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Tässä tutkimuksessa tutkitaan johtavatko yrityksen ylimääräiset kassavarat huonompiin 

yritysostoihin. Tutkimuksessa selvitetään myös vaikuttaako yrityksen hallitus siihen, johtavatko 

ylimääräiset kassavarat huonompiin yritysostoihin. 

 

Tutkimus jakautuu kirjalliseen ja empiiriseen osaan. Kirjallisessa osassa käsitellään 

tutkimusongelman kannalta olennaisimpia aiheita ja etsitään ongelmaan ratkaisua aikaisemmasta 

kirjallisuudesta. Empiirisessä osassa tutkitaan ylimääräisten kassavarojen vaikutusta yritysosto-

tapahtumien määrään ja alaskirjaus-tapahtumien määrään probit-mallin avulla, sekä tutkitaan 

ylimääräisten kassavarojen vaikutusta yritysostojen suuruuteen ja alaskirjauksien suuruuteen 

lineaarisen regressioanalyysin avulla. Lisäksi tutkitaan hallituksen vaikutusta lisäämällä malliin 

Dittmara ja Mahrt-Smithin (2007) käyttämä ylimääräisten kassavarojen ja hallituksen paremmuutta 

kuvaavien muuttujien interaktiotermi. Ylimääräiset kassavarat määritetään Opler, Pinkowitz, Stulz ja 

Williamsonin (1999) käyttämällä lineaarisella regressiomallilla. Tutkimuksen aineistossa ovat 

mukana Suomen, Ruotsin ja Norjan julkisesti noteeratut yhtiöt. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ylimääräiset kassavarat eivät lisää yritysosto-tapahtumien 

määrää, vaan jopa laskee sitä. Ylimääräisillä kassavaroilla ei ole vaikutusta alaskirjaus-tapahtumien 

määrään. Ylimääräiset kassavarat kuitenkin lisäävät yritysostojen suuruutta ja lisäävät 

alaskirjauksien suuruutta. Tulokset antavat myös viitteitä hyvän hallituksen pienentävän 

ylimääräisten kassavarojen vaikutusta alaskirjauksien suuruuteen. 

 

Tutkimus löysi suurempien yrityksien tekevän yrityskauppoja useammin, mutta suuruudeltaan 

yrityskaupat ovat pienempiä suhteessa nettotasearvoon. Tästä syystä suuremmat yritykset myös 

tekevät useammin alaskirjauksia, jotka ovat suuruusluokaltaan pienempiä suhteessa nettotasearvoon. 

Tutkimus löysi myös suuremman velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksien määrää ja vähentävän 

alaskirjauksien suuruutta suhteessa nettotasearvoon. Velkaantumisasteen vaikutuksen syitä ei 

kuitenkaan voitu todistaa tehdyn tutkimuksen perusteella. 

 

Tulokset vahvistavat ylimääräisten kassavarojen johtavan huonompiin yritysostoihin myös Suomen, 

Ruotsin ja Norjan markkinoilla, sekä antaa viitteitä hyvän hallituksen kyvystä pienentää tätä 

ongelmaa. Lisäksi tulokset antavat uutta tietoa yrityksen koon ja velkaantumisasteen vaikutuksista 

liikearvon alaskirjauksiin. Tutkimuksen antamia tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen 

päätöksenteossa ja myöhemmissä tutkimuksissa. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tätä kirjoittaessa, syksyllä 2017, Yhdysvaltojen talous on kasvanut nopeasti jo useita 

vuosia ja nyt myös Suomessa elämme nousukauden aikaa. Sekä tulevaisuuden että 

historian kasvulukuja korjataan ylöspäin. Suomessa toimivilla yrityksillä menee 

vahvasti. Esimerkkeinä Neste oyj tekee tulosta biopolttoaineillaan, metsäteollisuus 

investoi valtaviin laitoksiin, Uudenkaupungin autotehtaat työllistävät ihmisiä, Turun 

telakka saa tilauksia enemmän kuin ehtii tekemään ja arvo-osakkeemme kuten Nordea 

ja Fortum jakavat ennätysosinkoja. Tulevaisuus näyttää valoisalta ja myös yrityksien 

investoinnit näyttävät olevan korkealla tasolla. Monella yrityksellä on nyt 

varallisuutta, jota voidaan jakaa osinkoina osakkeenomistajille, tai vaihtoehtoisesti 

jättää ne yrityksen kassaan odottamaan uusia investointeja. Erityisen ajankohtaiseksi 

nousee kysymys siitä, mitä tarpeet ylittäville kassavaroille tulisi tehdä. 

Yrityksen johtajat laittavat usein oman henkilökohtaisen etunsa muiden edelle (Kim, 

John, Nofsinger ja Derekin 2009). Lisäksi Jensenin (1986) vapaan kassavirran 

hypoteesin mukaan ylimääräiset kassavarat lisäävät johdon henkilökohtaisien etujen 

tavoittelusta aiheutuvia kustannuksia. Erityisesti Jensen varoittaa johdon tekemistä 

yrityskaupoista, jotka eivät ole osakkeenomistajien etujen mukaisia. Jensenin 

mainitseman ongelman suuren merkittävyyden takia on tärkeää tietää, johtavatko 

yrityksen ylimääräiset kassavarat huonompiin yritysostoihin vapaan kassavirran 

teorian mukaisesti. Tätä tietoa tarvitaan yrityksen yrityskauppoihin, kassavaroihin, 

hallitukseen ja osingonjakoon liittyvässä päätöksenteossa. 

1.2 Aiempaa tutkimusta 

Laajalti tunnetulla päämies-agentti ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa päämiehen 

ja agentin edut eroavat toisistaan ja päämiehellä ei ole saatavilla täydellistä 

informaatiota agentista. Tämä ongelma johtaa kustannuksiin ja tehottomuuteen, jotka 

tulevat viime kädessä koko yhteisön maksettavaksi (Bosse & Phillips 2016). 

Työntekijöiden joukosta, päämies-agentti ongelma on ylivoimaisesti suurin ylimmän 

johdon ja omistajien välillä (Kim ym. 2009: 4). Esimerkkejä päämies-agentti 
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kustannuksista ovat työskenteleminen laiskasti, henkilökohtaisien ystävien 

palkkaaminen yritykseen, yrityksen rahojen tuhlaaminen, imperiumin rakentamien 

(building empires), riskien ja muutoksien välttäminen oman asemansa turvaamiseksi 

sekä lyhytnäköinen johtaminen, jos eläköityminen on lähellä (Kim ym. 2009: 14). 

Agenttiteorian mukaan päämies pyrkii vaikuttamaan agenttiin säästääkseen päämies-

agentti kustannuksissa (Bosse & Phillips 2016). 

Julkisissa yrityksissä osakkeenomistajat eivät itse osallistu yrityksen päätöksentekoon 

vaan niitä edustaa yrityksen hallitus. Yksi tärkeimpiä hallituksen tehtäviä on yrityksen 

johdon asettaminen. Hallituksen vastuulla on myös johdon valvonta (Kim ym. 2009: 

9, 42). Jensenin ja Mecklingin (1976) mukaan yrityksen hallitus voi rajoittaa päämies-

agentti kustannuksien määrää asettamalla johdolle kannustimia saavuttaa 

osakkeenomistajien etuja sekä valvomalla johtoa. Gompers, Ishii ja Metrick (2003) 

kehittämän GIM-indeksin avulla on pystytty todistamaan, että parempi hallitus 

vähentää päämies-agentti kustannuksien määrää. Bebchuk, Cohen ja Wang (2013) 

mukaan markkinoilla on opittu arvostamaan hallituksen tärkeyttä ja siksi hyvä hallitus 

ollaan huomioitu osakkeen hinnassa. 

Aiemmat tutkimukset ovat todistaneet päämies-agentti ongelman olevan läsnä 

yrityskaupoissa. Masulis, Wang ja Wang (2007) mukaan, yrityskauppoja koskevissa 

tutkimuksissa on tullut hyvin selväksi, että yrityksen johtajat eivät aina tee 

osakkeenomistajien arvoa maksimoivia yrityskauppoja. Morck, Shleifer ja Vishny 

(1990) raportoivat tällaisia olevan ainakin yrityskaupat, joiden tarkoitus on kasvattaa 

yrityksen kokoa, sekä yrityskaupat, joiden tarkoitus on hajauttaa yrityksen 

liiketoimintaa.  

Easterbrookin (1984) mukaan yrityksen johdolla on merkittävä osa henkilökohtaisesta 

varallisuudestaan kiinni johtamassaan yrityksessä. Sen takia johtajat suosivat 

vähempiriskisiä investointeja, joissa on pienempi tuotto-odotus, suurempiriskisien ja 

suuremman tuotto-odotuksen omaavien investointien sijasta. Osakkeenomistajat taas 

hajauttavat sijoitusportfolionsa useampaan osakkeeseen ja sen takia heidän etujen 

mukaista olisi, jos yrityksen johto valitsisi paremman tuotto-odotuksen omaavan 

investoinnin. Kim ym. (2009: 19) mukaan tilanne voi olla myös toisinpäin. Yrityksen 

johdolla voi olla motiivia tavoitella yritykselle suuria voittoja riskeistä piittaamatta, 
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sillä riskin toteutuminen aiheutuu lopulta osakkeenomistajien maksettavasti. Tähän 

syynä voi olla johdon kannustinjärjestelmä, joka kannustaa johtoa liian suureen 

riskinottoon. 

Aikaisemmat tutkimukset antavat osittain ristiriitaista tietoa yrityksen suurien 

kassavarojen vaikutuksista yrityksen investointeihin. Jensen (1986) sanoo 

ylimääräisien kassavarojen johtavan suurempiin päämies-agentti kustannuksiin. 

Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) mukaan yritykset, joilla on paljon kassavaroja, 

investoivat enemmän. He kuitenkin sanovat suurien kassavarojen olevan positiivien 

asia yritykselle, jos sillä on hyvä hallitus, joka estää johtoa käyttämästä rahoja 

huonosti. Grullon ym. (2002) mukaan yritys, joka on siirtymässä kasvuvaiheesta 

kypsyysvaiheeseen (maturity stage), on erityisen suuressa vaarassa, että sen johto 

investoi liikaa. Johto voi jatkaa investoimista vanhaan malliin, vaikka investoinnit 

eivät enää olisikaan niin kannattavia, kuin ne kasvuvaiheessa olivat. Chu ja Liu (2016) 

tutkimuksen mukaan yritykset, joilla oli paljon kassavaroja, maksoivat kiinteistöalan 

kaupoistaan suurempia ylihintoja. Yane ja Lukas (2014) kuitenkin raportoivat vapaan 

kassavirran hypoteesin vastaisesti, että suuret kassavarat johtavat parempiin 

yritysostoihin. Usean tutkimuksen mukaan parempi hallitus johtaa parempiin 

yritysostoihin (Chen, Chen ja Wei 2011, Masulis ym. 2007). Lisäksi paremman 

hallituksen havaittiin vähentävän suurista kassavaroista aiheutuvia ongelmia. 

(Dittmara ja Mahrt-Smith 2007). 

Easterbook (1984) kertoo osingonjaon olevan keino vähentää päämies-agentti 

kustannuksia, sillä osingonjako vähentää johdon käytössä olevien ylimääräisten 

kassavarojen määrää. Myös Lie (2000) mukaan markkinat arvostavat yrityksen 

päätöstä jakaa ylimääräisiä kassavaroja osinkoina, pienenevien päämies-agentti 

kustannuksien takia. Syyksi pitää suuria määriä kassavaroja yrityksellä, mainitaan 

esimerkiksi rahoituksen hankinnan suuret kustannukset, sekä varautuminen tuleviin 

maksuihin ja kassavirran vaihteluihin (Mikkelson ja Partch 2003, Acharya, 

Davydenko ja Strebulaev 2012). Mikkelson ja Partch (2003) tutkimuksen mukaan 

kassarikkaiden yrityksien kannattavuus on vastaavaa tai parempaa, kuin yrityksien, 

joilla on vähän kassavaroja. 
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Hayn ja Hughes (2006) mukaan alaskirjausta ei voida etukäteen odottaa julkisen 

tilinpäätösinformaation perusteella. Heidän mukaan yrityskauppatilanteen tiedot, 

kuten maksetun preemion määrä, ostajaehdokkaiden määrä, liikearvon määrä 

suhteessa kauppahintaan ja osakkeiden käyttö maksuvälineenä lisäävät alaskirjauksen 

todennäköisyyttä. Yritysoston jälkeisillä tilinpäätöstiedoilla ei kuitenkaan heidän 

mukaan voi ennustaa alaskirjauksen todennäköisyyttä. 

Johtajien yli-itsevarmuus on usein mainittu syy epäonnistuneisiin yrityskauppoihin. 

Management hubris -teorian mukaan yritysjohtajat, jotka tekevät hyviä 

yrityskauppoja, tekevät tulevaisuudessa edellistä kauppaa huonompia yrityskauppoja. 

Teorian mukaan johtajilla on taipumusta yli-itsevarmuudelle onnistumisien jälkeen ja 

se johtaa huonompiin ostopäätöksiin (Brouthers ym. 1998). Hitt ym. (1998) mukaan 

johtajien yli-itsevarmuus johtaa erityisesti riittämättömään due diligence prosessiin, 

jota he pitävät suurimpana syynä epäonnistuneisiin yrityskauppoihin. Aktas, Bodt, ja 

Roll (2009) tutkimuksen mukaan kokeneet yritysjohtajat oppivat tekemään 

vähempiriskisiä yritysostoja, mitkä ovat heidän mukaan myös osakkeenomistajien 

etujen mukaisia. Morck ym. (1990) tutkimuksen mukaan menestyneet yritysjohtajat 

tekevät keskimäärin parempia yritysostoja, kuin huonommin menestyneet 

yritysjohtajat. Osa tutkimuksista näyttää siten olevan ristiriidassa management hubris-

teorian kanssa. 

Muita tekijöitä, jotka indikoivat suuremmasta alaskirjauksen todennäköisyydestä, ovat 

esimerkiksi FASB (Financial Accounting Standards Board) Statement No. 142 

mainitut markkinahintaa merkittävästi suurempi kauppahinta, yrityskaupan teko 

suurimmilta osin osakevaihtona, yrityksen myynnin toteutus julkisena huutokauppana 

tai julkisesti ostotarjouksia kyselemällä, sekä liikearvon suuri määrä suhteessa 

kauppahintaan (El-Gazzar, Jacob & shalaby 2004). Gu ja Lev (2011) mainitsevat 

syyksi useisiin alaskirjauksiin ostavan yrityksen ylihintaisen osakkeen. Useiden 

tutkimuksien mukaan yrityksen paremmat investointimahdollisuudet vähentävät 

alaskirjauksia. Siten yritykset, joilla on matalampi P/B-luku, tekevät enemmän 

alaskirjauksia yrityskaupoistaan (Godfrey & Koh 2009, Sherrill ja Houston 2016). 

Godfrey ja Koh (2009) havaitsivat myös suurempien yrityksien tekevän enemmän 

alaskirjauksia. 
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1.3 Tutkimuksen tavoite 

Tässä tutkimuksessa käsitellään päämies-agentti ongelmaa ja vapaan kassavirran 

hypoteesia, sekä niiden vaikutuksia yritykseen. Erityisesti työssä syvennytään 

tutkimaan vapaan kassavirran hypoteesin vaikutusta yrityksen tekemiin 

yrityskauppoihin. Tutkimuksessa keskitytään yrityskauppoihin siksi, koska 

yrityskaupat ovat yksi suurimmista ja kaikista helpoimmin havaittavissa oleva 

yrityksen investointi. Yrityskaupat ovat hyvä yksittäinen esimerkki yrityksen 

investoinneista ja tuloksia voidaan siten soveltaa myös muihin yrityksen 

investointeihin. Lisäksi yritysostojen on havaittu lisäävän eturistiriitaa johtajien ja 

omistajien välillä suurissa pörssiyrityksissä (Jensen & Meckling 1976). 

Tällä tutkimuksella on tarkoitus vahvistaa Jensenin (1986) raportoiman yli-investointi 

ongelman olemassaolo, sekä hallituksen vaikutus päämies-agentti ongelmien 

kitkemisessä, kuten esimerkiksi Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) tutkimuksessaan 

toteaa. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu Jensenin (1986) vapaan kassavirran 

hypoteesin olemassaolosta erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla. 

Huomattavan suuri osa aikaisemmasta kirjallisuudesta käsittelee Yhdysvaltojen 

markkinoita. Erilaisilla markkinoilla ja toimintaympäristöillä voi kuitenkin olla eroja 

vapaan kassavirran hypoteesin olemassaoloon ja vaikutuksiin. Tämän takia 

tutkimuksen empiiriseen osan tutkimusjoukkoon valitaan juuri Suomen, Ruotsin ja 

Norjan julkisesti noteeratut yritykset. 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat ylimääräisten kassavarojen johtavan 

huonompiin yritysostoihin myös Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoilla, sekä antaa 

viitteitä hyvän hallituksen kyvystä pienentää tätä ongelmaa. Siten tutkimuksen 

tulokset tukevat Jensenin (1986) vapaan kassavirran hypoteesia. Lisäksi tulokset 

antavat uutta tietoa yrityksen koon ja velkaantumisasteen vaikutuksista liikearvon 

alaskirjauksiin. Tutkimus löysi suurempien yrityksien tekevän yrityskauppoja 

useammin, mutta suuruudeltaan yrityskaupat ovat pienempiä suhteessa 

nettotasearvoon. Tästä syystä suuremmat yritykset myös tekevät useammin 

alaskirjauksia, jotka ovat suuruusluokaltaan pienempiä suhteessa nettotasearvoon. 
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Tutkimus löysi myös suuremman velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksien määrää 

ja vähentävän alaskirjauksien suuruutta suhteessa nettotasearvoon. Tutkimuksen 

antamia tuloksista voidaan hyödyntää yrityksen päätöksenteossa ja myöhemmissä 

tutkimuksissa. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Luvussa kaksi käsitellään yrityksen hallitusta ja sen tehtäviä, avataan mitä tarkoitetaan 

päämies-agentti ongelmalla, sekä käsitellään teoriaa yrityskaupoista, liikearvosta, 

alakirjauksista ja alaskirjaukseen johtavista syistä. Luvussa kolme käsitellään vapaan 

kassavirran hypoteesia, vapaan kassavirran hypoteesin ja päämies-agentti ongelman 

vaikutusta yrityskauppoihin, sekä yrityksen hallituksen vaikutusta edellä mainittuihin 

asioihin. Luvun kolme lopussa käsitellään tutkimusalueen haasteita ja aikaisempien 

tutkimuksien saamaa kritiikkiä. Neljännessä luvussa kuvataan tutkimuksen 

suunnittelu, sekä perustellaan käytettävät mallit ja tutkimuksen hypoteesit. 

