Tutkittaessa yritysten pääomaan vaikuttavia tekijöitä regressioanalyysin avulla 

tutkimuksissa käytetään selitettävänä tekijänä erilaisia velkaisuutta mittaavia 

muuttujia. Daskalakis ja Psillaki (2008, 2009) ja Michaelas ym. (1999) valitsevat 

selitettäväksi muuttujaksi koko vieraan pääoman määrän. Hall ym. (2000, 2004), 

Sogorb-Mira (2005) sekä Chittenden ym. (1996) jakavat vieraan pääoman määrän sen 

laina-ajan mukaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kun taas Cassar ja Holmes (2003) 

lajittelevat vieraan pääoman vielä tarkemmin lyhyeen ja pitkään vieraaseen pääomaan, 

sekä ulkoiseen rahoitukseen ja pankkirahoitukseen. Tässä tutkimuksessa mukaillaan 
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Hall ym. (2004) tutkimusta ja valitaan heidän tutkimuksensa mukaisesti selitettäviksi 

muuttujiksi kaksi muuttujaa, lyhyen ja pitkän aikavälin vieraan pääoman määrä 

suhteutettuna taseen loppusummaan. Näin voidaan saada tarkempaa tietoa eri 

ominaisuuksien vaikutuksesta yrityksen pääomarakennevalintoihin. Chittenden ym. 

(1996) havaitsevat, että joillakin yrityksen ominaisuuksilla on vastakkaiset vaikutukset 

lyhyen ja pitkän aikavälin vieraaseen pääomaan, joten on tarkoituksen mukaista tutkia 

näitä erikseen. Tässä tutkimuksessa selitettävinä muuttujina ovat: 

PVPO = pitkän aikavälin vieraan pääoman osuus koko taseen loppusummasta 

LVPO = lyhyen aikavälin vieraan pääoman osuus koko taseen loppusummasta 

Lyhyt- ja pitkäaikainen vieras pääoma määritellään suomalaisessa kirjanpitolaissa 

siten, että vieras pääoma katsotaan pitkäaikaiseksi, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä 

vuotta pitemmän ajan kuluttua. Muulloin vieras pääoma on lyhytaikaista. (KPL 4:7 §.) 

Myös Hall ym. (2004) käyttävät tutkimuksessaan samaa määritelmää. Pitkäaikainen 

vieras pääoma sisältää pitkäaikaiset pankkilainat, pääomalainat sekä muut yrityksen 

pitkäaikaiset lainat kuten konsernilainat, verovelat ja saadut ennakot. Lyhyeen 

vieraaseen pääomaan kuuluvat mittaiset pankkilainat sekä eläkelainat, ostovelat, 

siirtovelat, sekä muut lyhytaikaiset velat. 

Tähän tutkimukseen valittu regressiomalli, jota käytetään myös Cassar ja Holmes 

(2003) ja Hall ym. (2004) tutkimuksissa, määritellään seuraavasti: 

  IKAKOKOTASERAKKASVUKANNATyi lnln 54321  

Mallissa selitettävinä muuttujana on PVPO, pitkän aikavälin vieraan pääoman osuus 

koko taseen loppusummasta sekä LVPO, lyhyen aikavälin vieraan pääoman osuus 

koko taseen loppusummasta. 
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5.3 Tutkimustulokset 

5.3.1 Tutkimusaineiston kuvaus 

Tutkimukseen valittiin suomalaisia PK-yrityksiä, joissa on enintään 200 työntekijää ja 

joiden taseen loppusumma sekä liikevaihto ovat vähintään 500 euroa. 

Tilinpäätöstiedot kerättiin Voitto+ -tietokannasta, ja tiedot ovat vuosilta 2014 ja 2011. 

Vuosi 2014 on tutkimusvuosi ja vuosi 2011 otetaan mukaan, jotta voidaan laskea 

yrityksen kasvu viimeisen kolmen vuoden ajalta. Taulukkoon 1 on koottu perustietoa 

tutkimusaineiston yrityksistä.  

Taulukko 1. Tutkimusryhmän kuvailevia tietoja 

 Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Maksimi 

Pitkäaikainen velka (%) 16,38 0 25,79 -1,18 145 

Lyhytaikainen velka (%) 34,81 30,77 25,43 0 140 

Ikä 19,7 18 13,39 5 99 

Koko (€ 1000) 1 786 295 602 2 70 837 

Taserakenne (%) 25,6 13,94 28,1 0 100 

Kasvu (%) 3,84 -2,14 56,35 -98,04 286,21 

Kannattavuus (%) 6,63 3,54 31,11 -290 200 

Tutkimusaineiston yritykset ovat hyvin heterogeeninen joukko yrityksen iän ja koon 

osalta. Yritykset ovat toimineet keskimäärin reilut 19 vuotta, nuorin vain 5 vuotta ja 

vanhin lähes sata vuotta. Yritysten koko vaihtelee suuresti 2000 euron taseesta reilun 

70 miljoonan euron taseeseen keskiarvon ollessa 1,7 miljoonaa euroa. Suomalaiset 

PK-yritykset näyttävät sijoittuvan Euroopan nuorimpien PK-yritysten joukkoon. 

Hallin ym. (2004) tutkimuksessa belgialaiset, espanjalaiset ja italialaiset PK-yritykset 

ovat keskimäärin yhtä nuoria. Lisäksi suomalaiset PK-yritykset ovat eurooppalaisella 

mittakaavalla mitattuna selkeästi pienimpiä. Kun tarkastellaan mikroyritysten määrää 

koko PK-yrityskannasta, ei Suomessa mikroyritysten määrä kuitenkaan ole paljonkaan 

suurempi kuin Euroopan maissa keskimäärin. Tämän tutkimusaineiston valossa 

suomalaiset PK-yritykset ovat keskimäärin aika nuoria ja pieniä. Tutkimuksen PK-

yritysten koko ja ikä on kuitenkin hyvin linjassa Martikaisen ja Nikkisen (2007) 

suomalaisia PK-yrityksiä tarkastelevan tutkimuksen kanssa. Yritysten keskimääräinen 
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koko on hyvin samaa luokkaa (1 833 000€), samoin ikä 23 vuotta. Kummassakin 

tutkimuksessa vaihtelu on laajaa. 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, tutkimuksen PK-yritysryhmällä on lyhytaikaista velkaa 

keskimäärin 34,8 prosenttia koko taseen loppusummasta, kun taas pitkäaikaista velkaa 

on huomattavasti vähemmän, 16,38 prosenttia. Tutkimusryhmän yrityksistä puolella 

ei ole lainkaan pitkäaikaista velkaa. Suomalaisilla PK-yrityksillä näyttää olevan vähän 

lyhytaikaista velkaa eurooppalaisiin PK-yrityksiin nähden (Hall ym. 2004). 