Viidennessä luvussa käydään läpi saadut tulokset ja niiden perusteella tehtävät 

havainnot. Johtopäätöksissä tiivistetään ylimääräisten kassavarojen vaikutus 

yrityskauppoihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, sekä raportoidaan muut 

tutkimuksen tärkeimmät havainnot. 
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2. HALLITUS, PÄÄMIES-AGENTTI ONGELMA JA YRITYSKAUPAT 

2.1 Yrityksen hallitus 

Yritykset ovat tulleet niin isoiksi, että yrityksen johto ja omistus ovat eronneet 

toisistaan. Osakkeenomistajat omistavat yrityksen ja yrityksen johto kontrolloi 

yritystä. Tämä on seurausta siitä, että suurilla yrityksillä on usein suuri määrä 

omistajia. Omistus on hajautunut ja siksi omistajilla ei ole aikaa osallistua 

omistamiensa yrityksien päivittäiseen päätöksentekoon (Kim ym. 2009: 4). Teoriassa 

johtajat tekevät töitä yrityksen omistajille, mutta käytännössä osakkeenomistajat eivät 

ole aktiivisia ja siksi yritys näyttää monesti kuuluvan yrityksen johdolle. Johdon 

valvonta julkisissa yrityksissä on hallituksen vastuulla, joka edustaa 

osakkeenomistajia. (Kim ym. 2009: 7) 

Erma, Rasila ja Virtanen (2017: 52) mukaan hallituksella on kaksi perustehtävää, jotka 

ovat valvontatehtävä ja strateginen ohjaus. Operatiivinen johtaminen tulisi jättää 

kokonaan yrityksen johdolle, mutta hallitus suunnittelee yrityksen isompia linjoja ja 

toimii johdolle asiantuntijana. Laineman (2006: 53) mukaan hallituksen tulisi säilyttää 

valvontamahdollisuutensa, vaikka päätöksenteko onkin suurimmilta osin ulkoistettu 

johdolle. Tällä tarkoitetaan hallituksen valtaa vaikuttaa yrityksen johtamiseen ja 

hallituksen mahdollisuus tehdä yritystä ohjaavia linjauksia. Esimerkkinä tästä hän 

mainitsee hallituksen oikeuden vaihtaa yrityksen johdon, mikä kertoo hallituksen 

vallan olevan johtoa suurempi ja siten johdon halusta totella hallitusta. Hallitus ei saa 

olla johdosta riippuvainen, sillä tällöin hallituksella ei voi olla tarvitsemaansa valtaa. 

Kim, Nofsinger ja Mohr (2009: 42) mainitsevat hallituksen tehtäviksi asettaa yrityksen 

johto, päättää suurista esityksistä, kuten investoinneista ja yritysostoista, päättää 

suurista rahoituspäätöksistä, antaa asiantuntija-apua johdolle, ja varmistaa että 

yrityksen toiminnot ja taloudellinen tila viestitään tarkasti yrityksen omistajille. 

Osakkeenomistajat päättävät hallituksen vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Valituilla 

hallituksen jäsenillä on laillinen oikeus edustaa osakkeenomistajia ja tehdä päätöksiä 

osakkeenomistajien puolesta (Kim ym. 2009: 44). Erma ym. (2017: 27) mukaan 

hallituksen jäsenet ovat hallituksessa useimmiten neljästä kahdeksaan vuoteen. 

Käytännössä lyhyet toimikaudet ovat hankalia, koska ensimmäinen vuosi menee usein 
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jo yrityksen, toimialan ja yrityksen hallintotyöskentelyn opetteluun. Pitkät toimikaudet 

taas eivät ole suositeltavia. koska silloin hallitustyöskentelyllä on vaara rutinoitua. 

Erman ym. (2017: 25) mukaan osakkeenomistajat pyrkivät kasaamaan sellaisen 

hallituksen, joka pystyy toteuttamaan yritykselle asetetut tavoitteet. Hyvä hallitus on 

sopivan kokoinen yrityksen toimintaan nähden. Suuri hallitus voi olla hankala saada 

kokoon ja päätöksen teko voi olla liian aikaa vievää. Suuremmassa hallituksessa on 

myös suurempi riski, että sen jäsenet eivät perehdy riittävän tarkasti päätettävään 

asiaan. Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta ja näkemystä liiketoiminnasta. 

Tarvittava osaaminen saavutetaan usein liikkeenjohdon ja erityisesti toimitusjohtajan 

tehtävissä. Hallituksessa tulisi olla hallinnollista osaamista, sillä hallituksen tulisi 

pystyä valvomaan yrityksen toimintaa. Hallituksessa tulisi olla laskentatoimen 

osaamista, yhtiön toiminnan valvomista varten ja varmistaakseen, että yrityksessä on 

toimiva raportointijärjestelmä, joka tuottaa hallitukselle tarvittavat tiedot yrityksen 

toiminnasta. Hallituksen tulee ymmärtää myös yrityksen rahoitukseen liittyvät 

kysymykset. Yrityksen tulee pystyä arvioimaan yrityksen riskit ja seuraamaan 

yrityksen riskienhallintaa. Laajasti omistetuissa yhtiöissä voi olla myös tärkeää ottaa 

huomioon eri omistajaryhmät (Erma ym. 2017: 25). Laineman (2006: 19) mukaan on 

muistettava, ettei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää hyvälle hallitukselle, vaan 

erityyppiset ja erikokoiset yritykset tarvitsevat hallitukselta erilaisia ominaisuuksia. 

Lisäksi pienemmillä yrityksillä ei ole resursseja järjestää niin hyvää hallitusta kuin 

suuremmilla yrityksillä. 

Hyvä hallintotapa (corporate governance) muodostaa yrityksen käyttäytymissäännöt 

joiden tarkoituksena on lisätä päätöksenteon tehokkuutta ja viestiä muille toiminnan 

uskottavuudesta. Suomessa hyvän hallinnon ohjeistukset on laatinut 

Arvopaperimarkkinayhdistys. Samankaltaisia ohjeistuksia on laadittu lähes kaikissa 

Euroopan maissa ja laajasti myös maailmalla. Suosituksien noudattaminen perustuu 

yleensä noudata tai selitä periaatteeseen. Eli säännöksistä voidaan poiketa, jos 

perustellaan poikkeaman syyt (Erma ym. 2017: 21). IFAC (International Federation of 

Accounting) kuvaa hyvän hallintotavan käsitteen tarkoittavan ”niitä vastuita ja 

käytäntöjä, joiden avulla johto ja hallitus määrittelevät strategisen suunnan, 

varmistuvat siitä, että tavoitteet saavutetaan ja että riskit asianmukaisesti hallitaan sekä 

valvovat, että organisaation resursseja käytetään vastuullisesti” (Lainema 2006: 24). 
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Hyvän hallintotavan koodistossa määritellään, että vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä tulisi olla riippumattomia yhtiöstä. Näistä vähintään kahden tulisi olla 

riippumattomia suurista osakkeenomistajista (Erma ym. 2017: 26). 

Yksi tärkeimpiä hallituksen tehtäviä on yrityksen johdon järjestäminen. Yrityksen 

johto vastaa yrityksen päivittäisestä johtamisesta. Suurempiin päätöksiin he tarvitsevat 

hallituksen suostumuksen, joka toimii osakkeenomistajien puolesta. 

Osakkeenomistajien ei siis tarvitse olla enää aktiivisesti yhteistyössä johdon kanssa 

vaan se tehtävä on luovutettu yrityksen hallitukselle (Kim ym. 2009: 42). Hallituksen 

tehtävä on valvoa johtoa, mutta jossakin tapauksissa myös suuret osakkeenomistajat 

osallistuvat johdon valvontaan. Johdon toiminnan valvontaan osallistuu myös 

yrityksen ulkopuoliset sidosryhmät, kuten tilintarkastaja, investointipankit, 

luottoluokittajat ja yrityksen ulkopuoliset lain noudattamisen seuraamiseen liittyvät 

tahot. Myös markkinavoimat kannustavat johtoa hyviin suorituksiin. Jos johto 

suoriutuu hyvin ja lisää osakkeenomistajien arvoa, johtajien arvo 

työntekijämarkkinoilla nousee. Hyvä hallintotapa (Corporate Governance) muodostuu 

siten myös muista johdon valvontaan osallistujista. Kokonaisuus muodostuu johdon ja 

johdon valvontaan osallistuvien toimista ja suhteista toisiinsa (Kim ym. 2009: 9). 

Hallituksen tehtävä on myös päättää johdon palkitsemisesta. Palkkiot sidotaan usein 

yrityksen menestykseen. Yksi tapa on palkita johtoa optio-ohjelmalla. Tällöin johto 

saa yrityksen osakkeita palkinnoksi, jos yrityksen arvo nousee tietyn rajan yli, ennalta 

määrättynä aikana (Kim ym. 2009: 16). Johdon palkitsemisjärjestelmiä tarkastellaan 

tarkemmin luvussa 2.3. 

2.2 Päämies–agentti ongelma 

Päämies-agentti ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa päämiehen ja agentin edut 

eroavat toisistaan ja päämiehellä ei ole saatavilla täydellistä informaatiota agentista. 

Tämä ongelma johtaa kustannuksiin ja tehottomuuteen, jotka tulevat viime kädessä 

koko yhteisön maksettavaksi. Laajalti hyväksytty teoria olettaa, että kaikki osanottajat 

ovat kiinnostuneet henkilökohtaisesta edustaan, kaikki osanottajat toimivat 

rationaalisesti, ja että päämiehet ovat halukkaampia ottamaan riskiä kuin agentit. 

Agenttiteorian mukaan päämies pyrkii vaikuttamaan agenttiin säästääkseen näissä 

kustannuksissa. (Bosse & Phillips 2016) 
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Työntekijöiden joukosta, päämies-agentti ongelma on ylivoimaisesti suurin ylimmän 

johdon ja omistajien välillä. Muita työntekijöitä kuten keskijohtoa, valvotaan 

yrityksessä johtajien toimesta, mutta ylimmän johdon toimintoja ei yrityksen sisällä 

valvota. Ylimmän johdon valvonnasta vastaa yrityksen hallitus, jonka 

osakkeenomistajat ovat nimittäneet ajamaan heidän etujaan. Johtajien valvonnan 

lisäksi, myös hallitusta pitäisi valvoa, sillä on mahdollista, että hallitus ei tee 

valvontatehtäväänsä kunnolla. Jos osakkeenomistajat ovat passiivisia, heillä ei 

välttämättä ole kannustimia kuluttaa aikaa yrityksen hallituksen seuraamiseen. (Kim 

ym. 2009: 4) 

Hyvä yritysjohtaja laittaa yrityksen muiden sidosryhmien edut omien etujensa edelle, 

mutta usein ihmisluonteesta johtuen, johtajat laittavat oman etunsa muiden edelle. 

Esimerkkejä tästä ovat työskenteleminen laiskasti, henkilökohtaisien ystävien 

palkkaaminen yritykseen, yrityksen rahojen tuhlaaminen, imperiumin rakentamien 

(building empires), riskien ja muutoksien välttäminen oman asemansa turvaamiseksi 

sekä lyhytnäköinen johtaminen, jos eläköityminen on lähellä. (Kim ym. 2009: 14) 

Yksi syy päämies-agentti kustannuksiin on riskinottohalukkuus. Easterbrookin (1984) 

mukaan yrityksen johtajilla on merkittävä osa henkilökohtaisesta varallisuudestaan 

kiinni yrityksessä. Sen takia johtajat suosivat vähempiriskisiä investointeja, joissa on 

pienempi tuotto-odotus, suurempiriskisien ja suuremman tuotto-odotuksen omaavien 

investointien sijasta. Osakkeenomistajat taas hajauttavat sijoitusportfolionsa 

useampaan osakkeeseen ja sen takia heidän etujen mukaista olisi, jos yrityksen johto 

valitsisi paremman tuotto-odotuksen omaavan investoinnin. 

Kim ym. (2009: 19) mukaan tilanne voi olla joissain tapauksissa myös toisinpäin. 

Yrityksen johdolla voi olla motiivia tavoitella yritykselle suuria voittoja, riskeistä 

piittaamatta, sillä riskin toteutuminen aiheutuu lopulta osakkeenomistajien 

maksettavasti. Joissain tapauksissa johdon kannustinjärjestelmä kannustaa johtoa liian 

suureen riskinottoon. Tällöin puhutaan moraalikadosta (moral hazard), kun yksi taho 

ottaa riskiä oman etunsa maksimoimiseksi, mutta riskinoton seuraukset kantavat jotkut 

toiset. 
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Päämies voi rajoittaa päämies-agentti kustannuksien määrää asettamalla agenteille 

kannustimia saavuttaa päämiehen etuja, sekä valvomalla agenttia. Lisäksi jossain 

tapauksissa agentille aiheutuu kustannuksia (bonding costs) hänen vakuuttaessa 

päämiehelle, ettei hän tee päämiestä vahingoittavia toimia, tai hänen varmistaessa, että 

päämies saa korvauksen, jos hän tekee päämiestä vahingoittavia toimia. Mikään näistä 

toimista, jotka pyrkivät pienentämään agenttikustannuksia, ei yleensä ole ilmaisia, 

vaan niistä aiheutuu kustannuksia, jotka voivat olla joko rahallisia, tai ei rahallisia 

kustannuksia. Päämies-agentti ongelmaa ei yleensä voida poistaa kokonaan, vaan 

jäljelle jää eroja agentin tekemissä päätöksissä ja päätöksissä, jotka olisivat 

maksimoineet päämiehen hyödyn. Näitä kustannuksia Jensen ja Melckling (1976) 

kutsuvat jäljelle jääviksi kustannuksiksi (“residual loss”). Siten päämies-agentti 

kustannukset koostuvat heidän mukaan päämiehen maksamista päämies-agentti 

ongelmaa pienentävistä toimista, agentin maksamista sitouttamiskustannuksista ja 

jäljelle jäävistä kustannuksista. Heidän mukaansa eri osapuolien kannattaa panostaa 

päämies-agentti kustannuksia pienentäviin toimiin niin paljon, kun niistä saatava 

marginaalihyöty on suurempi, kuin marginaalikustannukset, jotka aiheutuvat näistä 

toimista, kuten valvonnasta ja sitouttamisesta. (Jensen & Meckling 1976) 

Päämies-agentti kustannuksia aiheutuu myös yrityksen johdon ja velkojan välillä. 

Jensen ja Melckling (1976) mukaan yritykset eivät ole juuri koskaan rahoitettu lähes 

kokonaan velkarahalla, koska päämies-agentti kustannukset olisivat tällöin liian 

korkeat. Jos yritys rahoitettaisiin lähes kokonaan velkarahalla, velkojille aiheutuisi 

liian paljon kustannuksia johdon kannustinjärjestelmän toteuttamisesta, valvonnasta ja 

mahdollisesta yrityksen konkurssista. Nämä kaikki edellä mainitut ovat erilaisia 

päämies-agentti kustannuksien muotoja. (Jensen & Meckling 1976) 

Ylihintaisen oman pääoman agenttikustannuksilla (agency costs of overvalued equity) 

Jensen (2005) tarkoittaa kustannuksia, jotka aiheutuvat tilanteessa, jossa yrityksen 

oman pääoman todellinen arvo ei ole niin arvokas, kuin osakkeen hinta antaa olettaa. 

Tällaiseen tilanteeseen ei kannata Jensenin (2005) mukaan joutua, sillä se näyttää 

lisäävän johdon tuloksen vääristämistä ylöspäin ja liiketoimintapäätöksien tekoa, jotka 

tuhoavat yrityksen arvoa. Jensenin mukaan useat tapaukset osoittavat johdon usein 

ilmoittavan tuloksen, jonka markkinat haluavat kuulla, tai johto haluaa markkinoiden 
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kuulevan, sen sijasta, että he näyttäisivät oikeaa tulosta. Esimerkkitapauksina hän 

käytti IT-kuplan aikana tehtyjä tuloksen vääristelyjä. 

Jotkin tutkimuksien tulokset ovat kuitenkin osittain ristiriidassa agenttiteorian kanssa. 

Esimerkiksi toimitusjohtajien motivointi optioilla pitäisi agenttiteorian mukaan 

pienentää päämies-agentti ongelman kustannuksia, mutta osa tutkimuksista osoittaa, 

että optiojärjestelyt ovat johtaneet suurempiin tappioihin, suurempien voittojen sijasta 

(Bosse & Phillips 2016). Itoh (2004) puolestaan painottaa, että vaikka yleinen 

agenttiteoria olettaakin, että agentit ajavat itsekkäästi vain omia etujaan, 

todellisuudessa useat agentit ovat kiinnostuneita myös muiden hyvinvoinnista. Tällöin 

päämies-agentti kustannuksia voidaan pienentää myös esimerkiksi koko työryhmää 

koskevilla sopimuksilla. Lubatkin, Lane, Collin ja Very (2006) mukaan yleisesti 

esitetty päämies-agenttiteoria sisältää paljon yksinkertaistavia olettamuksia, joiden 

tarkoituksena on vähentää mallin monimutkaisuutta. Yksinkertaistuksien takia malli 

menettää kuitenkin merkittävyytensä. Lubatkin ym. (2006) mukaan malli ei ole 

yhteensopiva johtamisteorian kanssa, joka pyrkii ymmärtämään monimutkaisia 

todellisen elämän organisaatioita ja niiden johtamistapoja. 

2.3 Hallituksen merkitys päämies-agentti kustannuksien minimoinnissa 

Yrityksen hallitus voi rajoittaa agentti-päämies kustannuksien määrää asettamalla 

johdolle kannustimia saavuttaa päämiehen etuja, sekä valvomalla johtoa (Jensen & 

Meckling 1976). Kim ym. (2009: 14–17) mukaan on useita erilaisia tapoja toteuttaa 

johdon palkitseminen. Pohjapalkan ja bonuspalkkion yhdistelmä sisältää kiinteän 

palkanosan ja bonuksen, joka määräytyy yrityksen menestyksen mukaan. Osakeoptiot 

palkkioina toimivat niin, että yrityksen johto saa palkkioksi yrityksen osakkeita, jos 

osakkeen arvo nousee tietyn rajan yli tiettynä ennalta määrättynä aikana. Monesti 

option raukeamisajankohta määritellään 10 vuoden päähän. Johto ei saa myydä optio-

oikeuksia ennen tätä ajankohtaa. Vaikka optio-ohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa 

saavuttamaan päämiehen etuja, optio-ohjelmat ovat usein yhdistetty hyvän 

hallintotavan hajoamiseen johtajien tavoitellessa palkkioita kaikin keinoin. Rajoitetut 

osakkeet (restricted stock) johdon palkitsemisena ovat osakkeita, jotka johto voi 

myydä vasta, kun tietyt ennalta määrätyt tavoitteet tai tietty aika on saavutettu. 

Voidaan esimerkiksi määritellä, että osakkeet saa myydä 10 vuoden jälkeen. Rajoitetut 
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osakkeet ovat optioita parempia siinä mielessä, että niiden arvo ei mene nollaan, kun 

osakkeen hinta laskee. Johdon palkkioksi voidaan myös antaa osakkeita, jos tietyt 

tehokkuuden mittarit täyttyvät (performance share). Tehokkuuden mittari voi olla 

esimerkiksi osakekohtainen tulos. (Kim ym. 2009: 14–17) 

Ongelmia palkitsemisjärjestelmissä on useita. Esimerkiksi optioihin perustuva 

bonuspalkkaus ei aina kannusta johtoa osakkeenomistajien kannalta parhaisiin 

päätöksiin. Option arvo nousee keskimäärin korkeammaksi, jos johto suosii 

riskisempiä projekteja vähempiriskisien sijasta. Riskillä tarkoitetaan tässä odotetun 

tuoton hajaumaa. Riskisellä projektilla on suurempi todennäköisyys erittäin korkeaan 

tuottoon, vaikka keskimääräinen tuotto olisikin sama kuin matalariskisellä projektilla. 

Toinen ongelma optioissa on se, että optio-ohjelma menettää merkityksensä, jos 

osakkeen arvo laskee niin alas, että johdon on mahdotonta saavuttaa osakkeen 

tavoitehintaa. Optio-ohjelma kannustaa myös tuloksen manipulointiin ja korkean 

osakkeen hinnan saavuttamiseen hinnalla millä hyvänsä. Lisäksi johto pystyy vain 

osittain vaikuttamaan osakkeen hintaan. Parempi mittari johdon menestykselle olisi 

jokin, johon ei vaikuta johdon vaikutuspiirin ulkopuoliset asia. (Kim ym. 2009: 18–

19) 

Kim ym. (2009: 17–18) mainitsevat kaksi tapaa, joilla voidaan määrittää johdon 

palkitsemisjärjestelmän toimivuus. Ensimmäiseksi arvioimalla onko palkkion suuruus 

riippuvainen yrityksen tehokkuudesta. Toisena keinona on tutkia yrityksen kehitystä 

palkitsemisohjelman jälkeen. Jos yritys suoriutuu useampana vuotena paremmin 

palkitsemisjärjestelmän asettamisen jälkeen, se kertoo toimivasta 

palkitsemisjärjestelmästä. 

Toinen tapa vähentää päämies agenttikustannuksia on johdon valvonta. Kim ym. 

(2009: 154) mukaan kiinteistöalan hinnoista johtuva finanssikriisi aiheutti monelle 

yritykselle konkurssiriskin hallituksen huonon valvonnan takia. Yhden toimialan, 

kuten kiinteistöalan, huono menestys ei pitäisi johtaa yrityksiä konkurssiin, jos 

yritykset on hyvin johdettu. Tämä todistaa, ettei hallitus valvonut johtoa tarpeeksi 

hyvin. Kim ym. (2009) mukaan näissä tapauksissa yrityksen johto havitteli suuria 

voittoja riskeistä piittaamatta. Lisäksi johtajien kannustinjärjestelmät olivat rakennettu 

niin, että ne kannustivat riskinottoa sen sijasta, että ne olisivat kannustaneet ajamaan 
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osakkeenomistajien etua. Yrityksen hallitus on vastuussa johdon asettamisessa ja 

johdon valvonnassa ja siksi nämä ongelmat olisi vältetty, jos näissä yrityksissä olisi 

ollut hyvät hallitukset. 

Gompers ym. (2003) tutkivat hyvän hallituksen vaikutusta yritykseen kehittämänsä g-

indeksin (governance index) avulla. Pienempi indeksin arvo kuvastaa suurempaa 

osakkeenomistajien valtaa yrityksen johtoa kohtaan. He vertasivat yrityksiä, jotka 

lukeutuivat g-indeksin arvon mukaan pienimpään kymmenykseen ja yrityksiä, jotka 

lukeutuivat g-indeksin arvon mukaan suurimpaan kymmenykseen. Sijoittamalla 

ryhmän yrityksiin, joilla oli vahvemmat osakkeenomistajien oikeudet ja myymällä 

ryhmää, joilla oli heikommat osakkeenomistajien oikeudet, tuotti vertailuajankohtana 

8,5 prosenttia ylituottoa. Yrityksillä, jotka olivat ryhmässä, jossa oli vahvemmat 

osakkeenomistajien oikeudet, yrityksien arvot olivat korkeammat, ne tuottivat 

enemmän voittoa, myynnin kasvu oli nopeampaa, pääomainvestoinnit olivat 

pienemmät ja yritysostot olivat pienemmät. Tutkimuksen mukaan parempi hallitus 

pienentää päämies-agentti kustannuksia. Gompers ym. (2003) kuitenkin huomauttaa, 

että tutkimuksessa ei voi olla täysin varma syy seuraus suhteesta. Tuloksen syynä voi 

olla jokin näkymätön yrityksen muuttuja osakkeenomistajien oikeuksien sijasta. 

Gompers ym. (2003) kehittämää indeksiä tai siitä sovellettuja samalla tavalla toimivia 

indeksejä, käytetään useissa eri tutkimuksissa. Nämä tutkimukset tunnetaan myös 

nimellä GIM-tutkimukset, alkuperäisien indeksin kehittäjien mukaan. Bebchuk, 

Cohen ja Wang (2013) mukaan tutkimuksissa on havaittu, että g-indeksillä tai siitä 

sovelletuilla indekseillä ei ole saatu ylituottoja 2000 ja 2008 välisenä aikana. Bebchuk 

ym. (2013) tutkimus osoittaa tämän johtuvan siitä, että markkinoihin osallistuvat tahot 

ovat oppineet arvostamaan hyvän hallituksen tärkeyttä. Markkinoiden tietämyksen 

lisääntyessä, hyvä hallitus on jo hinnoiteltu osakkeen arvoon ja siksi yrityksen 

osakkeen hinta on korkeampi, kuin sama osake olisi, jos yrityksessä olisi huono 

hallitus. Bebchuk ym. (2013) muistuttavat, että vaikka g-indekseillä ei ole enää 

mahdollisuutta ylituottoon, se ei tarkoita sitä, ettei indeksien tuloksilla olisi vaikutusta 

yrityksen arvoon ja yrityksen kannattavuuteen. Tämä siksi, että nämä voi olla jo 

huomioitu osakkeen hinnassa. 
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2.4 Yrityskauppa ja alaskirjaus 

Yrityskaupat ovat yksi suurimmista ja kaikista helpoimmin havaittavissa oleva 

yrityksen investointi (Jensen & Meckling 1976). Yrityskaupalla tarkoitetaan toisen 

yrityksen, tai sen osan hankkimista oman yrityksen haltuun. Yrityskaupat voidaan 

jaotella suoritustavan mukaan liiketoiminta- eli substanssikauppaan ja osakekauppaan. 

Liiketoimintakaupassa ostetaan osa yrityksen liiketoimintaa, kun taas osake kaupassa 

ostetaan koko yritys tai yrityksen omistamia osakkeita tai osuuksia. Yrityskauppa on 

usein myös yksi laajemman yritysjärjestelyn osa. (Katramo, Lauriala, Matinlauri, 

Niemelä, Svennas & Wilkman 2011) 

Hitt, Harrison ja Ireland (2001) mukaan yritysostoja tehdään käteisellä, velkarahalla 

tai osakevaihtona. Käteisellä Hitt ym. (2001) tarkoittavat yritysostoa, ilman vieraan 

pääoman hankkimista yritysostoa varten. Velkarahalla ostettaessa tarkoitetaan velan 

ottamista yrityskaupan rahoittamiseen. Tällöin yrityksen rahoitusrakenne muuttuu 

niin, että pienempi osa rahoituksesta on oman pääoman ehtoista, kuin aikaisemmin. 

Tämä usein muuttaa koko pääoman kustannusta, jossa huomioon tulee ottaa myös 

nousevat korkokustannukset ja nousevan riskin tuoma kustannus. Osakkeilla 

maksettaessa, kohdeyrityksen myyjät saavat maksuksi ostavan yrityksen osakkeita. 

Osakkeilla maksaminen mahdollistaa korkean markkina-arvon yrityksen hankinnan 

ilman lisärahoituksen hankkimista, ja siitä seuraavia kustannuksia. (Hitt ym. 2001) 

Kun yritys ostaa toisen yrityksen, se maksaa siitä yleisesti enemmän mitä ostettavan 

yrityksen tasearvo on. Tämä siitä syystä, että ostaja laskee saavansa ostettavasta 

yrityksestä enemmän arvoa kuin sen tasearvo on. Tästä tasearvon ja ostohinnan 

erotuksesta muodostuu liikearvo, joka on taseessa näkyvä erä (Katramo ym. 2011). 

Tammikuussa 2005 EU:ssa astui voimaan määräys, jonka mukaan kaikkien EU:n 

sisällä olevien listattujen yrityksien on merkittävä liikearvo taseeseen IFRS 

(kansainvälinen standardi tilinpäätöstietojen julkaisuun) säännösten mukaisesti. Siten 

ne joutuvat noudattamaan AS 36, IAS 38 ja IFRS3 säännöksiä liikearvon kirjaamiseen, 

ja liikearvon alaskirjauksen tarvittavuuden arviointiin. Aiemmasta tavasta poiketen 

liikearvoa ei enää poisteta taseesta poisto-ohjelman mukaisesti, vaan tehdään 

vuosittain testi, jossa määritellään alaskirjauksen tarve. Jos alaskirjauksia ei tehdä, 
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liikearvoa ei poisteta koskaan taseesta. IAS 3 mukaan alaskirjaus pitää tehdä, jos 

yrityskaupasta syntyneen liikearvon IFRS mukainen laskennallinen arvo (recoverable 

amount) laskee alle tasearvon. IFRS mukainen laskennallinen arvo on suurempi 

käyvästä arvosta vähennettynä kaupankäyntikustannuksilla ja arvosta käytössä. Arvo 

käytössä on arvioitujen tulevaisuuden tuottojen nettonykyarvo. (AbuGhazaleh, Al-

Hares & Roberts 2011) 

Myös Isossa-Britanniassa pörssiyhtiöille tuli 2005 alkaen pakolliseksi IFRS–

tilinpäätöksen laatiminen ja siten IFRS mukainen liikearvon käsittely (Seetharaman, 

Balachandran & Saravanan 2004). Yhdysvalloissa siirryttiin vuosittaiseen 

arvonalennustestaukseen vuonna 2001. Liikearvon käsittely on samankaltainen 

Yhdysvalloissa käytössä olevan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) 

mukaan, kuin eurooppalaisia pörssiyrityksiä säätelevässä IFRS–standardeissa. 

(Seetharaman ym. 2004) 

EU:n uusien liikearvon käsittelyä koskevien säännöksien tarkoituksena on parantaa 

liikearvon oikeaa kuvaa, luopumalla liikearvon poistoista. Kuitenkin, tutkijoiden 

mukaan sekä liikearvon kirjaaminen että liikearvon alaskirjaus tarjoavat yrityksen 

johdolle mahdollisuuden lukujen manipuloinnille. Liikearvon synty ja liikearvon 

alaskirjaus ovat niin sanottuja harkinnanvaraisia eriä, eli niiden rahallista määrää ei 

voida tarkalleen määrittää, vaan ne perustuvat arvioon. Liikearvo on pääpiirteissään 

saatavan tasearvon ja kauppahinnan erotus. Johto pystyy vaikuttamaan syntyvän 

liikearvon ja tasearvon suhteeseen. Liikearvon alaskirjauksessa johdolla on 

mahdollisuus vaikuttaa sekä alas kirjattavaan määrään että alaskirjauksen ajankohtaan. 

Odotettavaa on myös, että finanssikriisien aikaan liikearvon käsittely kirjanpidossa 

tarjoaa johdolle entistä suurempia mahdollisuuksia tuloksen muunteluun. (Bloom 

2009) 

Bisogno (2015) tutkimukset osoittavat, että Italiassa liikearvoa käytetään tuloksen 

manipulointiin. Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että liikearvo tarjoaa johdolle 

mahdollisuuden tuloksen manipuloinnille. Li, Shroff, Venkataraman ja Zhang (2011) 

mukaan alaskirjauksen jälkeen sekä analyytikot että sijoittavat uudelleenarvioivat 

osakkeen arvon alaspäin. Tämän kurssilaskun välttääkseen, on odotettavaa, että johto 

jättää ilmoittamatta alaskirjauksia, vaikka ne olisivatkin säännöksien mukaan 



22 

tarvittavia. Lisäksi he löysivät tutkimuksessaan korrelaation alaskirjausta ennustavien 

indikaattoreiden ja yrityksen tulevaisuuden kannattavuuden laskun välillä. Heidän 

mukaansa tämä indikoi sitä, että johto jättää alaskirjauksia tekemättä, vaikka se olisi 

tarpeellista (Li ym. 2011). On myös havaittu, että alaskirjaukset tehdään usein 

myöhässä. ASBJ, EFRA ja OIC (2014) havaitsivat tutkimuksessa, että useat yhteisöt 

tekivät finanssikriisistä johtuvat liikearvon alaskirjaukset vasta useita vuosia 

finanssikriisin jälkeen. Amy (2017) löysi tutkimuksessaan yhteyden alaskirjauksilla ja 

lyhyemmillä lainojen lyhennysaikatauluilla. Amyn (2017) mukaan tämä johtuu siitä, 

että alaskirjaus on johdolle harkinnanvarainen erä ja se siten lisää todennäköisyyttä 

epäsymmetrisestä informaatiosta. Velkojat haluavat valvoa tällaista yritystä 

lyhyemmillä maksuajoilla. 

2.5 Alaskirjauksen syyt ja ennustaminen 

Jos arvio ostettavan yrityksen arvosta laskee alle maksetun summan, liikearvosta on 

tehtävä alaskirjaus. Liikearvon alaskirjauksilla on ollut merkittävä negatiivinen 

vaikutus osakkeen arvoon lyhyellä aikavälillä (Sherrill & Houston 2016). Li ym. 

(2011) tutkimuksen mukaan sekä analyytikot että sijoittavat uudelleenarvioivat 

osakkeen arvon alaspäin, alaskirjauksen julkistuksen jälkeen. Lisäksi alaskirjaus 

toimii indikaattorina tulevaisuuden kannattavuuden laskusta. 

Yrityskauppojen on havaittu lisäävän eturistiriitaa johtajien ja omistajien välillä 

suurissa pörssiyrityksissä (Jensen & Meckling 1976). Masulis, Wang ja Wang (2007) 

mukaan, yrityskauppoja koskevissa tutkimuksissa on tullut hyvin selväksi, että 

yrityksen johtajat eivät aina tee osakkeenomistajan arvoa maksimoivia yrityskauppoja. 

Välillä he tekevät yrityskauppoja omien etujen saavuttamiseksi, osakkeenomistajien 

etujen kustannuksella. 

Brouthers, van Hastenburg ja van den Ven (1998) mainitsevat kaksi syytä 

epäonnistuneisiin yrityskauppoihin. Ensinnäkin yrityksen johto ajaa omaa etuaan 

yrityskaupalla. Toisena syynä johtajat ovat yli-optimistisia. He ovat luulleet oppivansa 

aikaisemmista yrityskaupoista, vaikka todellisuudessa he saattavat toistaa samoja 

virheitä uudelleen. Hitt ym. (2001) toteaa, että suurimmassa osassa tapauksista, syy 

epäonnistuneisiin yritysostoihin on ollut riittämätön due diligence prosessi. 
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Suurimmaksi syyksi riittämättömään due diligence prosessiin hän mainitsee johtajien 

ylimielisyyden. Joskus johtajat luulevat omista kyvyistään liikoja, eivätkä siksi tee 

tarvittavia taustatöitä tarpeeksi huolellisesti. Sen sijaan he etenevät johtopäätöksiin 

vajavaiseen informaatioon perustuen. Hitt ym. (2001) mukaan tämän ilmiö on havaittu 

erityisesti niiden johtajien kohdalla, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä onnistumisia 

viime aikoina, sekä niiden kohdalla, jotka ovat saaneet lähiaikoina positiivista 

huomiota lehdistöltä. Hitt, King, Krishnan & Makri (2009) mukaan johtajien 

ylimielisyyden on havaittu johtavan liian suurien kauppahintojen hyväksymiseen. 

Management hubris -teorian mukaan yritysjohtajat, jotka tekevät hyviä 

yrityskauppoja, tekevät tulevaisuudessa edellistä kauppaa huonompia yrityskauppoja. 

Teorian mukaan johtajilla on taipumusta yli-itsevarmuudelle onnistumisien jälkeen ja 

se johtaa huonompiin ostopäätöksiin (Brouthers ym. 1998). Aktas ym. (2009) tutkimus 

on kuitenkin management hubris -teorian vastainen. He tulivat tutkimuksessaan siihen 

tulokseen, että kokemuksen myötä yritysjohtajat oppivat arvioimaan ostokohteiden 

riskisyyden tarkemmin ja he suosivat vähemmän riskisiä ostokohteita, tuotto-

odotuksen kustannuksella. Heidän mukaansa pienempi riski on myös 

osakkeenomistajien etu. 

Morck ym. (1990) vertasivat tutkimuksessaan hyvin menestyneiden johtajien 

yrityskauppoja, ja huonosti menestyneiden johtajien yrityskauppoja. Menestystä 

mitattiin vertaamalla yrityksen suoriutumista suhteessa muihin saman alan yrityksiin. 