Lyhytaikaisen velan määrä on reilut 45 % lähes jokaisessa Hallin ym. tutkimuksessa 

mukana olleella valtiolla. Vain Saksassa (38,22 %) lyhytaikaisen velan määrä 

poikkeaa Suomen tavoin keskimääräisestä Euroopan tasosta ollen lähempänä Suomen 

tasoa. Kun suomalaisilla PK-yrityksillä on vähän lyhyttä vierasta pääomaa verrattuna 

eurooppalaiseen keskitasoon, niillä on pitkäaikaista vierasta pääomaa eurooppalaista 

keskiarvoa enemmän (16,38 %). Vain Saksassa PK-yrityksillä on enemmän 

pitkäaikaista vierasta pääomaa (28,46 %). Huomataan, että Suomalaisten PK-yritysten 

pääomarakenne on lähinnä saksalaisten PK-yritysten pääomarakennetta. Martikaisen 

ja Nikkisen tutkimuksessa suomalaisilla PK-yrityksillä on lyhytaikaista velkaa 

keskimäärin 41,6 % ja pitkäaikaista velkaa 15,6 %.    

Tutkimusryhmän yritysten taseissa näyttää olevan noin neljännes (25,6%) 

käyttöomaisuutta. Verrattaessa muun muassa Hallin ym. (2004) tutkimukseen vain 

espanjalaisilla yrityksillä on pienempi käyttöomaisuuden määrä. Tulos ei kuitenkaan 

ole kaukana muistakaan yrityksistä. Suurimmalla osalla eurooppalaisista PK-

yritytksistä on taseessaan noin 30 prosenttia käyttöomaisuutta. Toki on muistettava, 

että kaksikymmentä vuotta digitalisoitumisen aikana voi myös vaikuttaa yritysten 

omaisuuden lajeihin. Martikaisen ja Nikkisen (2007) tutkimuksen suomalaisilla PK-

yrityksillä käyttöomaisuuden määrä on 37,7 % eli jonkin verran suurempi.  

Tutkimusryhmän yritykset kasvavat keskimäärin 3,8 % vuodessa. Kasvuvauhti on 

varsin maltillinen. Esimerkiksi Hallin ym. (2004) tutkimuksessa yhdenkään valtion 

PK-yritysten kasvuvauhti ei ole näin alhainen. Tämän tutkimuksen tutkimusajankohta 

sijoittuu finanssikriisin jälkeiseen aikaan, jolloin Suomessa kansantalous ei vielä ollut 

lähtenyt kasvuun. Hall ym. tekevät tutkimusta vuoden 1995 aineistolla, jolloin 

maailmantilanne on ollut erilainen. On myös huomattava, että tutkimusjoukko on 
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hyvin hajanainen. Huonoimmalla yrityksellä kasvu on lähes 100 % negatiivista, kun 

taas jollakin yrityksellä kasvua on tullut 286 %. Martikainen ja Nikkinen saavat 

tutkimuksensa suomalaisille PK-yrityksille kasvuvauhdiksi 14,6 %, joka on 

huomattavasti enemmän kuin tämän tutkimuksen vastaava. Heidän tutkimuksensa 

sijoittuu aikaan ennen finanssikriisiä, 2000 -luvun taitteeseen. Daskalakis ja Psillakin 

(2008) tutkimuksessa Ranskan ja Kreikan PK-yritysten kasvuluvut ovat hyvin 

heikkoja ja vaihtelevat nollan molemmin puolin. 

Yrityksen kannattavuus lasketaan tässä tutkimuksessa kuten Hall ym. (2004) 

suhteuttamalla yrityksen tulos ennen veroja liikevaihtoon. Tutkimusryhmän PK-

yritysten keskimääräinen kannattavuus on 6,6 prosenttia. Eurooppalaiseen 

mittakaavaan suhteutettuna se on eurooppalaista keskitasoa (Hall ym. 2004). Heidän 

tutkimuksessaan vain Irlannin (10,0 %) ja Belgian (7,8 %) PK-yritykset ovat 

kannattavampia. Suomalaisista PK-yrityksistä noin neljännes tuotti tappiota 

tutkimusvuonna 2014. 

Muuttujien välistä riippuvuuden astetta voidaan nimittää yleisessä merkityksessä 

korrelaatioksi. Tätä riippuvuuden astetta mitataan usein muun muassa Pearsonin 

korrelaatiokertoimella. Tutkittavien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet on koottu 

taulukkoon 2. On huomattava, että selittävien muuttujien välinen vahva korrelaatio 

saattaa heikentää kokonaistuloksia. Täten tutkimuksen onnistumisen kannalta 

selittävien muuttujien välillä ei olisi hyvä olla vahvaa korrelaatiota. Taulukosta 

nähdään, että tämän tutkimuksen selittävien muuttujien kesken ei ole nähtävissä suuria 

korrelaatioita, ainoastaan ikä ja koko näyttävät korreloivat jonkin verran, samoin kuin 

Abor ja Biekpe (2007) tutkimuksessa Ghanalaisilla yrityksillä.  

Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiot 

 LVPO PVPO KANNATT KASVU TASERAK lnIKA lnKOKO 

LVPO 1       

PVPO -0,0974 1      

KANNATT -0,1981 -0,0614 1     

KASVU  0,0603 -0,0376  0,1542 1    

TASERAK -0,0967  0,3645 -0,0287  0,0830 1   

lnIKA -0,0769  0,0441 -0,0126 -0,1684 0,0458 1  

lnKOKO -0,0485  0,0164  0,0358  0,1098 0,0319 0,2282 1 
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Lyhyen aikavälin velan määrällä nähdään olevan negatiivista korrelaatiota yrityksen 

kannattavuuden kanssa. Pitkän aikavälin velan määrä korreloi positiivisesti yrityksen 

taserakenteen kanssa. Pitkän aikavälin velan määrä korreloi lyhyen aikavälin velan 

kanssa negatiivisesti. Tämä korrelaatio on olemassa myös lyhyen aikavälin velan 

osalta, mutta paljon heikompana ja negatiivisena. Taulukosta havaitaan, että 

useimpien selittävien muuttujien korrelaatio lyhyen ja pitkän aikavälin velan määrän 

kanssa on vastakkaissuuntainen. Myös selitettävien muuttujien, lyhyen ja pitkän 

aikavälin velan, välillä vallitsee lievä negatiivinen riippuvuus. Samanlaista 

riippuvuutta nähdään myös Cassar ja Holmesin (2003) ja Martikaisen ja Nikkisen 

(2007) tutkimuksissa. 

5.3.2 Regressioanalyysi 

Päätutkimusongelman ratkaisemiseksi tässä tutkimuksessa käytettiin lineaarista 

regressiomallia. Sen avulla pyrittiin löytämään mahdolliset yhteydet eri 

yritysominaisuuksien ja yrityksen pääomarakenteen välillä. Selitettävinä muuttujina 

mallissa oli lyhyen ja pitkän aikavälin vieraan pääoman määrä. Selittäviksi muuttujiksi 

valittiin Hall ym. (2004) mukaisesti yrityksen kannattavuus, kasvu, taserakenne, ikä ja 

koko. 

Tutkittaessa yritysominaisuuksien vaikutusta PK-yritysten pääomarakennevalintoihin 

tutkittaviksi muuttujiksi valittiin kokonaisvelkaisuusasteen sijaan erikseen lyhyen ja 

pitkän aikavälin vieraan pääoman erät. Chittenden ym. (1996) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että joillakin yritysominaisuuksilla oli vastakkaiset vaikutukset 

lyhyen ja pitkän aikavälin vieraan pääoman määriin. Hall ym. (2000) arvioivat tämän 

johtuvan todennäköisesti lyhyen ja pitkän aikavälin vieraan pääoman velkaisuuteen 

liittyvien kustannusten eroista. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suomalaisten PK-

yritysten yritysominaisuuksilla oli erilainen vaikutus lyhyen ja pitkän aikavälin 

vieraan pääoman määrään. Näitä vaikutusta ei olisi voitu havaita 

kokonaisvelkaisuusastetutkimuksessa.  
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Taulukkoon 3. on koottu tuloksia regressiomallista, jossa selitettävänä muuttujana on 

lyhyen vieraan pääoman määrä suhteutettuna taseen loppusummaan. 

Taulukko 3. Regressiotulokset lyhyen aikavälin vieraan pääoman mallista 

Malli 1: LVPO ~ KANNATT + KASVU + TASERAK + lnIKA + lnKOKO 

Muuttujat           Estimaatti     Keskivirhe     t-arvo  Pr(>|t|)     

VAKIO           50.397            8.822       5.712  2.03e-08 *** 

KANNATT           -0.176             0.038      -4.658  4.22e-06 *** 

KASVU            0.044            0.022       2.059    0.0401 *   

TASERAK           -0.097            0.042      -2.341    0.0197 *   

lnIKA           -2.030            1.958      -1.037    0.3004     

lnKOKO          -0.509            0.652      -0.773    0.4397     

 Merkitsevyystasot:  0 '***'  0.001 '**'  0.01 '*'  0.05 '.'  0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 24.73 on 448 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.06466, Adjusted R-squared:  0.05422  

F-statistic: 6.194 on 5 and 448 DF,  p-value: 1.444e-05 

Regressiotuloksista nähdään, että PK-yrityksen ominaisuuksilla voidaan sanoa olevan 

jonkinlaista vaikutusta yrityksen lyhyen aikavälin vieraan pääoman valintaan. Mallin 

selitysaste jää hyvin matalaksi, vähän yli viiden prosentin. F-testin nojalla voidaan 

kuitenkin päätellä, että yritysominaisuuksilla pystytään jonkin verran selittämään 

yrityksen pääomarakenteessa näkyvää vaihtelua. 

Tulosten mukaan (taulukko 3) yrityksen kannattavuudella näyttäisi olevan vahvin 

vaikutus yrityksen lyhyen aikavälin vieraan pääoman määrään. Kannattavilla 

yrityksillä on mahdollisuus rahoittaa toimintaansa yrityksen omilla varoilla, joten 

niillä ei ole suurta tarvetta turvautua lyhyen aikavälin velanottoon. Tulos on ennakko-

oletuksen mukainen. Myös Hall ym. (2004) saavat samankaltaisia tuloksia 

eurooppalaisilla PK-yrityksillä. Erityisesti Belgiassa, Saksassa, Italiassa ja Iso-

Britanniassa löydetään näyttöä kannattavuuden ja lyhyen velan määrän välillä. Näissä 

maissa kannattavat yritykset luottavat paljon jakamattomiin voittovaroihin. 

Samankaltaisia tuloksia kannattavuuden ja lyhyen vieraan pääoman välisestä 

negatiivisesta yhteydestä saa Sogorb-Mira (2005) espanjalaisella aineistolla. 

Daskalakis ja Psillaki (2009) käyttävät selitettävänä muuttujana 

kokonaisvelkaisuusastetta tutkiessaan ranskalaisia, kreikkalaisia, italialaisia ja 



46 

portugalilaisia PK-yrityksiä. Myös heidän tutkimustuloksensa antavat viitteitä 

kannattavuuden vaikutuksesta kokonaisvelkaisuusastetta vähentävästi.  

Tuloksista voidaan havaita heikkoa yhteyttä myös kasvun ja pääomarakenteen välillä. 

Nämäkin tulokset ovat hyvin linjassa Hallin ym. (2004) tutkimuksen kanssa. Heidän 

tutkimuksensa antaa viitteitä kasvun yhteydestä pääoman valintaan kolmen valtion 

kohdalla. Tutkimuksessa on mukana 8 valtioita. Yhteys on positiivinen, kuten 

hypoteesin asettelussa ennustettiin. Kun yrityksen toiminta kasvaa, yritys ottaa lisää 

lyhyen aikavälin vierasta pääomaa. Hall ym. toteavatkin tutkimuksessaan, että näissä 

maissa velanantajat eivät ole huolissaan yritystoimijoiden mahdollisesta 

moraalikadosta lyhyen aikavälin velan kohdalla.  

Taserakenne eli yrityksen käyttöpääoman määrä näyttää oletuksen mukaan 

vaikuttavan negatiivisesti lyhyen aikavälin velanottoon. Tämä näkyy myös tuloksissa. 

Suomalaisilla PK-yrityksillä käyttöpääoman määrä näyttää vaikuttavan lyhyttä velkaa 

vähentävästi. Tulos on linjassa Hallin ym. (2004) tutkimuksen kanssa. Heidän 

tutkimuksensa antaa samankaltaisia viitteitä taserakenteen ja lyhyen aikavälin 

velanoton yhteydestä jokaisen tutkimusvaltion kohdalla. Tämä tulos vahvistaa 

olettamusta, että lyhyen aikavälin varat kohdistetaan lyhyen aikavälin velkoihin, koska 

pitkän aikavälin varallisuus on kohdistettu jo pitkän aikavälin velkoihin.  

Suomalaisten PK-yritysten koolla ja iällä ei näytä tämän tutkimuksen valossa olevan 

vaikutusta yrityksen lyhyen aikavälin vieraan pääoman valinnoissa. 

Regressioanalyysissä ei saada tilastollisesti merkitseviä tuloksia näiden muuttujien 

kohdalla. Michaelasin ym. (1999) ja Sogorb-Miran (2005) tutkimukset antavat 

kuitenkin viitteitä yritysiän ja -koon yhteydestä pääomalajin valintaan. Myös Hallin 

ym. (2004) tutkimustuloksissa osan valtioiden kohdalla iällä ja koolla nähdään jonkin 

asteinen vaikutus pääomarakenteeseen. Näiltä osin tämän tutkimuksen tulokset 

poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista. On huomattava, että tämän tutkimuksen 

tutkimusjoukko sisältää hyvin paljon mikroyrityksiä, joilla saattaa olla 

tutkimustuloksia heikentävä vaikutus.  

Tarkasteltaessa pitkän aikavälin vieraan pääoman määrän mallia, 

yritysominaisuuksien yhteyksiä pääomalajien valintaan voidaan löytää 
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lukumääräisesti vähemmän. Taulukoon 4. on koottu regressiotulokset pitkän aikavälin 

mallista.  

Taulukko 4. Regressiotulokset pitkä aikavälin vieraan pääoman mallista 

Malli 2: PVPO ~ KANNATT + KASVU + TASERAK + lnIKA + lnKOKO 

Muuttujat        Estimaatti    Keskivirhe  t-arvo  Pr(>|t|)     

VAKIO           4.734         8.580    0.552     0.581     

KANNATT          -0.035          0.037   -0.940     0.348     

KASVU          -0.028         0.021   -1.317     0.189     

TASERAK           0.337         0.040    8.329     1e-15 *** 

lnIKA           0.598         1.905    0.314     0.754     

lnKOKO           0.133         0.640    0.208     0.835     

 Merkitsevyystasot:  0 '***'  0.001 '**'  0.01 '*'  0.05 '.'  0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 24.05 on 448 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.140, Adjusted R-squared:  0.130  

F-statistic: 14.53 on 5 and 448 DF,  p-value: 3.339e-13 

Tulosten mukaan vain selittävällä muuttujalla TASERAK eli yrityksen 

käyttöpääomalla näyttää olevan vaikutus yrityksen pitkän aikavälin vieraan pääoman 

määrään. Tämä yhteys vaikuttaa aika vahvalta ja se on oletetun hypoteesin mukaisesti. 

Tulos on hyvin linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Muun muassa Hallin ym. 

(2004) tutkimuksessa kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla eurooppalaisilla 

yrityksillä taserakenteen merkitys pitkän aikavälin vieraan pääoman valinnoissa 

näyttää olevan merkitsevä. Vahvin yhteys käyttöpääomaan löytyy Hallin ym. 

tutkimuksessa Belgian, Iso-Britannian, Espanjan ja Italian PK-yrityksillä, mikä on 

vahvuudeltaan hyvin samanlaista kuin tässä tutkimuksessa käytetyllä suomalaisella 

aineistolla. Suomen PK-yritysten pitkäaikaisen velan saantiin vakuuksilla näyttää 

olevan aika vahva vaikutus. 

Tuloksista nähdään myös, että kasvulla on jonkinlainen heikko vaikutus pitkän 

aikavälin vieraan pääoman määrään. On huomattava, että tuloksen merkitsevyys on 

kuitenkin niin matala, että tulosten tulkinnassa on oltava hyvin varovainen. Yrityksen 

kasvu ei näytä vaikuttavan yrityksen pitkän aikavälin vieraan pääoman määrään 

muillakaan eurooppalaisilla yrityksillä. Hallin ym. (2004) tutkimuksessa ainoastaan 

espanjalaisten yritysten kohdalla saatiin merkitseviä tuloksia, joskin vaikutus oli 

ennustettuun vaikutukseen nähden erisuuntainen.  
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Yrityksen iällä, koolla ja kannattavuudella ei näytä tämän mallin mukaan olevan 

vaikutusta suomalaisten yrityksen pitkän aikavälin vieraan pääoman valintoihin. 

Hallin ym. (2004) tutkimuksessa vain joillakin mailla saatiin näyttöä iän, koon ja 

kannattavuuden vaikutuksesta. Erityisesti yrityksen iällä ei näyttäisi olevan kovinkaan 

suurta merkitystä pitkän aikavälin vieraan pääoman määrään.  

Edellä olevasta analyysistä havaitaan, että Suomen pienten ja keskisuurten yritysten 

yrityksen omilla ominaisuuksilla näyttäisi olevan jonkinasteinen yhteys 

pääomarakenteen valintaan. Yhteys on suurin yrityksen vakuuksilla eli yrityksen 

taserakenteella ja heikoin yrityksen iällä ja koolla. Yritykset turvautuvat omiin 

varoihin ja niillä on mahdollisuus ottaa vierasta pääomaa tarjottavien vakuuksien 

puitteissa. Koska yrityksen omat varat ja vakuudet kasvattavat verotuksessa 

laskettavaa yrityksen varallisuutta, tässä voidaan havaita olevan mahdollisia viitteitä 

yritysjohdon halusta kasvattaa yrityksen varallisuutta osinkoverotusta silmällä pitäen. 