He havaitsivat, että hyvin menestyneet johtajat tekivät parempia yrityskauppoja. 

Huonosti menestyneet johtajat taas tekivät huonompia yrityskauppoja. Tämä tulos on 

management hubris -teorian vastainen. Sillä management hubris -teorian mukaan olisi 

odotettavampaa, että paremmin menestyvän yrityksen johto olisi alttiimpi yli-

itsevarmuudelle ja siten tekisi keskimäärin huonompia yrityskauppoja. (Morck ym. 

1990) 

FASB (Financial Accounting Standards Board) Statement No. 142 mainitaan neljä 

yrityskauppahetken ominaisuutta, jotka indikoivat suurempaa todennäköisyyttä 

tulevalle alaskirjaukselle. Ensimmäisenä on markkinahintaa merkittävästi suurempi 

kauppahinta. Toisena yrityskauppa tehdään suurimmilta osin osakevaihtona. 

Kolmantena yrityksen myynti toteutetaan julkisena huutokauppana tai julkisesti 
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ostotarjouksia kyselemällä. Viimeisenä liikearvon määrä on merkittävän suuri osa 

kauppahintaa. (El-Gazzar, Jacob & shalaby 2004) 

El-Gazzar ym. (2004) tutkivat ostettavan yrityksen ominaisuuksien vaikutusta 

yrityskauppoihin Yhdysvalloissa. Suurin vaikutus oli kaupassa syntyvän liikearvon 

määrällä. Jos yrityskaupasta muodostuvan liikearvon määrä oli suuri osa 

kauppahintaa, alaskirjauksen todennäköisyys oli suurempi. Lisäksi he löysivät, että 

osakkeilla tehdyllä yrityskaupalla, on suurempi todennäköisyys, että liikearvosta 

tehdään tulevaisuudessa alaskirjaus. 

Gu ja Lev (2011) mukaan syy useisiin alaskirjauksiin on ostavan yrityksen ylihintainen 

osake. Heidän mukaansa ylihintainen osake kannustaa johtoa hyödyntämään tilanteen 

tekemällä yrityskauppoja käyttäen maksuna omia osakkeita. He löysivät 

tutkimuksessa tilastollisesti merkittävän yhteyden ylihintaisen osakkeen ja 

yrityskauppa-aktiivisuuden välillä, sekä ylihintaisen osakkeen ja liikearvon kasvun 

välillä. Ylihintainen osake lisää alaskirjauksen todennäköisyyttä ja sen suuruutta. 

Lisäksi heidän mukaansa ylihintaiset yritykset ostivat muita yrityksiä 

harkitsemattomasti. He joko maksoivat ostokohteista liikaa, tai ostokohde ei ollut 

strategisesti yritykselle järkevä hankinta. (Gu & Lev 2011) 

Hayn ja Hughes (2006) tutkimuksen mukaan alaskirjausta ei voida etukäteen odottaa 

julkisen tilinpäätösinformaation perusteella. Heidän mukaan yrityskauppatilanteen 

tiedot, kuten maksetun preemion määrä, ostajaehdokkaiden määrä, liikearvon määrä 

suhteessa kauppahintaan ja osakkeiden käyttö maksuvälineenä, kertoivat enemmän, 

kuin yrityskaupan jälkeiset tiedot, joita yritys antoi. Toisin sanoen, heidän mukaansa 

yritykset eivät juurikaan anna tietoja yrityskaupan onnistumisesta jälkeenpäin. 

Tutkimuksen havainnot olivat vuodesta 1988 vuoteen 1998. 

Sherrill ja Houston (2016) tutkivat mitkä tekijät ennakoivat tulevaa liikearvon 

alaskirjausta. Aineistona heillä oli Yhdysvaltain pörssiyritykset ja havainnot olivat 

vuodesta 2002 vuoteen 2011. Regressioanalyysin merkittävin muuttuja oli osakkeen 

hinnan momentum (stock price momentum), joka on osakkeen edellisen kahdentoista 

kuukauden kurssikehitys. Momentumin noustessa alaskirjauksen todennäköisyys laski 

merkittävästi. Toiseksi merkittävin oli markkinoiden kasvua tai supistumista kuvaava 
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muuttuja. Kun talous kasvoi viimeisen 12 kuukauden aikana, alaskirjauksen 

todennäköisyys pieneni hieman ja kun talous supistui viimeisen 12 kuukauden aikana, 

alaskirjauksen todennäköisyys kasvoi hieman. Kuitenkin, muuttujan vaikutus 

alaskirjauksen todennäköisyyteen oli tilastollisesti merkitsevä vasta, kun kuukausia oli 

mukana useampia. P/B-luku oli seuraavaksi merkittävin muuttuja. Matalan P/B luvun 

omaavat yritykset tekevät todennäköisemmin liikearvon alaskirjauksen kuin 

kasvuyritykset. Liikearvon määrä ja liikearvon ikä taseessa lisäsi myös alaskirjauksen 

todennäköisyyttä. Liikearvon iällä oli suurempi vaikutus alaskirjauksen 

todennäköisyyteen kuin liikearvon määrällä. Tutkimuksessa huomioitavaa on myös se, 

että Sherrill ja Houston (2016) eivät löytäneet tuloksen muutoksella tai liikevaihdon 

muutoksella olevan vaikutusta alaskirjauksen todennäköisyyteen. 

Myös Godfrey ja Koh (2009) löysivät parempien investointimahdollisuuksien 

vähentävän alaskirjauksia.  He tutkivat investointimahdollisuuksia P/B-lukua 

monimutkaisemmalla kuuden faktorin mallilla, jonka tarkoitus on kuvata yrityksen 

investointimahdollisuuksia. P/B-luku on yksi mallin faktoreista. Vaihtoehtoisen 

muuttujan käyttö vahvistaa P/B luvun vaikuttavan alaskirjauksiin juuri 

investointimahdollisuuksien takia. Godfrey ja Koh (2009) raportoivat myös 

suuremman yrityksen koon lisäävän alaskirjauksia. Heidän mukaansa tämä on 

odotettavaa, sillä suurilla yrityksillä taseen yliarvostaminen voi johtaa yrityksen 

maineen menetykseen, erityisesti julkisuuteen nousseiden talouspetoksien (frauds) 

takia. Siten suuret yritykset ovat erityisen tarkkoja taseen varovaisesta arvostamisesta. 

Näin ulkopuoliset eivät edes epäile yrityksessä olevan vääristettyä taseen arvostusta. 

Sapkauskiene, Leitoniene ja Vainiusiene (2016) tutkivat liikearvon alaskirjauksia 

Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tutkimuksessaan he osoittavat johdon vaihdon 

lisäävän alaskirjauksien määrää. He havaitsivat, että yrityksillä on taipumus tehdä 

alaskirjaus yritykselle otollisella hetkellä. Lisäksi he havaitsivat, että maan 

talouskriisit lisäsivät alaskirjauksien yleisyyttä, mutta ei niiden rahassa mitattavaa 

määrää. Tutkimuksen havainnot ovat vuosien 2005 ja 2013 väliltä. (Sapkauskiene ym. 

2016) 
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3. VAPAAN KASSAVIRRAN HYPOTEESIN VAIKUTUS 

YRITYSKAUPPOIHIN 

3.1 Vapaan kassavirran hypoteesi 

Vapailla kassavirroilla tarkoitetaan kassavirtoja, joka ylittävät kaikkien positiivisien 

nettonykyarvon omaavien projektien rahoittamiseen tarvittavan rahamäärän, kun 

projektit on diskontattu nettonykyarvoon oikealla pääoman kustannuksella. Jensenin 

(1986) mukaan johto voi käyttää vapaita kassavirtoja henkilökohtaisien etujen 

tavoitteluun, tai tuhlata rahoja luontaisetuihin. Vapaan kassavirran hypoteesilla 

tarkoitetaan tätä ilmiötä. Vaikka vapaan kassavirran hypoteesi sanana viittaa tarpeet 

ylittäviin kassavirtoihin, sillä tarkoitetaan myös tarpeet ylittävää varallisuutta, tai 

tarpeet ylittäviä kassavaroja (Jensen 1986). Vapaan kassavirran hypoteesi perustuu 

oletukselle, että johdolla ja osakkeenomistajilla on eturistiriita, sekä oletukselle että 

johto pyrkii tavoittelemaan omia etujaan osakkeenomistajien etujen sijasta (Sansuk, 

Maung & Chonburi 2002). 

Jensenin (1986) mukaan yrityksen johtajat lisäävät omaa valtaansa pitämällä varoja 

yrityksessä ja siten johdon kontrollin alaisena. Maksut osakkeenomistajille vähentävät 

johtajien kontrolloimien resurssien määrää ja siten johtajien valtaa. Maksut 

osakkeenomistajille myös lisäävät johtajien tarkkailua pääomamarkkinoiden puolelta, 

mitä tapahtuu, kun yrityksen täytyy saada uutta pääomaa hankkeiden rahoittamiseksi. 

Hankkeiden rahoittaminen yrityksen omilla varoilla ei vaadi lisärahoituksen 

hankkimista ja siten se vähentää johtajien tarkkailua ja poistaa riskin siitä, että 

rahoitusta johdon haluamalle hankkeelle ei heltiäkään. Dittmara ja Mahrt-Smith 

(2007) mukaan ylimääräisistä kassavaroista aiheutuu kustannuksia yrityksille, joissa 

on heikko hallitus. Tutkimus osoittaa näiden kustannuksien tulevan sekä huonoista 

yritysostoista että muista syistä, joita ovat muun muassa johdon vähenevä paine 

tehostaa toimintoja. Jensenin (1986) mukaan yritysostot ja muut investoinnit ovat 

johdon etujen mukaisia, koska yrityksen kasvu lisää johdon valtaa lisäämällä johdon 

kontrolloimien resurssien määrää. Kasvu liittyy myös johtajien palkitsemisiin, koska 

palkkioiden määrät ovat riippuvaisia myynnin kasvusta. Myös yrityksen tapa palkita 

keskitason johtajia ylennyksillä palkkioiden sijasta, lisää motivaatiota kasvattaa 

yrityksen kokoa, sillä kasvu luo uusia tehtäviä. 
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Easterbook (1984) mukaan osinkoja ja pääomanpalautuksia voi käyttää päämies-

agentti kustannuksen pienentämiseen. Jos yrityksen täytyy jatkuvasti hakea pääomaa 

projektiensa rahoittamiseen, investointipankit tai vastaavat toimijat tarkastavat yhtiön 

pääoman sijoittajien toimesta. Samakaltaisen tarkastusprosessin tekee myös vieraan 

pääoman sijoittajat, jos yritys hakee vierasta pääomaa. Lisäksi uudet sijoittajat vaativat 

korvausta päämies-agentti kustannuksille. Tällöin myös johdolla on kannustimia 

pienentää päämies-agentti kustannuksia, koska johto haluaa saada rahoitusta 

projekteilleen parhaaseen mahdolliseen hintaan. 

Vapaan kassavirran määrä riippuu yrityksen tarpeesta rahoittaa sen kasvua. Yleisesti 

yritykset, jotka ovat kasvuvaiheessa, tarvitsevat paljon pääomia rahoittaakseen runsaat 

investointimahdollisuudet. Näillä yrityksillä on siten vähemmän vapaita kassavirtoja. 

vastaavasti yrityksillä, jotka eivät ole kasvuyrityksiä, ei ole niin paljoa kannattavia 

investointimahdollisuuksia, joihin investoida varojaan. Tämän takia näillä yrityksillä 

on suurempia määriä vapaita kassavirtoja, jotka he pystyvät halutessaan jakamaan 

osinkoina osakkeenomistajille. Tästä johtuen jaettujen osinkojen määrä näyttäisi 

riippuvan yrityksen elinkaaren vaiheesta. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä osinkojen 

elinkaariteoria (life-cycle theory of dividends). (Grullon, Michaely & Swaminathan 

2002) 

Mann ja Sichermannin (1991) tutkimustyö tukee vapaan kassavirran hypoteesia. 

Heidän mukaansa useat tutkimukset osoittavat markkinoiden reakoivan negatiivisesti 

yrityksen ilmoitukseen osakeannista. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi tähän on esitetty, 

negatiivisen signaalin ja korkeiden transaktiokustannuksien lisäksi, nousevat päämies-

agentti kustannukset, johdon kontrolloimien rahojen määrän kasvaessa. 

Tutkimuksessaan Mann ja Sicherman (1991) osoittavat, että markkinat reagoivat 

vähemmän ilmoitukseen osakeannista, jos saatavalla rahalla hankitaan vain 

omaisuutta, jotka liittyvät yrityksen ydinliiketoimintaan. Jos yritys ilmoitti käyttävän 

osakeannista saatavat varat omaisuuden hankintaan, joka ei liity ydinliiketoimintaan, 

markkinat reagoivat ilmoitukseen negatiivisemmin. Myös Lie (2000) tutkimuksen 

tulokset tukevat vapaan kassavirran hypoteesia. Hän havaitsi tutkimuksessaan, että 

yrityksillä oli usein ylimääräisiä kassavaroja, ennen julkaisua ostaa takaisin omia 

osakkeita, tai päätöstä jakaa suuren määrän kertaluontoisia osinkoja. Näissä 

tapauksissa myös markkinat arvostivat positiivisesti ilmoitusta varojen jaosta. Lie 
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(2000) mukaan kurssikehityksen selittää suurilta osilta päämies-agentti kustannukset, 

jotka liittyvät yrityksen ylimääräisiin kassavaroihin. Varojen jaolla päämies-agentti 

kustannukset pienenevät. 

Miksi kaikki yritykset eivät jaa vapaita kassavirtoja osinkoina osakkeenomistajille, 

vaan jättävät ne yrityksen kassaan? Mikkelson ja Partch (2003) mainitsevat yhdeksi 

syyksi rahoituksen hankinnan suuret kustannukset. Vieraan pääoman tai oman 

pääoman hankinnasta aiheutuu suoria kustannuksia, kuten pankille maksetut palkkiot 

lainan järjestämisestä, osakeannin järjestäjän palkkiot, tai lakiasioihin liittyviä 

kustannuksia. Lisäksi rahoituksen järjestämisestä aiheutuu epäsuoria kustannuksia, 

joita syntyy muun muassa lainoittajien ja osakkeenomistajien eturistiriidasta, sekä 

informaatio-ongelmasta ulkopuolisien sijoittajien kanssa. Sijoittajat esimerkiksi 

vaativat alennusta yrityksen arvosta, jos yritys yrittää myydä riskisiä arvopapereita. 

Mikkelson ja Partch (2003) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet rahoituksen 

hankkimisen ulkoisista lähteistä olevan kalliimpaa, kuin yrityksen omista 

kassavirroista tuleva rahoitus. Heidän mukaansa kannattavien investointien rahoitus 

on siten riippuvainen yrityksen omista kassavirtojen vaihtelusta ja sen takia osa 

yrityksen kannattavista investoinneista jää rahoittamatta. Mikkelson ja Partch (2003) 

mukaan yrityksen suuret kassavarat ovat perusteltuja turvaamaan kannattavien 

investointien rahoitukset, kassavirtojen vaihteluista huolimatta.  

Acharya, Davydenko ja Strebulaev (2012) mukaan tärkein syy yrityksen suurille 

kassavaroille on varautuminen tuleviin maksuihin ja kassavirran vaihteluihin 

(precautionary savings). Tutkimuksessaan he todistavat, että suuret kassareservit 

korreloivat yrityksen maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kanssa pidemmällä 

aikavälillä, riippuvaisuuden endogeenisuuden takia. Suuremmat kassavarat 

korreloivat myös lainojen korkojen kanssa. Nämä yhtäläisyydet johtuvat Acharya ym. 

(2012) mukaan siitä, että mitä riskisempi yritys on, sitä suurempia määriä kassavaroja 

sen kannattaa pitää varautuakseen tulojen epävarmuuteen. 

Mikkelson ja Partch (2003) tutkivat kassavarojen määrän vaikutusta yrityksen 

tehokkuuteen. He vertasivat yrityksiä, joilla oli vähintään yksi neljäsosa 

tasevarallisuudestaan kassassa, vähintään viiden vuoden ajan. Tutkimuksen tuloksien 

mukaan näiden kassarikkaiden yrityksien tehokkuus oli vastaavaa tai parempaa kuin 
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samankaltaisien vertailuyrityksien, joilla ei ollut niin paljoa kassavaroja. Tulokset ovat 

siis osittain vapaan kassavirran hypoteesin vastaisia. 

Paremman hallituksen ja yrityksen kassavarojen määrän suhteesta on ristiriitaisia 

tutkimuksia. Harford, Mansi ja Maxwell (2008) mukaan Yhdysvalloissa vahvemman 

hallituksen yrityksillä oli isompia määriä kassavaroja. Tämä johtui heidän mukaansa 

siitä, että heikomman hallituksen yrityksen johto käytti ylimääräiset kassavarat 

nopeammin, kuin vahvan hallituksen yritykset. Ne käyttivät rahoja 

käyttöomaisuusinvestointeihin ja yritysostoihin. Kuitenkin, esimerkiksi Kalcheva 

(2007) raportoi tilanteen olevan täysin päinvastainen. Hänen mukaansa heikompi 

hallitus lisää kassavarojen määrää ja vahvempi hallitus vähentää sitä. 

3.2 Päämies-agentti ongelman vaikutus yrityskauppoihin 

Masulis, Wang ja Wang (2007) mukaan, yrityskauppoja koskevissa tutkimuksissa on 

tullut hyvin selväksi, että yrityksen johtajat eivät aina tee osakkeenomistajan arvoa 

maksimoivia yrityskauppoja. Välillä he tekevät yrityskauppoja omien etujensa 

saavuttamiseksi (Masulis ym. 2007). 

Morck ym. (1990) tutkivat yritysostoja, jotka tuovat merkittäviä etuja yrityksen 

johdolle. Tarkoituksena oli selvittää ajavatko yrityksen johtajat omia etuja tehdessään 

yrityskauppoja. He havaitsivat, että jos yrityskauppa tehtiin tarkoituksena kasvattaa 

yrityksen kokoa, yrityskaupat olivat huonoja investointeja osakkeenomistajien 

kannalta. Lisäksi Morck ym. (1990) havaitsivat, että jos yrityskauppa tehtiin 

tarkoituksena hajauttaa liiketoimintaa, yrityskaupat olivat huonoja 

osakkeenomistajien näkökulmasta. Myös Katramo ym. (2011: 28) mainitsevat, että 

mitä kauempana yrityksien toimialat ovat toisistaan, sitä todennäköisempää 

yrityskaupan epäonnistuminen on. Molemmat näistä Morck ym. (1990) mainitsemista 

yrityskauppojen tyypeistä tuovat merkittäviä etuja yrityksen johdolle. Yrityksen koon 

kasvattaminen lisää johdon valtaa lisäämällä johdon kontrolloimien resurssien määrää. 