Mitä enemmän yrityksellä on varallisuutta, sitä enemmän yritysomistajat voivat saada 

verohelpotettua osinkoa yrityksestä tiettyyn rajaan asti.   

On kuitenkin muistettava, että yritysominaisuudet eivät yksinään selitä yrityksen 

pääomarakennevalintoja. Jos näin olisi, tutkimukset eri maiden PK-yritysten 

pääomarakenteeseen vaikuttavista tekijöistä antaisivat hyvin samankaltaisia tuloksia. 

Nyt kuitenkin nähdään jo pelkästään eri Euroopan valtioiden kohdalla erilaisia 

löydöksiä yritysominaisuuksien vaikuttavuudesta pääomarakennevalintoihin. Vaikka 

Eurooppa yritysten toimintaympäristönä on yhtenäistynyt ja yhtenäistymässä 

Euroopan Unionin myötä, jää yritysten toimintaympäristöön paljon tekijöitä, jotka 

ovat eri valtioiden välillä erilaisia. Muun muassa valtioiden kulttuuriset tekijät, 

veropolitiikka, tiedonantovelvollisuudet, pankkien suhteet yritysmaailmaan, muut 

lainamahdollisuudet, sosiaaliset tekijät ja yleinen yrittämisen ja sen tukemisen 

kulttuurin voidaan olettaa vaikuttavan PK-yritysten toimintaan ja sen rahoittamisen 

valintoihin.  

5.3.3 Mallidiagnostiikka 

Regressioanalyysi on suhteellisen helppo toteuttaa ja sillä voidaan saada aikaan 

näyttäviä malleja ja tuloksia. Malleja ja tuloksia esitellään ja selitetään, usein turhankin 
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varmalla otteella. Saattaa käydä myös niin, että usean selittävän muuttujan 

regressioanalyysiä käytetään jopa väärin. Tässä osiossa käydään läpi hieman 

mallidiagnostiikkaa, joka tarkoittaa edellä käytettyjen regressiomallien hyvyyden 

arviointia.  

Regression käyttöön kuuluu olennaisena osana oletuksia, joiden olemassaolo liittyy 

mallin toimintaperiaatteeseen ja sen toimivuuteen. Jotta lineaarisen riippuvuuden 

olemassaoloa muuttujien välillä voidaan arvioida luotettavasti, on oletusten oltava 

voimassa. Harvoin oletukset ovat kuitenkaan täydellisesti voimassa, eikä se ole edes 

useinkaan mahdollista. On kuitenkin hyvä tiedostaa oletukset ja pyrkiä niiden 

mahdolliseen täyttämiseen tulosten mahdollisimman hyvän luotettavuuden, 

tarkentuvuuden ja merkityksellisyyden takaamiseksi. 

Tässä tutkimuksessa muuttujaoletukset on otettu huomioon ja tarpeelliset muutokset 

tehty. Muuttujat ikä ja koko eivät täyttäneet normaalisuusoletusta riittävän hyvin, 

minkä vuoksi niihin tehtiin logaritmimuunnos. Tämän jälkeen regressiomallin 

oletukset saatiin täytettyä kohtuullisen hyvin, ja regressiomallin käyttö on suhteellisen 

mielekästä. On huomattava, että mikään malli ei ole oikea, vain suuntaa antava 

tiettyjen oletusten vallitessa. 

Yksi merkittävä olettamus regressioanalyysin käytössä on selitettävien muuttujien 

riippumattomuus toisistaan. Jos muuttuja korreloivat keskenään, puhutaan 

kollineaarisuudesta. Korrelaatiota ja korrelaatiokerrointa voidaan käyttää kahden 

muuttujan välisen lineaarisen riippuvuuden tunnistamiseen. Tässä tutkimuksessa 

muuttujien välisten korrelaatioiden laskemiseen käytettiin R-ohjelmaa. Taulukossa 2 

näkyvät selitettävien ja selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet. 

Regressiomallin parametrien estimoinnin kannalta on suotavaa, että selittävien 

muuttujien väliset riippuvuudet olisivat mahdollisimman pieniä. Näin regressiomallin 

avulla voidaan saada tarkempia ja luotettavampi tuloksia. Kuten taulukosta 2 

havaitaan, selittävien muuttujien välinen lineaarinen riippuvuus on keskimäärin 

heikkoa. Yksi selkeästi nähtävä poikkeus löytyy kuitenkin muuttujien ikä ja koko 

kohdalla. Näiden muuttujien välinen riippuvuus on sen verran suurta, että sillä voi olla 

jo vaikutuksia mallin tuloksiin niitä heikentävästi. Korrelaatiomatriisista nähdään 
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lisäksi, että muuttuja kasvu näyttää korreloivan jonkin verran muuttujien 

kannattavuus, ikä ja koko kanssa.   

Tuloksista huomataan, että sekä pitkän että lyhyen aikavälin vieraan pääoman 

malleissa regressioanalyysissä käytetyn mallin selitysasteeksi kutsuttu arvo R2 jää 

hyvin matalaksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoituksena löytää 

mahdollisimman täydellistä mallia kyseiselle ongelmalle, vaan tutkia mahdollisia 

muuttujien välisiä yhteyksiä. Hyvin alhaisesta selitysasteesta R2 voidaan kuitenkin 

varovaisesti tulkita, että PK-yritysten pääomarakenteessa näkyvää vaihtelua selittävät 

mahdollisesti myös muut tekijät, joita mallissa ei ole mukana. Yritysten 

toimintaympäristössä on hyvin paljon tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ja vaikuttavat 

yritysten toimintaan. Koko yritystoiminnan kaikista osa-alueista pääoma ja sen 

rakenne ovat vain yksi osa-alue, joka yritystoiminnassa on otettava huomioon. Täten 

on huomattava, että pääomarakennetutkimuksessa on hyvin hankala päästä korkeisiin 

mallin selitysasteisiin. Eikä se aina välttämättä ole edes tarkoituksen mukaista.  

Tilastollinen tutkimus on haastavaa. Tutkimuksessa ja sen edetessä joutuu tekemään 

monenlaisia valintoja. Tilastollisen mallin ja siihen valittavien muuttujien valinta on 

hyvin monimutkaista. Vaikeuksia voivat aiheuttaa muun muassa muuttujien 

mittaaminen, virheiden mahdollisuudet, muuttujien riippuvuudet, oikean tilastollisen 

työkalun valinta, tilasto-ohjelman valinta, vaihtoehtoisten selitysten ongelman, 

nyrkkisäännöt ja niiden käyttö sekä yksimielisyyden illuusio. Kaikki näitä ei voida 

täydellisesti ottaa huomioon, mutta niiden olemassaolo ja vaikutus on hyvä tiedostaa. 

Kaikkia edellä mainittuja valintoja on tehty myös tässä tutkimuksessa. 

Yksi muuttujien valintaan ja niiden tulosten tulkintaan liittyvä haaste on ollut 

muuttujien endogeenisuusongelma. Se on varsin yleinen ei-kokeellisissa 

tutkimuksissa. Endogeenisuusongelmassa selittävä muuttuja korreloi virhetermin 

kanssa. Tämän ongelman voi aiheuttaa muun muassa jokin piilevä taustavaikutus, joka 

selittää aineistosta saatavia selittävien muuttujien arvoja samanaikaisesti. Jos 

taustavaikutusta ei pystytä mittaamaan, se ilmenee virhetermissä. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, yritysten pääomarakenteeseen vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Se on 

nähtävissä myös tutkimuskirjallisuudessa ja -kentällä. Pääomarakennetutkimuksissa 

PK-yritysjohtajien pääomavalintoja on pyritty selittämään hyvin monilla eri tekijöillä. 
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Osa tekijöistä on mukana tässä tutkimuksessa, moni ei. Tämän Pro Gradu -

tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia taustavaikuttajia on siis hyvin todennäköisesti 

olemassa. Muun muassa muuttujan ikä kohdalla voidaan havaita, ettei ikä yksinään 

varmastikaan selitä pääoman valintaa vaan taustalla voi olla iän mukana tuoma 

yrityksen koon kasvaminen. Suomalaisten PK-yritysten varallisuuden kasvattaminen 

huokeamman verotaakan saamiseksi voi olla omalla sarallaan sekoittamassa yritysten 

pääomarakenteen muodostumista. Yritysvarallisuuden kasvattaminen kasvattaa 

samalla myös yrityksen oman pääoman määrää.  

Myös toimialalla voidaan olettaa olevan vaikutusta yrityksen pääomarakenteen 

muodostumiseen. Eri toimialoilla on toisistaan suurestikin poikkeava tarve erilaisiin 

käyttöpääomaeriin. On hyvin tavarapääomavoittoisia toimialoja, kuten useat 

teollisuuden alat, toisaalta taas IT-alan käyttöpääomatarpeet ovat pieniä.  

Regressioanalyysillä voidaan nähdä olevan kaksi tavoitetta, ennustaminen ja 

selittäminen. Tässä tutkimuksessa regressioanalyysin tavoitteena oli selittäminen. 

Selittäminen on kuitenkin turhan laaja ja voimakas sana kuvaamaan regression 

merkitystä tässä tutkimuksessa. Regressioanalyysin avulla on mahdollista selittää eri 

muuttujien käyttäytymistä toisiinsa nähden. Analyysi antaa yhteensopivuusyhtälön 

estimoinnista regressiokertoimet kullekin selittävälle muuttujalle, joiden avulla 

voidaan hyvin tarkkaan määritellä selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään 

muuttujaan. Niistä nähdään millä muuttujalla on enemmän ja vähemmän vaikutusta, 

sekä minkä suuntainen ja suuruinen vaikutus on. Tässä tutkimuksessa ei ollut 

tarpeellista ottaa käyttöön regressiokertoimien tarkkoja lukuja. Tutkimuksessa 

tarkastellaan kertomista ainoastaan vaikutuksen suunta ja laajalla skaalalla 

voimakkuus. Tämä johtuu osittain tutkimuksen lähtökohdista ja tavoitteista, mutta 

myös regressiomallin rajoitteista tämän aineiston kanssa.  

On hyvä muistaa, ettei ole olemassa teoriaa tai mallia, jolla voitaisiin edes kohtalaisen 

hyvin selittää PK-yritysten pääomarakennetta ja sen muodostumista. Siihen 

vaikuttavat niin monet tekijöitä, että niiden vaikutuksia yksin ja yhdessä on vaikea, jos 

ei lähes mahdoton tutkia. Voidaan löytää vain mahdollisia tekijöitä, joilla voidaan 

huomata olevan erilaisia vaikutuksia yritysten pääomarakennevalintoihin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ihmisillä on halua ja tarve mallintaa asioita ja maailmaa. Mallintaminen selkeyttää ja 

auttaa ymmärtämään asioiden välisiä suhteita ja merkityksiä. Sen avulla ihmisen on 

helpompi hahmottaa asioiden tärkeysjärjestyksiä ja niiden välisiä suhteita sekä toimia 

niiden mukaan. Niin on myös yritysten kohdalla. Jotta voisimme tietää, miten 

yritystoimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä olisi kehitettävä, meidän on 

hyvä tietää mitä sinne kuuluu, miten se toimii ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. 

Yrityksen pääoma on yritystoiminnan peruspilareita. Tarvitaan erilaisia pääomia, jotta 

yritys voi toimia ja rahoittaa toimintaansa. Pääomien valinnoilla voidaan vaikuttaa 

yrityksen tämänhetkiseen sekä tulevaan toimintaan ja menestykseen. Suomessa 

pääomalla voidaan lisäksi vaikuttaa PK-yritysten ja niiden omistajien verotukseen. 

Täten ei ole yhdentekevää, millä perusteilla yritysjohtajat tekevät 

pääomarakennepäätöksiä. 