Muita etuja ovat johtajien suuremmat palkkiot yrityksen kasvaessa ja johdon halu 

kasvattaa omaa imperiumia (Jensen 1986). Hajauttaminen taas vähentää yrityksen 

riskisyyttä ja siten vähentää johtajan työpaikkaan liittyvää riskiä. (Morck ym. 1990) 
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Chu ja Liu (2016) tutkivat yrityksen hallituksen vaikutusta yrityskauppoihin. 

Tutkimuksessa verrattiin paremman ja huonomman hallitukset vaikutusta varakkaiden 

yrityksien kiinteistöalla maksamiin ylihintoihin. Hallituksen paremmuutta verrattiin 

G-indeksillä ja E-indeksillä. G-indeksi on Gompers ym. (2003) kehittämä indeksi, 

jossa verrataan osakkeenomistajien ja johdon vallan suhdetta. Kun osakkeenomistajien 

valta on suurempi, indeksi saa pienemmän arvon (Chu & Liu 2016). E-indeksi on 

Bebchuk, Cohen & Ferrell (2009) kehittämä mittari, joka mittaa yrityksen hallituksen 

paremmuutta, kuuden hallituksen ominaisuuden perusteella (Bebchuk ym. 2009). Chu 

ja Liu (2016) tutkimus antaa viitteitä siitä, että yritykset, joilla on vahvempi hallitus, 

kärsii vähemmän päämies-agentti kustannuksista. Yksittäisenä mittarina, johdon 

osakkeisiin ja optioihin perustuvan palkkion osuudella johdon koko palkkiosta, oli 

suuri vaikutus päämies-agentti kustannuksien määrässä. Jos johdon palkkiosta 

suurempi osa perustui osakkeisiin ja optioihin, päämies-agentti kustannukset olivat 

pienemmät. Chu ja Liu (2016) kiinteistöalan kauppoihin perustuvan tutkimuksen 

mukaan hyvällä hallituksella pystytään pienentämään päämies-agentti ongelman 

kustannuksia. 

Masulis ym. (2007) keskittyivät tutkimuksessaan GIM-indeksien anti-takeover 

säännöksiin. Näiden säännöksien tarkoitus on suojata yritystä joutumasta yritysoston 

kohteeksi. Nämä säännökset lisäävät johtajien valtaa ja siksi ne myös lisäävät 

eturistiriitaa johdon ja omistajien välillä. Tutkimuksen mukaan, jos yritys on suojattu 

enemmän joutumasta yritysoston kohteeksi, sillä on suurempi todennäköisyys, että 

johto rakentaa omaa imperiumia yrityksen arvoa vähentävillä yrityskaupoilla. 

Tällaisien yrityksien tekemissä yritysostoissa havaittiin selkeästi matalampi tuotto. 

Masulis ym. (2007) mukaan, tämä johtuu siitä, että anti-takeover säännökset lisäävät 

johdon valtaa ja siten vähentävät markkinoiden painetta yrityksen johtoa kohtaan. 

Heidän mukaansa markkinoiden suurempi paine yrityksen johtoa kohtaan, johtaa 

parempiin yrityskauppoihin. Tutkimuksen aineisto koostui 3333:sta Yhdysvalloissa 

toteutuneesta yrityskaupasta vuosien 1990 ja 2003 väliltä. 

Harford, Humphery-Jenner ja Powell (2012) tutkivat aihetta syvemmin ja etsivät syitä 

miksi vahvemmassa asemassa oleva johto suhteessa osakkeenomistajiin, tekee 

huonompia yritysostoja. Vahvassa asemassa olevaa johtoa mitataan anti-takeover 

säännöksien määrällä Masulis ym. (2007) tutkimuksen tavoin. Ensimmäiseksi 
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mahdolliseksi syyksi he raportoivat, että vahvassa asemassa olevat johtajat välttelevät 

ostamasta listaamatonta yhtiötä. Syyksi tutkijat ehdottavat listaamattomien yhtiöiden 

keskittyneen omistuksen lisäävän johdon valvontaa, mitä johto ei halua. Tämän 

voidaan odottaa johtavan keskimäärin huonompiin yrityskauppoihin, koska 

esimerkiksi Fuller, Netter ja Stegemoller (2002) mukaan listaamattomien yhtiöiden 

hankinnat ovat olleet kannattavampia, kuin listattujen yrityksen hankinnat. Lisäksi 

listaamattomien yrityksien välttäminen rajaa valittavien ostokohteiden määrää 

huomattavasti. Toisena syynä huonommille yritysostoille Harford ym. (2012) 

mainitseva, että vahvassa asemassa oleva johto välttää ostamasta yrityksiä 

osakevaihtona, jos ostettavassa yrityksessä on suuria osakkeenomistajia. Tämä 

vähentää heidän mukaansa johdon asemaa suhteessa osakkeenomistajiin valvonnan 

lisääntyessä. Tämä rajaa valittavien ostokohteiden määrää ja sen seurauksena johto ei 

välttämättä valitsekaan yrityksen kannalta parasta ostokohdetta. Harford ym. (2012) 

havaitsivat myös vahvassa asemassa olevien johtajien maksavan yrityskaupoista 

ylihintaa ja valitsevansa ostokohteita, joissa on saatavilla vähemmän synergiaetuja. 

Myös Chen ym. (2011) käyttivät GIM-indeksiä tutkimuksessaan. He löysivät 

suurempien osakkeenomistajien oikeuksien vähentävän oman pääoman kustannuksia. 

Tutkimus osoittaa, että hallitus (tai osakkeenomistajat) vaikuttavat yrityksen arvoon 

kassavirtojen ja tuloksien lisäksi pienempien pääoman tuottovaatimuksien kautta. 

3.3 Kassavarojen vaikutus yrityskauppoihin 

Vapaan kassavirran hypoteesin mukaan yrityksen johtajat saavat merkittäviä 

henkilökohtaisia hyötyjä imperiumin rakentamisesta. Tämän takia on odotettavaa, että 

yrityksissä, joissa on runsaasti varallisuutta, johtajat tekevät osakkeen omistajien arvoa 

alentavia yrityskauppoja. (Jensen 1986) 

Grullon ym. (2002) mukaan yritys, joka on siirtymässä kasvuvaiheesta 

kypsyysvaiheeseen (maturity stage), on suuressa vaarassa, että sen johto investoi 

liikaa. Johto voi jatkaa investoimista vanhaan malliin, vaikka investoinnit eivät enää 

olisikaan niin kannattavia, kuin ne kasvuvaiheessa olivat. Grullon ym. (2002) pitää 

yrityksen osinkotason nousua signaalina siitä, että johto on sitoutunut olemaan yli-

investoimatta yrityksen varoja. 
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Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) tutkimuksen mukaan yritykset, joilla on paljon 

kassavaroja useampien vuosien ajan, investoivat enemmän. Erityisesti ne investoivat 

tutkimus ja kehitystyöhön, sekä pääomahyödykkeisiin. Kuitenkin heidän mukaansa, 

jos yrityksessä on hyvä hallitus, suuret kassavarat tukevan yrityksen investoimista 

ilman, että se laskee yrityksen kannattavuutta. Tutkimuksen mukaan yrityksessä, jossa 

on huono hallitus, ylimääräiset kassavarat eivät ole yritykselle niin arvokkaita, kuin 

yrityksessä jossa on hyvä hallitus. Ylimääräisten kassavarojen arvoa tutkittiin 

mittaamalla muutoksia kassavaroissa ja niiden vaikutusta osakkeen arvoon. Dittmara 

ja Mahrt-Smith (2007) havaitsivat myös, että huonon hallituksen yrityksissä rahaa 

käytetään nopeammin tavoilla, jotka vähentävät yrityksen kannattavuutta. Yritykset 

joilla oli useampana perättäisenä vuonna heikko hallitus ja paljon ylimääräisiä 

kassavaroja, kärsivät heikommasta kannattavuudesta. Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) 

mukaan tällaisien yrityksien johtajat joko investoivat varoja kannattamattomiin 

projekteihin tai suuret kassavarat vähentävät painetta johtaa yritystä tehokkaasti, 

minimoida kustannuksia, parantaa voittomarginaaleja, valvoa operaatioita ja 

työntekijöitä, sekä työskennellä muiden yrityksen tehokkuutta parantavien toimien 

parissa. Merkittävä huomio tutkimuksessa on se, että yrityksessä, jossa on hyvä 

hallitus, ei aiheudu kustannuksia ylimääräisistä kassavaroista. Dittmara ja Mahrt-

Smith (2007) 

Lang ja Litzenberger (1989) tutkivat vapaan kassavirran hypoteesin vaikutusta 

investointeihin. He käyttivät tutkimuksessaan Tobin's q:ta määrittääkeseen yli 

investoivat yritykset. Tobin's q lasketaan jakamalla yrityksen arvo (oman pääoman 

markkina arvo lisättynä vieraan pääoman markkina arvolla) yrityksen tasearvolla. Jos 

Tobin's q oli alle 1, sen määriteltiin viittaavaan huonoihin investointimahdollisuuksiin 

ja sitä kautta yli-investointi ongelmaan. Jos Tobin's q oli yli yksi, yrityksellä ei ollut 

yli-investointi ongelmaa. Lang ja Litzenberger (1989) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että markkinat reagoivat keskimäärin positiivisemmin julkaisuun suurista osingoista, 

jos kyseessä oli matalan Tobin's q:n yritys, verrattuna korkean Tobin's q:n yritykseen. 

Tämä tutkimuksen tulos tukee vapaan kassavirran hypoteesia, sillä sijoittajat reagoivat 

väheneviin päämies-agentti kustannuksiin, arvostamalla osakkeen korkeammalle. 

Matalan Tobin’s q:n yrityksellä on suurempi taipumus yli-investointi ongelmaan ja 

siten osingonjako vähentää päämies-agentti kustannuksia enemmän, kuin osingonjako 

vähentää päämies-agentti kustannuksia korkean Tobin’s q:n yrityksestä (Lang & 
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Litzenberger 1989). Sherrill ja Houston (2016) tutkimus tukee tulkintaa, jonka mukaan 

yritykset, joilla on vähemmän investointimahdollisuuksia, tekevät huonompia 

investointeja. Heidän mukaansa matalan P/B luvun omaavat yritykset tekevät 

todennäköisemmin liikearvon alaskirjauksia, kuin kasvuyritykset. Samaan tulokseen 

päätyivät myös  Godfrey ja Koh (2009). 

Denis, Denis, and Sarin (1994) tulkinta on kuitenkin ristiriidassa Lang ja Litzenberger 

(1989) johtopäätöksien kanssa. Denis ym. (1994) tutkivat suurien osingonjaossa 

tapahtuvien muutoksien vaikutusta pääomakustannuksiin (capital expenditures). He 

vertasivat matalan Tobin’s q:n (q alle 1) ja korkean Tobin’s q:n (q yli 1) eroa. Vapaan 

kassavirran hypoteesin mukaan olisi odotettavaa, että matalan Tobin’s q:n yrityksien 

kasvavat osingot laskisivat pääomainvestointien määrää. Tällöin yritys jakaisi vapaat 

kassavarat osakkeenomistajille investointien sijasta. Heidän tutkimuksessaan 

pääomakustannukset kuitenkin nousivat osinkojen noustessa ja laskivat osinkojen 

laskiessa. Denis ym. (1994) tulkinnan mukaan kasvavat osingot eivät tarkoitakaan 

pieneneviä päämies-agenttikustannuksia, niin kuin Lang ja Litzenberger (1989) 

tutkimuksessaan raportoivat. 

Chu ja Liu (2016) tutkivat vapaan kassavirran hypoteesia, kiinteistöalan kauppojen 

aineistolla. He vertasivat yrityksen kassavirtojen ja yrityksen kassavarojen vaikutusta 

kiinteistöalan kauppojen hintaan. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että kiinteistöalan 

yritykset, joilla on paljon kassavaroja, maksavat kaupoistaan keskimäärin ylihintaa. 

Samalla tavalla, myös suuret kassavirrat johtivat maksettuihin ylihintoihin. Lisäksi he 

havaitsivat, että suuret kassavarat johtivat suurempiin ylihintoihin Tobin’s q:n ollessa 

pienempi. Myös Chu ja Liu (2016) mukaan matala Tobin’s q indikoi yli-investointi 

ongelmaa. Chun ja Liun tulokset tukevat vapaan kassavirran hypoteesia.  

Yane ja Lukas (2014) saivat tutkimuksessaan osittain vapaan kassavirran hypoteesin 

vastaisia tuloksia. He tutkivat suurimpien kiinalaisien yrityksien yritysostoja 

ulkomailta. Heidän tutkimuksensa sisälsi 77 yritysostoa, joissa ostokohteet olivat 

Kiinan ulkopuolella. Kaikkien yritysostojen arvot olivat vähintään 100 miljoonaa 

Yhdysvaltain dollaria. Havainnot olivat vuosien 2004 ja 2009 väliltä. Tutkimuksen 

ensimmäinen tavoite oli tutkia yritysostojen kannattavuutta. Tuloksena oli, että 

yritysostot olivat kannattavia ostavan yrityksen osakkeenomistajille. Toisena 
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tavoitteena oli tutkia vapaiden kassavirtojen vaikutusta yritysostojen kannattavuuteen. 

Kannattavuutta he tutkivat yritysoston jälkeisellä osakkeen kurssimuutoksella. Vapaan 

kassavirran hypoteesin vastaisesti, he löysivät heikon mutta tilastollisesti merkitsevän 

positiivisen korrelaation ostavan yrityksen vapaiden kassavirtojen ja yritysoston 

tuoton välillä. Yane ja Lukas (2014) perustelivat tätä sillä, että markkinat arvioivat 

onko ostavalla yrityksellä tarpeeksi resursseja yritysostosta aiheutuvien, yritysoston 

jälkeisien haasteiden, kuten kulttuurien yhdistämisen, eri valuutan ja muiden 

yhdistämisestä aiheutuvien haasteiden ylittämiseen. Varakas yritys onnistuu 

yhdistymisessä heidän mukaansa paremmin. Perusteluna he käyttivät myös sitä, että 

rahan puute vaatisi yrityksiä hankkimaan rahoitusta pääomamarkkinoilta 

rahoittaakseen kannattavia yritysostoja. Myers ja Majluf (1984) teorian mukaisesti 

yrityksen ei kaikissa tapauksissa kannata ottaa oman pääoman ehtoista rahoitusta, 

koska se ei välttämättä ole kannattavaa vanhoille osakkeenomistajille. 

Myös Gregory ja Wang (2013) tutkimuksen tulokset ovat osittain ristiriidassa vapaan 

kassavirran hypoteesin kanssa. Tutkimuksen mukaan yrityksen suuremmat vapaat 

kassavirrat parantavat yritysoston tuottoa, jos yrityksellä on vahva hallitus (GIM-

indexillä mitattuna) ja yrityksellä on institutionaalinen omistaja lisäämässä johdon 

valvontaa. Lisäksi tutkimus osoittaa, että yritykset joilla on vähän vapaita kassavirtoja, 

tekevät enemmän omistajien arvoa tuhoavia yrityskauppoja. 

3.4 Tutkimusalueen haasteita ja kritiikkiä 

Useat tutkimukset osoittavat, että alaskirjauksien ennustaminen 

tilinpäätösinformaation avulla on haasteellista (Hayn & Hughes 2006, Sapkauskiene 

ym. 2016). Monissa tutkimuksissa on löydetty tilinpäätösinformaation ulkopuolisia 

syitä, jotka vaikuttavat alaskirjauksiin, mikä lisää alaskirjauksien tutkimisen 

haastavuutta. Empiiriset tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että oman edun tavoittelu 

ja johdon tuloksen manipulointi, vaikuttavat alaskirjauksiin (Sapkauskiene ym. 2016). 

Useat tutkimukset osoittavat, että johdolla on mahdollisuus vaikuttaa alaskirjauksen 

suuruuteen ja ajankohtaan (Bisogno 2015, Bloom 2009, Sapkauskiene ym. 2016, 

ASBJ ym. 2014, Li ym. 2011). Näissä tutkimuksissa käy myös ilmi, että nykyinen 

liikearvon kirjaamisen käytäntö laskee tilinpäätösraportoinnin laatua, koska yrityksen 
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johto käyttää nykyistä liikearvon kirjauskäytäntöä hyväkseen (Amy 2017). Tämä 

vaikeuttaa myös liikearvon alaskirjauksien tutkimista. 

ASBJ ym. 2014 tutkimuksessa pohditaan nykyisen liikearvon kirjaustavan 

järkevyyttä. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että nykyiset IFRS säännökset 

mahdollistavat tuloksen manipuloinnin ja siten tutkimus viittaa tarpeeseen päivittää 

säännöksiä (ASBJ ym. 2014). Amy (2017) mukaan US GAAP:n liikearvon käsittelyä 

koskeva säännös SFAS 142 on kaikista kiistanalaisin GAAP:hen tullut muutos. 

Tutkimuksen mukaan säännöksen seuraukset rikkovat GAAP:n ajallisuuden 

periaatetta, tilinpäätöksen tuloksen laatu heikkenee ja analyytikot antavat huonompia 

ennusteita vaihtelevien alaskirjauksien takia. Sapkauskiene ym. (2016) kuitenkin 

mainitsevat, että liikearvon alaskirjausta ja sen tarvetta ei ole tutkittu tarpeeksi ja siten 

ei ole saatavilla tarpeeksi luotettavaa tutkimustietoa uusien säännöksien tueksi. Heidän 

mukaansa uusia säännöksiä varten tarvittaisiin lisätietoa erityisesti vuosittaisesta 

alaskirjaustestauksesta, sen käytöstä ja toimivuudesta. 