Tämän Pro Gradu -tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva 

suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten pääomien rakenteista ja niihin 

vaikuttavista yritysominaisuuksista. Päätutkimusongelmana oli selvittää, mitkä 

yrityksen omat ominaisuudet mahdollisesti selittävät suomalaisten PK-yritysten 

pääomalajien valintaa. Päätutkimusongelman lisäksi haluttiin selvittää poikkeavatko 

suomalaisten PK-yritysten pääomarakeenteet ja niihin vaikuttavat yritystekijät 

eurooppalaisten PK-yritysten vastaavista.  

Tutkimuksen ensisijaisena kiinnostuksen kohteena oli pienet ja keskisuuret 

osakeyhtiöt. Tutkimuksen kohdeyritysten koko rajattiin Hallin ym. (2004) 

tutkimuksen mukaisesti työntekijöiden perusteella alle 200 henkilöä työllistäviin 

yrityksiin. Tutkimuksessa ei eritelty mikroyrityksiä erikseen pienistä yrityksistä, vaan 

kaikista tämän tutkimuksen kohdeyrityksistä käytettiin nimitystä PK-yritykset. 

Kohdeyritykset valittiin satunnaisotoksella Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -

tilinpäätöstietokannasta. Tutkimuksessa analysoitava empiirinen aineisto koostui 

yritysten tilinpäätöstiedoista, jotka saatiin Voitto+ -tilinpäätöstietokannasta. 
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Tilinpäätöstiedoista pystyttiin muodostamaan kokonaiskuva suomalaisten PK-

yritysten pääomarakenteista kuvailevan tilastollisen analyysin avulla. Analyysiä 

varten PK-yritysten tilinpäätöstiedoista laskettiin minimi, maksimi, keskiarvo, 

mediaani ja keskihajonta. Päätutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimusaineistoa 

analysoitiin myös kvantitatiivisin menetelmin regressioanalyysiin avulla. 

Regressioanalyysiin valittiin selitettäviksi muuttujiksi lyhyen ja pitkä aikavälin 

vieraan pääoman määrät sekä selittäviksi muuttujiksi yritysominaisuudet: ikä, koko, 

taserakenne, kasvu ja kannattavuus. 

Tutkimus suoritettiin replikoimalla aikaisempia tutkimuksia, erityisesti Hall ym. 

vuonna 2004 julkaisemaa eurooppalaisten PK-yritysten pääomarakennetutkimusta. 

Tämä Pro Gradu –tutkimus noudattelee hyvin tarkasti Hallin ym. (2004) tutkimusta, 

joten tulokset ovat siltä osin verrattavissa edellä mainittuun tutkimukseen. 

Tutkimustulosten verrattavuutta kuitenkin heikentää tutkimusajankohtien 

eriaikaisuus. Hallin ym. ja tämän Pro Gradu –tutkimuksen tutkimusvuosien välillä on 

kulunut aikaa liki 20 vuotta, millä voi olla vaikutusta yritysten toimintaan ja 

valintoihin. Tänä aikana yritysten toimintaympäristön voidaan nähdä muuttuneen 

digitalisaation, kansainvälistymisen ja pääomien vapaan liikkuvuuden vuoksi. Lisäksi 

taloudellinen tilanne finanssikriiseineen on ollut vaikuttamassa yritysten toimintaan.  

Tutkimuksessa muodostettiin päätavoitteen mukaisesti empiiristä aineistoa 

analysoimalla kokonaiskuva pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden pääomien 

rakenteista ja niihin vaikuttavista yritysominaisuuksista. Tutkimusaineistosta 

havaittiin, että suomalaisten PK-yritysten pääoma muodostui likimain puoliksi 

vieraasta ja puoliksi omasta pääomasta. Suomalaisten PK-yritysten pääoman valinta 

on eurooppalaiseen aineistoon verrattuna hyvin omaa pääomaa suosivaa. Vain 

alankomaiden PK-yrityksillä oli pääomarakenteessaan vähemmän vierasta pääomaa 

kuin suomalaisilla vastaavilla. Lisäksi havaitaan, että suomalaisten PK-yritysten 

taseissa on eurooppalaista keskitasoa enemmän pitkäaikaista vierasta pääomaa ja 

vähemmän lyhytaikaista vierasta pääomaa. Tästä voidaan varovaisesti arvioida 

suomalaisten PK-yritysjohtajien olevan tietoisia yritysvarallisuuden vaikutuksesta 

verotukseen ja mahdollisesti käyttävän sitä hyväkseen. Verratessa tuloksia 

aikaisempaan suomalaiseen tutkimukseen (Martikainen & Nikkinen, 2007) tulokset 

ovat hyvin samankaltaisia.  
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Tutkittavasta aineistosta pystyttiin löytämään joitain yritysominaisuuksia, joilla 

voidaan havaita jonkinasteista yhteyttä PK-yritysten pääomarakennevalintoihin. 

Suomalaisten PK-yritysten pääomarakennetta selittivät tämän tutkimuksen mukaan 

parhaiten taserakenne, kannattavuus ja kasvu. Yrityksen iän ja koon yhteyttä PK-

yritysten oman ja vieraan pääoman määrään ei tämän tutkimuksen valossa pystytty 

todentamaan. Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa oli, että PK-yritysten 

ominaisuudet vaikuttivat eri tavalla lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen 

pääomaan. Tämän voidaan ajatella johtuvan erilaisista vieraan pääoman 

kustannuksista ja takaisinmaksuvelvoitteista. Tulosten mukaan taserakenteella oli aika 

selkeä yhteys pitkäaikaisen vieraan pääoman määrään. Mitä enemmän yrityksellä oli 

vakuuksia, sitä todennäköisemmin yrityksellä oli myös pitkän aikavälin vierasta 

pääomaa. Vakuuspolitiikalla nähdään olevan vahva vaikutus pitkäaikaisen vieraan 

pääoman saatavuudessa. PK-yritysten kasvulla ja kannattavuudella nähtiin tämän 

tutkimuksen valossa olevan yhteyttä yrityksen lyhytaikaisen vieraan pääoman 

määrään. Yrityksen pyrkivät rahoittamaan toimintaansa pitkälti sisäisellä 

tulorahoituksella. Kannattavilla yrityksillä se paremmin onnistuu.  

Verrattaessa suomalaisten PK-yritysten oman ja vieraan pääoman määrään vaikuttavia 

tekijöitä eurooppalaisten vastaaviin, tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. 

Taserakenteen selkeä vaikutus pitkäaikaisen vieraan pääoman määrään sekä 

kannattavuuden, kasvun ja taserakenteen yhteydet lyhytaikaisen vieraan pääoman 

määrään löytyvät myös Hall ym. (2004) tutkimustuloksista. Vaikka Hallin ym. 

tutkimuksen mukaan ikä ja koko vaikuttivat joissakin Euroopan valtioissa 

pääomalajien valintaan, tällaista yhteyttä suomalaisella aineistolla ei nähty.   

Tämän tutkimuksen rajoitteet liittyvät aineiston omistuksen vaikutukseen ja 

tutkimusaineiston rajaukseen. Tässä tutkimuksessa ei voitu ottaa huomioon valittujen 

kohdeyritysten omistajatahoa eikä -taustaa. Tutkimuskohteen yrityksistä pystyttiin 

kuitenkin rajaamaan pois konsernien emoyritykset. Tutkimusjoukossa saattanee 

kuitenkin olla ulkomaisten yritysten omistuksessa olevia PK-yrityksiä sekä kuntien ja 

kuntayhtymien omistuksessa olevia yrityksiä. Näissä yrityksissä 

pääomarakennevalintoihin voi olla vaikuttamassa muita asioita kuin suomalaisten 

yksityisihmisten omistuksessa olevien PK-yritysten pääomarakennevalintoihin. Tässä 

tutkimuksessa PK-yritysten rajaus tehtiin aikaisempien tutkimusten mukaisesti alle 
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200 työntekijää työllistäviin yrityksiin. Tutkimuksessa ovat mukana myös 

mikroyritykset. Mikroyritykset ovat hyvin pieniä ja niiden toiminta on jokseenkin 

erilaista. Laajalla omistajataholla ja mikroyrityksillä voi olla tutkimustuloksia 

heikentävä vaikutus.   

Tutkimusajankohta, vuosi 2014, sijoittuu finanssikriisin (2007 – 2009) jälkeiseen 

toipumisen aikaan. Suomessa finanssikriisistä toipuminen vei paljon aikaa. Suomen 

Pankin ekonomistien, Mäki-Fräntin ja Vilmin (2016), mukaan Suomen 

bruttokansantuote lähti uudelleen laskuun vuoden 2011 jälkeen ja lasku jatkui edelleen 

vuonna 2014. Tämä lasku voi näkyä myös tutkimuksen tuloksissa. On huomattava, 

että muun muassa Hallin ym. (2004) tutkimuksen aineisto on vuodelta 1995. Sen 

tutkimuksen ja tämän tutkimuksen aineistovuoden välillä on kulunut aikaa lähes 20 

vuotta. Tällä voi olla vaikutusta tutkimustulosten verrattavuuteen aikaisempaan 

tutkimukseen.  

Tutkimuksen aineisto oli suhteellisen laaja ja otanta suoritettiin satunnaisotoksella, 

joten tutkimuksen tulokset ovat jokseenkin hyvin yleistettävissä. PK-yritysten 

heterogeenisuus tuo kuitenkin omat ongelmansa yleistettävyyteen. Tutkimusjoukossa 

ja käytännön yrityskentällä on hyvin laaja kirjo PK-yrityksiä. Yritykset poikkeavat 

suuresti erityisesti kooltaan ja iältään, mutta myös kannattavuudeltaan. Tulokset ovat 

keskimääräisiä arvoja, eivätkä näin ollen ole yleistettävissä suoraan johonkin 

yksittäiseen yritykseen. 

Edellä esitettyjen tutkimustuloksista johdettujen johtopäätösten perusteella tällä 

tutkimuksella voidaan sanoa olevan tieteellistä ja käytännöllistä merkitystä. 

Laskentatoimen empiirisissä pääomarakennetutkimuksissa suurin mielenkiinto on 

kohdistunut suuriin yrityksiin. Tällä tutkimuksella on osaltaan täytetty olemassa 

olevaa tutkimusaukkoa PK-yritysten osalta. Lisäksi tämä tutkimus antaa lisätietoa ja 

ymmärrystä PK-yritysten pääomarakenteen muodostumisesta lainsäätäjille, 

päättäjille, yrittäjille, PK-yritysten yhteistyökumppaneille ja kaikille asiasta 

kiinnostuneille. Erityisesti lainsäätäjille ja päättäjille tämä Pro Gradu -tutkimus antaa 

uutta ja ajankohtaista tietoa suomalaisten PK-yritysten oman ja vieraan pääoman 

suhteesta ja niiden valintaan vaikuttavista tekijöistä.  
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PK-yritysten pääomarakennetutkimus on erittäin mielenkiintoista. Se on aihe, jota voi 

lähestyä muistakin näkökulmista kuin mitä tässä tutkimuksessa on tehty. Kuten 

aikaisemmin on tullut esille, yritysten pääomarakenne ja sen muodostuminen ovat 

hyvin moniselitteinen kokonaisuus. Tämä tutkimus rajoittui tutkimaan suomalaisten 

PK-yritysten pääomarakennetta ilman tarkempaa yritysten luokittelua. Yksi 

jatkotutkimusaihe liittyy edellä mainittuun tämän tutkimuksen rajoitteeseen. 

Kategorisoimalla yrityksiä tarkemmin erityisesti koon, kasvun ja elinkaaren mukaan 

olisi mahdollista saada lisätieto PK-yritysten elinkaaren ja kasvun eri vaiheiden 

vaikutuksen pääomarakennevalintoihin. Lisäksi olisi kiehtovaa nähdä eri 

yritysominaisuuksien vaikutuksen mahdollinen muutos yrityksen eri vaiheissa.  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin yritysominaisuuksien mahdollista vaikutusta PK-

yrityksen pääomarakenteeseen. Kuten tuloksista nähdään, yritysominaisuudet 

selittävät vain pienen osan yrityksen pääomarakenteen vaihtelusta. Muille selittäville 

tekijöille jää siis runsaasti tilaa. Erityisesti yritysomistuksen ja verotuksen vaikutusta 

PK-yritysten pääoman valintaan olisi hyvin mielenkiintoista tutkia syvemmin.   
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