Nykyinen alaskirjaustestaukseen perustuva liikearvon käsittely tuli EU:ssa voimaan 

pörssiyrityksille vuonna 2005 (AbuGhazaleh ym. 2011). Yhdysvalloissa vastaavaan 

käytäntöön siirryttiin 2001. (Seetharaman ym. 2004). Sapkauskiene ym. (2016) 

mukaan käytäntö on niin uusi, ettei tilastollisiin tutkimuksiin saada mukaan tarpeeksi 

pitkää aikaväliä. Heidän mukaansa tulemme saamaan luotettavampaa tutkimustietoa 

alaskirjauksista tulevaisuudessa, kun käytäntö on ollut voimassa pidempään. 

Useissa tutkimuksissa hallituksen vaikutusta alaskirjauksiin on tutkittu GIM-indeksien 

avulla. Chen ym. (2011) mukaan indeksissä mukana olevat yrityksen ominaisuudet 

ovat yrityksen sisällä päätettävissä ja siksi ne voivat olla endogeenisia. Toisin sanoen 

yrityksen sisällä voidaan vaikuttaa mittarin antamaan arvoon, vaikka todellisia 

muutoksia ei tapahtuisikaan (Chen ym. 2011). Lisäksi, kuten myöhemmin tässä 

tutkimuksessa raportoidaan, GIM-indekseillä tutkittaessa havaintojoukkoon 

valikoituu vain pörssin suurimpia yrityksiä, koska kaikilta yrityksiltä ei ole 

tietokannasta saatavilla tarvittavia tietoja. Havaintojoukon rajaaminen tällä tavalla voi 

johtaa systemaattiseen virheeseen. 
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Vapaan kassavirran hypoteesin mukaan on odotettavaa, että yrityksessä, jossa on 

runsaasti kassavaroja, johtajat tekevät osakkeen omistajien arvoa alentavia 

yrityskauppoja (Jensen 1986). Myers ja Majluf (1984) yrityksen rahoitukseen liittyvä 

teoria taas sanoo, että yritykset jättävät kannattavia investointeja tekemättä, koska 

omanpääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen ei aina ole vanhoille 

osakkeenomistajille kannattavaa, johtuen johdon ja sijoittajien informaation 

epäsymmetriasta (Myers & Majluf 1984). Edellä mainitut tulkinnat ovat esimerkkejä 

siitä, että on olemassa vastakkaisia teorioita siitä kannattaako yrityksellä pitää 

kassavaroja itsellään, vai jakaa ne osakkeenomistajille. On myös odotettavaa 

aikaisempien tutkimuksien perusteella, että kassavarat vaikuttavat yrityskauppoihin 

usealla eri tavalla, joista osa on negatiivisia ja osa positiivisia. 

Lubatkin ym. (2006) antavat vahvaa kritiikkiä päämies-agentti teorialle. Heidän 

mukaansa päämies-agentti teoria sisältää paljon yksinkertaistuksia ja olettamia ja 

näiden takia malli menettää merkittävyytensä. Lisäksi, Itoh (2004) mukaan agentit 

eivät todellisuudessa aja itsekkäästi vain omia etujaan, niin kuin teoria olettaa, vaan 

useat agentit ovat kiinnostuneita myös muiden hyvinvoinnista. 

Sapkauskiene ym. (2016) mukaan alaskirjauksien tutkimisessa on vielä paljon 

tuntemattomia alueita, kuten erot toimialojen välillä, perheyrityksien erot muihin 

yrityksiin, omistusmuodon tai tilintarkastajan vaikutus alaskirjauksiin ja rahoitusalan 

tutkiminen, joka on useimmiten jätetty tutkimuksesta pois, koska se poikkeaa muista 

tutkittavista yrityksistä liikaa. 
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4. MALLIT JA AINEISTON KUVAUS 

4.1 Tutkimuksen aineisto ja tutkimushypoteesit 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan Jensenin (1986) esittämää vapaan 

kassavirran hypoteesia ja yli-investointi ongelman olemassaoloa pohjoismaisilla 

markkinoilla, sekä hallituksen vaikutusta tähän ongelmaan. 

Vapaan kassavirran hypoteesin mukaan yrityksen johtajat saavat merkittäviä 

henkilökohtaisia hyötyjä imperiumin rakentamisesta (empire building) (Kim ym. 

2009: 14). Myös Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) mukaa yritykset, joilla on paljon 

kassavaroja useiden vuosien ajan, investoivat enemmän. Siten ensimmäisenä 

tutkimushypoteesina on, että yritykset, joilla on enemmän ylimääräisiä kassavaroja, 

tekevät kappalemääräisesti enemmän yrityskauppoja, kuin yritykset, joilla on 

vähemmän ylimääräisiä kassavaroja. Tutkimuksessa yritysosto-tapahtumien määrää 

kuvaavana muuttujana käytetään vähintään yhden yritysoston tapahtumisen 

todennäköisyyttä havaintovuonna. Tämä ei ole täysin sama asia kuin yritysostojen 

kappalemäärä, koska samana vuonna voi tapahtua useampia yritysostoja. Muuttujan 

voidaan kuitenkin odottaa korreloivan lähes täydellisesti kappalemäärän kanssa. 

Jensen (1986) mukaan on odotettavaa, että yritykset, joilla on paljon varallisuutta 

tekevät osakkeenomistajien arvoa laskevia yrityskauppoja. Tätä tukevia empiirisiä 

tutkimuksia on tehnyt esimerkiksi Chu ja Liu (2016). Siten toisena hypoteesina on, 

että yritykset, joilla on enemmän ylimääräisiä kassavaroja, tekevät kappalemääräisesti 

enemmän alaskirjauksia yrityskaupoistaan, kuin yritykset, joilla on vähemmän 

kassavaroja. 

Kassavarojen vaikutusta yrityskauppojen kokonaisarvoon ei voida yhdellä mallilla 

arvioida, koska tällöin mallin selitettävää muuttujaa, yrityskauppoja, ei saataisi 

normaalijakautuneeksi nolla arvojen takia. Tästä syystä toteutuneiden yrityskauppojen 

suuruutta tutkitaan erikseen lineaarisella regressioanalyysillä, poistamalla aineistosta 

yritysostojen nolla-arvot. Näin selitettävä muuttuja saadaan normaalijakautuneeksi. 

Kolmantena hypoteesina on siten, että yritykset, joilla on enemmän kassavaroja, 

tekevät keskimäärin suurempia yrityskauppoja, kuin yritykset, joilla on vähemmän 
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ylimääräisiä kassavaroja. Tutkimalla toisella mallilla yritysostojen määrää ja toisella 

mallilla yritysostojen suuruutta, samalla aineistolla, voimme tehdä päätelmiä 

ylimääräisten kassavarojen kokonaisvaikutuksesta. Pelkästään yritysosto-tapahtumien 

määrää tutkimalla, jäisi huomioimatta yritysostojen suuruus ja pelkästään 

yritysostojen suuruutta tutkimalla, jäisi huomioimatta yritysosto-tapahtumien määrä.  

Samasta syystä, myös alaskirjauksien suuruutta tutkitaan erikseen lineaarisen 

regressioanalyysin avulla. Neljäntenä hypoteesina on, että yritykset, joilla on 

ylimääräisiä kassavaroja, tekevät keskimäärin suurempia alaskirjauksia, kuin 

yritykset, joilla on vähemmän ylimääräisiä kassavaroja. 

Samanlaiseen parittaiseen hypoteesien asetteluun, päätyivät myös Sapkauskiene ym. 

(2016). He tutkivat alaskirjauksen todennäköisyyttä binääriregressiomallilla ja 

alaskirjauksen suuruutta lineaarisella regressiomallilla, samoin kuin tässä 

tutkimuksessa tehdään. He asettivat jokaiselle tutkittavalle muuttujalle erikseen 

hypoteesit alaskirjauksen todennäköisyyteen ja alaskirjauksen suuruuteen. Erona 

Sapkauskiene ym. (2016) tutkimukseen, tässä tutkimuksessa tutkitaan myös 

muuttujien vaikutusta yrityskauppojen määrään ja suuruuteen. Tämä on hyödyllistä 

tietoa myös silloin, kun tulkitaan muuttujien vaikutuksia alaskirjauksien määrään ja 

suuruuteen. 

Tutkijoista esimerkiksi Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) raportoi tutkimuksessaan 

suurien kassavarojen olevan hyväksi yritykselle, mutta kertoo huonon hallituksen 

johtavan huonompiin investointeihin, jos kassavaroja on paljon. Viimeisenä 

testattavana hypoteesina on siten, että jos yrityksellä on huonompi hallitus, 

ylimääräiset kassavarat johtavat suurempiin alaskirjauksiin. Toisin sanoen 

kassavaroista aiheutuvat ongelmat ovat suurempia huonon hallituksen yrityksissä. 

Osakkeenomistajien oikeudet, eli antitakeover-säännöksien määrä toimii muuttujana 

hallituksen hyvyydelle. 

Aineistoon otetaan mukaan julkisesti noteeratut yhtiöt Helsingin, Tukholman ja Oslon 

pörsseistä. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu Suomen, Ruotsin ja Norjan 

markkinoista ja siksi tutkimusjoukoksi valitaan nämä yritykset. Aineisto ladataan 

Thomson Reuters –tietokannasta. Mukaan ei oteta yrityksiä, jotka kuuluvat 
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rahoitusalalle, koska rahoitusala poikkeaa merkittävästi muista aloista, niiden tase on 

erilainen ja rahoitusalan itsellään pitämää varallisuutta säädellään laissa. Aineistosta 

poistetaan myös yritykset, joista puuttuu tarvittavia tietoja tutkimuksen tekemiseen. 

Myös yritykset, jotka toimittavat sähköä, kaasua, vettä, sekä vastaavan kaltaiset 

yritykset (utilities sector) voivat Opler ym. (1999) mukaan vääristää ylimääräisiä 

kassavaroja koskevaa tutkimusta, koska niihin kohdistuvat säännökset voivat vaikuttaa 

yrityksien taserakenteeseen ja kassan määrään. Tässä tutkimuksessa kuitenkin 

oletetaan, että nämä yritykset eivät vääristä olennaisesti tutkimuksen antamaa tulosta. 

Lisäksi tämä toimiala otetaan huomioon binäärimuuttujalla alaskirjauksia tutkittaessa. 

Ylimääräiset kassavarat määritellään Opler ym. (1999) menetelmällä. Tämän lisäksi 

kaikki analyysit tehdään käyttäen muuttujana kassavaroja, Oplerin ym. (1999) 

käyttämän muuttujan sijasta. Näin voidaan havaita, vaikuttaako ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan valinta lopputulokseen. 

4.2 Ylimääräisten kassavarojen määrittäminen 

Ylimääräisten kassavarojen määrittämiseksi käytetään Opler ym. (1999) menetelmää, 

jossa ylimääräiset kassavarat on kassavarojen ja optimaalisien kassavarojen erotus. 

Menetelmässä optimaalinen kassavarojen määrä lasketaan lineaarisen 

regressioanalyysin avulla (Kaava 1). Kaikkien havaintojen kassavarojen ja 

optimaalisien kassavarojen erotuksien keskiarvo saa arvon nolla. Jokaisen yksittäisen 

havainnon poikkeama mallin laskemasta optimaalisesta kassavarojen määrästä on 

ylimääräisten kassavarojen määrä, mikäli poikkeama on positiivinen. Mallissa siis 

lasketaan ensin optimaalinen kassavarojen määrä, jonka jälkeen tallennetaan 

havaintokohtaiset jäännökset (residuals), jotka ovat siten kassavarojen ja optimaalisien 

kassavarojen erotus. Jäännökset kuvaavat havaintokohtaista ylimääräisten 

kassavarojen määrää, jos jäännös on positiivinen. Jos jäännös on negatiivinen, 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaava muuttuja saa arvon nolla. Ylimääräisten 

kassavarojen määrittämistä raportoidaan kattavasti esimerkiksi Opler ym. (1999) 

tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa ei keskitytä ylimääräisten kassavarojen 

määrittämiseen, vaan raportoidaan vain pääpiirteittäin tämän tarvittavan muuttujan 

laskeminen. 
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Kaava 1. Optimaalinen kassavarojen määrä 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛_𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑜𝑗𝑒𝑛_𝑚ää𝑟ä =  𝛼 +

 𝛽1𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑜𝑗𝑒𝑛_𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑝𝑜𝑖𝑘𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑡−5,𝑡−1 +  𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛_𝑘𝑜𝑘𝑜 +

 𝛽3𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑡 +  𝛽4𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃/𝐵 +

 𝛽6𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 +  𝛽7𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 +  𝛽8𝑇𝑢𝑡𝑘𝑖𝑚𝑢𝑠_𝑗𝑎_𝑘𝑒ℎ𝑖𝑡𝑦𝑠𝑡𝑦ö +

 𝛽9𝑂𝑠𝑖𝑛𝑘𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +  𝛽10𝑉𝑢𝑜𝑠𝑖_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +  𝜖  

Mallin (Kaava 1) selitettävä muuttuja, optimaalinen kassavarojen määrä, on 

luonnollinen logaritmi kassavaroista jaettuna tasevarallisuudella, josta on vähennetty 

kassan määrä (myöhemmin tasearvon ja kassan erotusta kutsutaan nettotasearvoksi). 

Kassavirtojen keskipoikkeama on havaintovuotta edeltävien viiden vuoden 

operatiivisten kassavirtojen keskipoikkeama. Muuttuja kuvaa yrityksen riskisyyttä. 

Opler ym. (1999) käyttivät tutkimuksessaan riskin mittarina, toimialan kassavirtojen 

keskipoikkeamaa, kaksiasteisen SIC-luokittelun (Standard Industrial Classification) 

mukaisesti. Kuitenkin, tässä tutkimuksessa olevaa aineistoa ei ole mielekästä jakaa 

niin pieniin ryhmiin ja siksi päädyttiin yrityskohtaiseen kassavirtojen vaihteluun. 

Opler ym. (1999) käyttivät kahdenkymmenen vuoden keskipoikkeamaa, tässä 

käytetyn viiden vuoden sijasta. Tähän tutkimukseen ei kuitenkaan ollut saatavilla 

monenkaan yrityksen tietoja niin kaukaa historiasta ja siksi kahdenkymmenen vuoden 

keskipoikkeama rajaisi liian paljon yrityksiä pois tutkimuksesta. Tämä huonontaisi 

myöhempien analyysien tuloksien laatua ja tulkittavuutta, sillä tutkimuksesta saattaisi 

rajautua pois tietyn tyyppisiä yrityksiä. 

Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. Kassavirrat on jaettu 

nettotasearvolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit (capex) on jaettu nettotasearvolla. 

Käyttöpääomasta on vähennetty kassa ja se on jaettu nettotasearvolla. Tämä muuttuja 

kuvaa likvidiä varallisuutta, jota voidaan käyttää kassavarojen sijasta (substitute). 

Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana nettotasearvoa. Tutkimus ja kehitystyö 

muuttujassa jakajana käytetään liikevaihtoa. Yritykset jotka eivät ilmoita tutkimus ja 

kehitystöiden määrää, käsitellään niin kuin niillä ei olisi tutkimus ja 

kehitystyökustannuksia lainkaan. Näitä kustannuksia voi kuitenkin olla sisällytettynä 

käyttöomaisuusinvestointeihin. Tutkimus ja kehitystyö muuttuja kuvaa mahdollista 

maksuvaikeuksista aiheutuvia kustannuksia (financial distress costs), sillä niiden 
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yrityksien tuotot ovat epävarmempia, joilla on enemmän tutkimus ja 

kehitystyökustannuksia. Osingon maksu on binäärimuuttuja, joka saa arvon yksi, jos 

yritys on jakanut havaintovuonna osinkoa ja arvon nolla, jos yritys ei ole jakanut 

havaintovuonna osinkoa. 

Aineiston havainnot ovat vuosien 1999 ja 2016 väliltä. Aineistossa on 6465 

vuosihavaintoa. Havainnon vuosi on otettu mallissa huomioon vuosiluku-

binäärimuuttujalla. Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen 

persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät arvot muutetaan ensimmäistä 

persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

Taulukko 1 kuvaa optimaalisten kassavarojen laskentaan käytetyn regressioanalyysin 

tuloksia. Analyysin antamat tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimuksien 

kanssa. Ainoa odottamaton etumerkki on käyttöpääomalla, joka edustaa Opler (1999) 

mukaan kassavarojen kaltaista varallisuutta, ja siten sen odottaisi vähentävän 

tarvittavien kassavarojen määrää. Aikaisemmissa tutkimuksissa tämän muuttujan 

etumerkki on kuitenkin vaihdellut tutkimuksien mukaan (Dittmara ja Mahrt-Smith 

2007). 

Taulukko 1.  Optimaalinen kassavarojen määrä, regressioanalyysin tulokset 

   Keskivirhe  p| 

Vakiotermi 0,81 0,16  <,0001 

Kassavirtojen keskipoikkeama 2,14·10-7 1,42·10-8  <,0001 

Yrityksen koko -0,27 0,01  <,0001 

Kassavirrat -0,23 0,04  <,0001 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 1,66 0,24  <,0001 

Käyttöpääoma 0,30 0,13  0,02 

P/B-luku 0,02 0,00  <,0001 

Velkaantumisaste 0,44 0,07  <,0001 

Tutkimus ja kehitystyö  0,55 0,04  <,0001 

Osingon maksu 0,20 0,04  <,0001 

N 6465 
   

Korjattu selitysaste 0,24 
   

- Malli arvioi yrityksen vuosittaisen optimaalisen kassavarojen määrän. 

- Mallin selitettävä muuttuja, optimaalinen kassavarojen määrä, on luonnollinen logaritmi kassavaroista 

jaettuna tasevarallisuudella, josta on vähennetty kassan määrä (nettotasearvo). Kassavirtojen 

keskipoikkeama on havaintokohtainen kassavirtojen keskipoikkeama edeltäviltä viideltä vuodelta. 

Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. Kassavirrat on jaettu nettotasearvolla. 

Pääomainvestoinnit on jaettu nettotasearvolla. Käyttöpääoma on vähennetty kassavaroilla ja jaettu 

nettotasearvolla. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. Tutkimus ja kehitystyö muuttujassa jakajana on käytetty liikevaihtoa. Osingon 
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maksu on binäärimuuttuja, joka saa arvon yksi, jos yritys on jakanut havaintovuonna osinkoa ja arvon 

nolla, jos yritys ei ole jakanut havaintovuonna osinkoa. 

- Havainnon vuosi on otettu mallissa huomioon vuosiluku-binäärimuuttujalla 

- Aineistossa on 6465 vuosihavaintoa. 

- Mallin korjattu selitysaste on 24 prosenttia. 

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

 

4.3 Kassavarojen vaikutus yrityskauppa-tapahtumien määrään 

Tutkittaessa onko ylimääräisillä kassavaroilla vaikutusta yrityskauppojen määrään, 

käytetään yrityskauppojen todennäköisyyttä ennustavaa probit–mallia. 

Vastaavanlaista mallia käyttivät myös Sherrill ja Houston (2016) tutkiessaan eri 

muuttujien vaikutusta alaskirjaustapahtuman todennäköisyyteen. Edellä lasketun 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan lisäksi malliin otetaan muukaan 

kontrollimuuttujia aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen. 

Kaava 2 kuvaa käytettävää probit-mallia. Malli kertoo mitkä tekijät vaikuttavat 

yrityskaupan todennäköisyyteen. Yrityskauppa on binäärimuuttuja, joka saa arvon 

yksi, jos yritys on tehnyt yrityskaupan havaintovuonna ja arvon nolla, jos yritys ei ole 

tehnyt yrityskauppaa havaintovuonna. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun 

vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien 

viiden vuoden keskiarvo. Edellisen viiden vuoden keskiarvo valittiin, perustuen 

Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) tutkimukseen, jonka mukaan yritykset, joilla on 

paljon kassavaroja useampien vuosien ajan, investoivat enemmän. Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B 

luvusta. Kontrollimuuttujat Yrityksen koko ja P/B-luku on valittu kuvaamaan 

yrityksen ominaispiirteitä. Ne ovat samat mitä Sherrill ja Houston (2016) käyttivät 

kontrollimuuttujina kuvaamaan yrityksen ominaispiirteitä, tutkiessaan alaskirjauksen 

ennustamisen mahdollisuutta tilinpäätösinformaation avulla. 

Kaava 2. Yritysoston todennäköisyys 

𝑃(𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠𝑜𝑠𝑡𝑜 = 1) = 𝛷(𝛼 +   𝛽1𝑌𝑙𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑣𝑟𝑔(𝑡−5,𝑡−1) +

 𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 + 𝛽3𝑃/𝐵 𝑙𝑢𝑘𝑢  + 𝜖)  
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2005 EU:ssa astui voimaan uudet määräykset yritysostojen liikearvon käsittelystä. 

Tämä tutkimus on rajattu uusien säännöksien aikakaudelle ja siten aineistosta 

poistetaan 2005 vuotta aikaisemmat havainnot. Aineistoon jää havainnot alkaen 

vuodesta 2005 ja päättyen vuoteen 2016. Kaikki havainnot, joista puuttuu 

tutkimukseen tarvittavia arvoja, on poistettu aineistosta. Havaintoja on vähemmän 

vuosilta 2005, 2006 ja 2007, kuin myöhemmiltä vuosilta. Kaikkien mallissa 

käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

Taulukko 2 kuvaa käytettävää aineistoa. Yritysosto binääri on binäärimuuttuja, joka 

saa arvon yksi, jos yritysosto on tapahtunut havaintovuonna ja arvon nolla, jos yhtään 

yritysostoa ei ole tapahtunut havaintovuonna. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden 

keskiarvo. Kassavarat on havaintovuotta edeltävien viiden vuoden kassavarojen 

keskiarvo jaettuna nettotasearvolla. Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi 

tasearvosta jaettuna nettotasearvolla. GIC (General Industry Classification) jakaa 

yritykset toimialan mukaan teollisuuteen, kuljetusalaan ja sähkön, veden ja vastaavien 

hyödykkeiden toimittajiin. Rahoitusala (GIC numero neljä, viisi ja kuusi) on poistettu 

aineistosta. 

Yritysostoja on tapahtunut yli joka kolmantena havaintovuotena, keskiarvon ollessa 

0,38. Voidaan siis sanoa yritysostojen olevan yrityksille varsin yleinen tapahtuma. 

Yrityksien keskimääräinen velkaantumisaste on 60 prosenttia, mediaanin ollessa 61 

prosenttia, kun jakajana on käytetty nettotasearvoa. Yrityksen kassavarojen jakauma 

on odotetusti oikealle kallellaan, keskiarvon ollessa 0,32 ja mediaanin 0,12. Tämä 

johtuu suurimmilta osin siitä, että kassavarat on jaettu tasearvolla, josta on vähennetty 

kassavarat. Tämä seurauksena syntyy hyvin suuria arvoja, kun yrityksellä on paljon 

kassavaroja. Tämä nostaa keskiarvoa reilusti ja tekee jakaumasta enemmän oikealle 

kallellaan olevan. Opler (1999) ei kuitenkaan raportoinut, että suuria arvoja tulisi 

mitenkään käsitellä ja siksi niitä ei ole tässäkään tutkimuksessa ole muuteltu. Kaikki 

tässä tutkimuksessa olevat mallit antoivat kuitenkin hyvin samanlaiset tulokset, kun 

yli yhden arvot muutettiin saamaan arvon yksi. Ylimääräisten kassavarojen jakauma 

on vahvasti oikealle kallellaan. 91 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen 
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yksi, eli teollisuuteen. 3 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen kaksi, eli 

sähkön-, veden- tai vastaavan toimittajiin. 7 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialalle 

kolme, eli kuljetusalalle. Aineistossa on 3633 vuosihavaintoa. 

Taulukko 2. Yritysoston todennäköisyys, aineiston kuvaus  

 Keskipoikkeama Keskiarvo Alakvartaali Mediaani Yläkvartaali 

Yritysosto binääri 0,48 0,38 0,00 0,00 1,00 

Velkaantumisaste 0,20 0,60 0,48 0,61 0,73 

Ylimääräiset kassavarat 0,54 0,46 0,00 0,25 0,73 

Kassavarat 0,68 0,32 0,06 0,12 0,27 

P/B 0,88 0,65 0,08 0,63 1,17 

Yrityksen koko 2,28 14,28 12,66 14,10 16,04 

GIC_1 0,29 0,91 1 1 1 

GIC_2 0,16 0,03 0 0 0 

GIC_3 0,25 0,07 0 0 0 

N 3633         
- Yritysosto binääri saa arvon yksi, jos vähintään yksi yritysosto on tapahtunut havaintovuonna. 

Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana nettotasearvoa. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun 

vuosittaista ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden 

keskiarvo. Kassavarat on havaintovuotta edeltävien viiden vuoden kassavarojen keskiarvo jaettuna 

nettotasearvolla. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Yrityksen koko on luonnollinen 

logaritmi tasearvosta jaettuna nettotasearvolla. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. 

- Vuosihavaintojen määrä on 3633. 

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

 

4.4 Kassavarojen vaikutus alaskirjaus-tapahtumien määrään 

Ylimääräisten kassavarojen vaikutusta alaskirjaus-tapahtumien määrään tutkitaan 

samalla tavalla kuin Sherrill ja Houston (2016) tutkivat eri muuttujien vaikutusta 

alaskirjaus-tapahtuman todennäköisyyteen. Alaskirjaus-tapahtumien määrää tutkitaan 

probit-mallin avulla. Malli kertoo mitkä tekijät vaikuttavat alaskirjauksen 

todennäköisyyteen. Malliin otetaan mukaan ne yritykset, joilla on liikearvoa taseessa, 

koska ilman liikearvoa ei voi tapahtua alaskirjausta. 

Kaava 3 kuvaa käytettävää probit-mallia. Alaskirjaus on binäärimuuttuja, joka saa 

arvon yksi, jos yritys on tehnyt alaskirjauksen havaintovuonna ja arvon nolla, jos yritys 

ei ole tehnyt alaskirjausta havaintovuonna. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun 

vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien 

viiden vuoden keskiarvo. Edellisen viiden vuoden keskiarvo valittiin, perustuen 

Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) tutkimukseen, jonka mukaan yritykset, joilla on 
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paljon kassavaroja useampien vuosien ajan, investoivat enemmän. Lisäksi tilikauden 

aikana tehtyihin alaskirjauksiin johtavat yrityskaupat on tehty aikaisempina tilikausina 

ja siten edellisien vuosien keskiarvo kuvaa paremmin yritysostohetken ylimääräisiä 

kassavaroja, kuin esimerkiksi alaskirjaushetken ylimääräiset kassavarat kuvaisivat.  

Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. P/B-luku on luonnollinen 

logaritmi P/B luvusta. Velkaantumisasteessa käytetään jakajana nettotasearvoa. 

Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. Sherrill ja Houston 

(2016) käyttivät tutkimuksessaan talouskasvua ja taloustaantumaa kuvaamaan 

talouden tilaa. Tässä tutkimuksessa talouden tila otetaan huomioon vuosi-muuttujalla. 

Vuosi muuttuja huomioi mallissa vuoden vaikutuksen ja siten tekee eri vuosien 

havainnoista vertailukelpoisia, vaikka talouden tila olisikin vaihdellut. Yrityksen koko 

ja P/B-luku ovat samoja kontrollimuuttujia, joita Sherrill ja Houston (2016) käyttivät 

kuvaamaan yrityksen ominaispiirteitä. Näiden lisäksi malliin otetaan 

kontrollimuuttujaksi yrityksen velkaantumisaste, koska Sapkauskiene ym. (2016) 

raportoivat suuremman velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksen todennäköisyyttä. 

Kaava 3. Alaskirjauksen todennäköisyys 

𝑃(𝐴𝑙𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠 = 1) = 𝛷(𝛼 +   𝛽1𝑌𝑙𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡_𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑣𝑟𝑔(𝑡−5,𝑡−1) +

 𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛_𝑘𝑜𝑘𝑜𝑡  + 𝛽3𝑃/𝐵𝑡  +  𝛽4𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡  +  𝛽5𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡−1  +

 𝛽6𝑉𝑢𝑜𝑠𝑖_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 +  𝜖)  

Taulukko 3 kuvaa mallissa käytettävää aineistoa. Aineistossa on 1928 vuosihavaintoa. 

Alaskirjauksia on tapahtunut yli joka kymmenentenä havaintovuonna. Kun 

huomioidaan alaskirjauksen suuri merkitys, voidaan sanoa alaskirjauksen olevan 

kohtuullisen yleinen tapahtuma. Yrityksien keskimääräisen velkaantumisasteen 

keskiarvo, sekä mediaani olivat 61 prosenttia, velkaantumisasteen jakajan ollessa 

nettovarallisuus. Liikearvoa yrityksillä oli keskimäärin 25 prosenttia 

nettovarallisuudesta, mediaanin ollessa 22 prosenttia. Ylimääräisten kassavarojen 

jakauma on laskentatavasta johtuen odotetusti oikealle kallellaan, keskiarvon ollessa 

0,41 ja mediaanin 0,2. 91 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen yksi, eli 

teollisuuteen. 4 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen kaksi, eli sähkön-, 

veden- tai vastaavan toimittajiin. 5 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialalle kolme, eli 
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kuljetusalalle. Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin 

alittavat ja 99. persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. 

persentiiliä vastaaviksi. 

Taulukko 3. Alaskirjauksen todennäköisyys, aineiston kuvaus 

  Keskipoikkeama Keskiarvo Alakvartaali Mediaani Yläkvartaali 

Yrityksen koko 1,92 15,28 13,77 15,23 16,82 

Alaskirjaus binääri 0,37 0,16 0 0 0 

Velkaantumisaste 0,18 0,61 0,51 0,61 0,73 

Liikearvo 0,22 0,25 0,08 0,20 0,36 

Ylimääräiset 

kassavarat 
0,50 0,41 0,00 0,20 0,65 

P/B 0,75 0,60 0,11 0,60 1,08 

GIC_1 0,28 0,91 1 1 1 

GIC_2 0,19 0,04 0 0 0 

GIC_3 0,22 0,05 0 0 0 

N 1928         
- Alaskirjaus binääri saa arvon yksi, jos alaskirjaus on tapahtunut havaintovuonna. Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi tasearvosta jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana 

nettotasearvoa. Liikearvo on liikerarvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. Ylimääräiset 

kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta 

edeltävien viiden vuoden keskiarvo. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. GIC on yrityksen 

toimialaa kuvaava muuttuja. 

- Aineistossa on 1928 vuosihavaintoa. 

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 
 

 

 

4.5 Kassavarojen vaikutus yrityskauppojen suuruuteen 

Varallisuuden vaikutusta yrityskauppojen suuruuteen tutkitaan lineaarisen 

regressioanalyysin avulla. Mukaan otetaan vuosihavainnot, joissa yrityskaupat saa 

nollaa suuremman arvon. Nolla-arvojen poistaminen on välttämätöntä, sillä näin 

selitettävästä muuttujasta saadaan normaalijakautunut, mikä mahdollistaa lineaarisen 

regressioanalyysin käytön. Malli kertoo mitkä tekijät vaikuttavat tilikauden 

yrityskauppojen yhteismäärään, jos yritys on tehnyt vähintään yhden yrityskaupan 

havaintovuonna. Tällä kuvataan tutkimuksessa yritysostojen suuruutta. 

Kaava 4. Yrityskaupan suuruus 

𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑠𝑘𝑎𝑢𝑝𝑎𝑡𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝑌𝑙𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡_𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑣𝑟𝑔(𝑡−5,𝑡−1) +

 𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛_𝑘𝑜𝑘𝑜 + 𝛽3𝑃/𝐵  +  𝛽4𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑎𝑙𝑎_𝑏𝑖𝑛ää𝑟𝑖 +  𝜖  
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Kaava 4 kuvaa käytettävää lineaarista regressiomallia. Yrityksen koko on luonnollinen 

logaritmi nettotasearvosta. Yrityskaupat on luonnollinen logaritmi yrityskauppojen 

määrästä, joka on jaettu nettotasearvolla. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B 

luvusta. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

Kassavarat ovat havaintovuotta edeltävien viiden vuoden kassavarojen keskiarvo 

jaettuna nettotasearvolla. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 1 on 

teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 

on kuljetusala. Vuosihavaintojen määrä on 1364. Kaikkien mallissa käytettävien 

muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät arvot on 

muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. Taulukko 4 kuvaa 

mallissa käytettävää aineistoa. 

Taulukko 4. Kassavarojen vaikutus yrityskaupan suuruuteen, aineiston kuvaus 

  Keskipoikkeama Keskiarvo Alakvartaali Mediaani Yläkvartaali 

Yrityksen koko 1,92 15,45 14,03 15,55 16,97 

Yrityskaupat 1,86 -4,25 -5,39 -3,97 -2,95 

P/B 0,67 0,68 0,25 0,7 1,15 

Ylimääräiset 

kassavarat 
0,51 0,39 0,00 0,18 0,58 

Kassavarat 0,11 0,16 0,04 0,09 0,17 

GIC_1 0,25 0,93 1 1 1 

GIC_2 0,22 0,05 0 0 0 

GIC_3 0,14 0,02 0 0 0 

N 1364     

- Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. Yrityskaupat on luonnollinen logaritmi 

yrityskauppojen määrästä, joka on jaettu nettotasearvolla. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B 

luvusta. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan 

muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. Kassavarat ovat havaintovuotta 

edeltävien viiden vuoden kassavarojen keskiarvo jaettuna nettotasearvolla. GIC on yrityksen toimialaa 

kuvaava muuttuja. GIC 1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden 

toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala.  

- Aineistossa on 1364 vuosihavaintoa. 

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

 

4.6 Kassavarojen vaikutus alaskirjauksien suuruuteen 

Hypoteesin 4 tutkimiseen sovelletaan Kothari, Laguerre ja Leone (2002) käyttämää 

menetelmää, jolla he tutkivat eri investointien vaikutusta tulevaisuuden kassavirtojen 

vaihteluun. Kaava 5 kuvaa käytettävää regressiomallia. Alaskirjaukset on luonnollinen 

logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan vuoden alaskirjauksien summasta, joka 
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on jaettu nettotasearvolla. Tulevaisuuden alaskirjauksien määrä valittiin selitettäväksi 

muuttujaksi, koska alaskirjaus ei tapahdu samana tilikautena, kun yrityskauppa 

tapahtuu, vaan niiden välillä voi olla pitkäkin aikaväli. Aineistosta poistetaan 

havainnot, joilla ei ole tapahtunut alaskirjauksia havaintovuonna tai sitä seuraavina 

viitenä vuotena. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettu nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa 

on käytetty jakajana nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. 

Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. Toimiala_binääri ottaa 

huomioon yrityksen toimialan. Se jakaa yritykset teollisuuteen, sähkön-, veden- tai 

vastaavien hyödykkeiden toimittajiin ja kuljetusalaan. 

Kaava 5. Alaskirjauksen suuruus 

𝐴𝑙𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑗𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡𝑡=1,𝑡=6 =  𝛼 +  𝛽1𝑌𝑙𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡_𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑣𝑟𝑔(𝑡−5,𝑡−1) +

 𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛_𝑘𝑜𝑘𝑜𝑡  + 𝛽3𝑃/𝐵𝑡  +  𝛽4𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡  +

 𝛽5𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡−1  + 𝛽6𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑎𝑙𝑎_𝑏𝑖𝑛ää𝑟𝑖 +  𝜖  

Taulukko 5 kuvaa mallissa käytettävää aineistoa. Havainnot ovat vuosien 2005 ja 2010 

väliltä. Aineistossa on 541 vuosihavaintoa. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava 

muuttuja. GIC 1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden 

toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala. Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien 

ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät arvot on muutettu 

ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. Yrityksillä oli keskimäärin 17 

prosenttia liikearvoa suhteessa nettotasearvoon, jakauman ollessa vahvasti oikealle 

kallellaan. 90 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen yksi, eli teollisuuteen. 

5 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialaluokitukseen kaksi, eli sähkön-, veden- tai 

vastaavan toimittajiin. 4 prosenttia yrityksistä kuuluu toimialalle kolme, eli 

kuljetusalalle. 

Taulukko 5. Kassavarojen vaikutus alaskirjauksien suuruuteen, aineiston kuvaus  

  Keskipoikkeama Keskiarvo Alakvartaali Mediaani Yläkvartaali 

Alaskirjaukset 2,17 -4,13 -5,42 -3,87 -2,55 

Ylimääräiset 

kassavarat 
0,52 0,38 0,00 0,14 0,59 

Liikearvo 0,20 0,17 0,00 0,09 0,26 
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Velkaantumisaste 0,18 0,60 0,50 0,60 0,71 

P/B 0,69 0,58 0,12 0,52 1,02 

Yrityksen koko 2,22 15,01 13,38 14,86 16,91 

GIC_1 0,30 0,90 1 1 1 

GIC_2 0,23 0,05 0 0 0 

GIC_3 0,20 0,04 0 0 0 

N 541         

- Alaskirjaukset on luonnollinen logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan vuoden alaskirjauksien 

summasta, joka on jaettu nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 1 on 

teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala.  

- Aineistossa on 541 vuosihavaintoa.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

 

4.7 Hallituksen vaikutus 

Hallituksen vaikutusta alaskirjauksien arvoon tutkitaan lisäämällä aiempaan malliin 

Dittmara ja Mahrt-Smith (2007) tutkimuksessaan käyttämä muuttuja 

antitakeover_binääri*ylimääräiset_kassavarat. Muuttuja on interaktio-termi, joka 

kertoo vaikuttaako yrityksen hyvä- tai huono hallitus siihen, miten ylimääräiset 

kassavarat vaikuttavat alaskirjauksien määrään. Antitakeover_binääri saa arvon nolla, 

jos yrityksellä ei ole yhtään antitakeover –säännöstä ja arvon yksi, jos yrityksellä on 

yksi tai useampi antitakeover-säännös. Arvo nolla kuvaa parempaa hallitusta ja arvo 

yksi kuvaa huonompaa hallitusta. Kaava 6 kuvaa käytettävää mallia. Malli on 

samanlainen kuin alaskirjauksien suuruutta kuvaava malli, interaktiotermiä lukuun 

ottamatta. 

Kaava 6. Hallituksen vaikutus 

𝐴𝑙𝑎𝑠𝑘𝑖𝑟𝑗𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡𝑡=1,𝑡=6 =  𝛼 +  𝛽1𝑌𝑙𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡_𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑣𝑟𝑔(𝑡−5,𝑡−1) +

 𝛽2𝑌𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛_𝑘𝑜𝑘𝑜𝑡  + 𝛽3𝑃/𝐵𝑡  +  𝛽4𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡  +

 𝛽5𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑎𝑟𝑣𝑜𝑡  +  𝛽6𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑎𝑙𝑎_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + antitakeover_binääri𝑡 ∗

ylimääräiset_kassavarat𝑡 +  𝜖  

Yrityksen antitakeover-säännöksien määrä on aineistossa saatavilla vain harvoilla 

yrityksillä. Vaikka havaintojen määrä riittääkin tilastollisen analyysin tekemiseen, 
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saattaa tutkimuksessa esiintyä systemaattista virhettä. Otanta saattaa sisältää tietyiltä 

ominaisuuksiltaan samankaltaisia yrityksiä, jotka systemaattisesti eroavat muun 

tutkimusjoukon ominaisuuksista. Tämän takia ei voida varmasti sanoa, että otanta 

edustaisi koko tutkimusjoukkoa. Jos analyysin tuloksia sovelletaan vain yrityksiin, 

joista antitakeover-säännöksien määrä on saatavilla, voidaan varmistua tuloksien 

sovellettavuudesta. Taulukosta 6 nähdään, että otanta ottaa tutkimukseen mukaan vain 

suurimpia yrityksiä. 

Taulukko 6 kuvaa käytettävää aineistoa. Aineistossa on 158 vuosihavaintoa, mikä on 

pieni osa alkuperäisestä tutkimusaineistosta. Alaskirjaukset ovat luonnollinen 

logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan vuoden alaskirjauksien summasta, joka 

on jaettu nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden 

keskiarvo. Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. 

Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen 

logaritmi P/B luvusta Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. GIC 

on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, 

veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala. Aineistosta on 

rajattu pois yritykset joiden antitakeover-säännöksien määrää ei ollut saatavilla. 

Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä 

vastaaviksi. Aineisto on suurimmilta osin hyvin samanlainen kuin edellinen aineisto, 

joka sisälsi myös yritykset, joista ei ole saatavilla tietoa antitakeover säännöksien 

määrästä, mutta yrityksen keskimääräinen koko on nyt huomattavasti isompi, 

keskiarvon ollessa suurempi kuin edellisen aineiston yläkvartaali. 

 

Taulukko 6. Hallituksen vaikutus alaskirjauksien suuruuteen, aineiston kuvaus  

  Keskipoikkeama Keskiarvo Alakvartaali Mediaani Yläkvartaali 

Alaskirjaukset 2,33 -4,71 -6,22 -4,35 -3,10 

Kassavarat 0,16 0,14 0,04 0,08 0,17 

Ylimääräiset kassavarat 0,55 0,44 0,00 0,19 0,79 

Liikearvo 0,19 0,18 0,04 0,12 0,27 

Velkaantumisaste 0,15 0,61 0,52 0,60 0,72 

P/B 0,59 0,62 0,20 0,62 1,06 

Yrityksen koko 1,24 17,27 16,60 17,35 18,17 

GIC_1 0,33 0,87 1 1 1 
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GIC_2 0,31 0,11 0 0 0 

GIC_3 0,14 0,02 0 0 0 

N 158         

- Alaskirjaukset ovat luonnollinen logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan vuoden alaskirjauksien 

summasta, joka on jaettu nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 1 on 

teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala. 

Aineistosta on rajattu pois yritykset joiden antitakeover-säännöksien määrää ei ollut saatavilla.  

- Aineistossa on 158 vuosihavaintoa.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. persentiilin ylittävät 

arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 
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5. TULOKSET 

5.1 Kassavarojen vaikutus yrityskauppa-tapahtumien määrään  

Taulukko 7. Yrityskaupan todennäköisyys, probit-mallin tulokset 

    Keskivirhe p 

Vakiotermi -4,20 0.17 <,0001 

Ylimääräiset kassavarat -0,23 0.04 <,0001 

P/B 0,22 0.03 <,0001 

Yrityksen koko 0,27 0.01 <,0001 

c 0,76  
 

N 3633  
 

- Malli ennustaa yrityskaupan todennäköisyyden.  

- Selitettävä muuttuja saa arvon yksi, jos yrityskauppa tapahtuu havaintovuonna ja arvon 

nolla, jos yrityskauppa ei tapahdu havaintovuonna. Ylimääräiset kassavarat on edellä 

lasketun vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta 

edeltävien viiden vuoden keskiarvo. Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi 

nettotasearvosta. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta.  

- Aineistossa on 3633 vuosihavaintoa. 

- Malli ennustaa oikean tuloksen 76 prosentin todennäköisyydellä.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä 

vastaaviksi. 

Varallisuuden vaikutusta yrityskauppojen todennäköisyyteen tutkittiin probit-mallin 

avulla. Probit-malli ennustaa yrityskaupan todennäköisyyttä mallissa olevien 

muuttujien avulla. Tuloksista nähdään (taulukko 7), että suuremmat ylimääräiset 

kassavarat vähentävät yrityskaupan todennäköisyyttä. Suurempi P/B-luku lisää 

yrityskaupan todennäköisyyttä. Tämä on odotusten mukainen tulos, sillä 

kasvuyrityksillä on enemmän investointimahdollisuuksia. Suuremmilla yrityksillä on 

suurempi todennäköisyys tehdä yritysosto. Malli ennustaa oikein yrityskapan 

tapahtuman 74 prosentin todennäköisyydellä. 

Tulos ei ole herkkä ylimääräisten kassavarojen muuttujan valinnalle, vaan 

samansuuntainen tulos saadaan myös käyttämällä muuttujana ylimääräisiä kassavaroja 

tilikauden alussa, havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskimääräisiä kassavaroja 

jaettuna nettotasearvolla, sekä nettotasearvolla jaettuja kassavaroja tilikauden alussa. 
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5.2 Kassavarojen vaikutus alaskirjaus-tapahtumien määrään 

Taulukko 8.  Alaskirjauksen todennäköisyys, probit-mallin tulokset 

   Keskivirhe p 

Vakiotermi -3,01 0,45 <,0001 

Velkaantumisaste 0,64 0,21 0,0029 

Liikearvo 0,30 0,17 0,0689 

Ylimääräiset kassavarat 0,12 0,07 0,1049 

P/B -0,21 0,05 0,0001 

Yrityksen koko 0,06 0,02 0,0028 

GIC_1 0,73 0,21 0,0005 

GIC_2 1,28 0,26 <,0001 

GIC_3 0   

c 0,66     

N 1928   

- Malli ennustaa alaskirjauksen todennäköisyyden.  

- Selitettävä muuttuja saa arvon yksi, jos alaskirjaus tapahtuu havaintovuonna ja arvon 

nolla, jos alaskirjaus ei tapahdu havaintovuonna. Yrityksen koko on luonnollinen 

logaritmi tasearvosta jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. Liikearvo on liikearvo tilikauden alussa jaettuna 

nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava 

muuttuja. GIC 1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden 

toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala. 

- Havainnon vuosi on otettu mallissa huomioon vuosiluku-binäärimuuttujalla. 

- Aineistossa on 1928 vuosihavaintoa. 

- Malli ennustaa oikean tuloksen 66 prosentin todennäköisyydellä.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä 

vastaaviksi. 

Ylimääräisten kassavarojen vaikutusta alaskirjauksen todennäköisyyteen tutkittiin 

probit-mallin avulla. Taulukko 8 esittää mallin tulokset. Malli ennustaa oikean 

tuloksen 66 prosentin todennäköisyydellä. Mallin tuloksista nähdään, että pienempi 

P/B-luku lisää alaskirjauksen todennäköisyyttä. Pienemmän P/B luvun alaskirjauksia 

lisäävä vaikutus on yhtäläinen aiemman kirjallisuuden kanssa. Tästä ilmiöstä 

raportoivat esimerkiksi Sherrill ja Houston (2016) ja Chu ja Liu (2016). Suurempi 

yrityksen koko lisää mallin mukaan alaskirjauksen todennäköisyyttä. Myöhemmin 

kuitenkin raportoidaan, että vaikutus ei ole tilastollisesti merkitsevä, kun mallissa 

käytetään vaihtoehtoista muuttujaa liikearvolle. Yrityksen koon alaskirjauksen 

todennäköisyyttä lisäävä vaikutus on yhtäläinen Sapkauskiene ym. (2016) 

tutkimuksen kanssa, mutta ristiriidassa Sherrill ja Houston (2016) tutkimuksen kanssa, 

jotka eivät löytäneet yrityksen koolla olevan vaikutusta alaskirjauksen 

todennäköisyyteen. Edellä mainitut tutkimukset käyttivät yrityksen kokoa kuvaavana 
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muuttujana luonnollista logaritmia yrityksen markkina-arvosta. Suurempi 

velkaantumisaste lisää alaskirjauksen todennäköisyyttä. Tämä on yhtäläinen 

Sapkauskiene ym. (2016) tutkimuksen kanssa. Yrityksen toimialoista pienin 

todennäköisyys alaskirjaukselle on kuljetusalalla ja suurin todennäköisyys sähkön-, 

veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajilla. Tosin, mallissa on jaettu toimialat 

vain kolmeen osaan ja yrityksistä yli 90 prosenttia kuuluu teollisuus-toimialaan (GIC 

1). Kaikki edellä mainitut riippuvuudet ovat tilastollisesti merkittäviä.  

Mallin tuloksista nähdään, ettei ylimääräiset kassavarat ole tilastollisesti merkitsevä 

muuttuja. Ylimääräiset kassavarat eivät siten lisää alaskirjauksen todennäköisyyttä. 

Käyttämällä ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan sijasta keskimääräisiä 

kassavaroja, tulos pysyy samana. Mallin tulos ei siten ole riippuvainen ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan valinnasta. Havainnon vuodella ei havaittu olevan 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta alaskirjauksien määrään. Havaintojen vuosi 

otettiin mallissa huomioon vuosiluku-binäärimuuttujalla 

Liikearvo-kontrollimuuttuja mittaa liikearvon suuruutta, mutta ei ota huomioon 

monellako eri yrityskaupalla liikearvo on syntynyt. Yritysostojen kappalemäärä 

kuitenkin lisää alaskirjaustapahtuman todennäköisyyttä, koska tällöin useampi 

yritysosto voi johtaa alaskirjaukseen. Lisäksi, mallin tuloksien mukaan liikearvo 

tilikauden alussa ei ole tilastollisesti merkitsevä muuttuja. Näiden edellä mainittujen 

syiden takia kokeiltiin liikearvo muuttujan tilalla kontrollimuuttujaa, joka mittaa 

lähiaikoina tehtyjen yritysostojen lukumäärää. Muuttuja sai arvon nollasta viiteen, sen 

mukaan monenako vuonna havaintovuotta edeltävistä viidestä vuodesta yritys oli 

tehnyt yritysoston. Tämän vaihtoehtoisen kontrollimuuttujan kanssa malli sai saman 

tuloksen ylimääräisten kassavarojen osalta ja siksi tuloksia ei erikseen raportoida 

omana taulukkonaan. 

Vaihtoehtoisen muuttujan käyttö vaikutti malliin niin, että uusi yritysostojen 

lukumäärää kuvaava muuttuja lisäsi odotetusti alaskirjauksen todennäköisyyttä ja 

lisäksi yrityksen koon vaikutus alaskirjauksen todennäköisyyteen ei ollut enää 

tilastollisesti merkitsevä. Tästä voidaan päätellä, että yrityksen koko ei itsessään lisää 

alaskirjauksen todennäköisyyttä, vaan syy on siinä, että suuremmat yritykset tekevät 

nettotasearvoon suhteutettuna keskimäärin pienempiä yrityskauppoja, mutta ne 
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tekevät niitä kappalemääräisesti enemmän. Tämä nähdään myös yrityskaupan 

todennäköisyyttä ennustavan probit-mallin tuloksista (taulukko 7), jossa suurempi 

yrityksen koko lisää yritysosto-tapahtumien lukumäärää, ja myöhemmin yritysostojen 

suuruutta ennustavasta regressiomallin tuloksista (taulukko 9), jonka mukaan 

suurempi yrityksen koko pienentää yrityskaupan keskimääräistä kokoa suhteessa 

nettotasevarallisuuteen. Lisäksi myöhemmin, alaskirjauksien suuruutta ennustavan 

regressiomallin tuloksista (taulukko 10) nähdään, että suuremmat yrityksen tekevät 

keskimäärin pienempiä alaskirjauksia suhteessa nettotasevarallisuuteen, mikä on 

odotettavaa, koska ne tekevät keskimäärin pienempiä yrityskauppoja. Muilta osin 

kontrollimuuttujan vaihto ei vaikuttanut tuloksiin merkitsevästi. 

5.3 Kassavarojen vaikutus yrityskauppojen suuruuteen 

Varallisuuden vaikutusta yrityskauppojen suuruuteen, tutkittiin lineaarisen 

regressioanalyysin avulla. Mukana on vain ne vuosi-havainnot, joissa yrityskauppa on 

tapahtunut. Näin saadaan selitettävästä muuttujasta normaalijakautunut, mikä 

mahdollistaa lineaarisen regressiomallin käytön. 

Taulukko 9. Yritysostojen suuruus, lineaarisen regressioanalyysin tulokset 

   Keskivirhe  p 

Vakiotermi -3,02 0,53  <,0001 

Ylimääräiset kassavarat 0,21 0,10  0,0288 

P/B 0,57 0,07  <,0001 

Yrityksen koko -0,20 0,03  <,0001 

GIC_1 1,37 0,35  0,0001 

GIC_2 1,29 0,41  0,0016 

GIC_3 0      

Korjattu selitysaste 0.11    

N 1364    
- Mallin selitettävä muuttuja on luonnollinen logaritmi yrityskaupoista, joka on jaettu 

nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. 

P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta.  Yrityksen koko on luonnollinen 

logaritmi nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC_1 on 

teollisuus, GIC_2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC_3 

on kuljetusala.  

- Aineistossa on 1364 vuosihavaintoa. 

- Mallin korjattu selitysaste on 11 prosenttia.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä 

vastaaviksi. 
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Taulukko 9 kuvaa lineaarisen regressioanalyysin tulokset. Tuloksien mukaan 

suuremmat ylimääräiset kassavarat lisäävät yrityskauppojen suuruutta. Yhteys on sekä 

tilastollisesti, että taloudellisesti merkitsevä. Koska aiemmin todistettiin, että 

varallisuus ei vaikuta yritysostojen todennäköisyyteen, voidaan tulosta tulkita niin, että 

yritykset, joilla on enemmän ylimääräisiä kassavaroja, tekevät keskimäärin suurempia 

yrityskauppoja, kuin yritykset, joilla on vähemmän ylimääräisiäkassavaroja. Teoriassa 

syy voisi olla myös se, että yritykset, joilla on enemmän ylimääräisiä kassavaroja, 

tekevät useampia yrityskauppoja niinä tilikausina, kun ne tekevät vähintään yhden 

yrityskaupan. Tälle selitykselle ei kuitenkaan ole mitään järjellisiä perusteita, eikä sille 

löydy tukea aiemmassa kirjallisuudessa ja siksi se voidaan poistaa laskuista. 

Ylimääräisten kassavarojen muuttujan kulmakerrointa tulkitaan niin, että yhden 

yksikön nousu selittävässä muuttujassa nostaa yrityskauppojen määrää 26 prosentilla. 

Korkeampi P/B-luku lisää yrityskauppojen suuruutta suhteessa nettotasearvoon. 

Suurempi yrityksen koko vähentää yrityskauppojen suuruutta. Mallin selitysaste on 

vain 11 prosenttia. Siten, yrityskauppojen suuruutta voidaan selittää mallissa mukana 

olevilla muuttujilla vain pieniltä osin. 

Ylimääräisten kassavarojen muuttujan kulmakertoimen havaitaan olevan selvästi 

taloudellisesti merkittävä, kun huomioidaan ylimääräisten kassavarojen arvot, jotka 

nähdään taulukosta 4. Taloudellista merkittävyyttä voidaan tarkemmin tutkia 

esimerkiksi seuraavalla esimerkillä. Ylimääräisten kassavarojen muuttujan mediaani, 

aineiston yrityskaupan tehneillä yrityksillä on 0,18. Muuttujan yläkvartaali on 0,58. 

Jos kuvittelemme, että jonkin yrityksen ylimääräiset kassavarat nousevat 

mediaanitasosta yläkvartaalin tasolle, muuttujan arvo nousisi 0,4 yksikköä. Muuttujan 

kulmakerroin mallissa on 0,21. Selitettävän muuttuja ollessa luonnollinen logaritmi 

yrityskaupoista suhteessa nettotasearvoon, yrityksen keskimääräisien ylimääräisten 

kassavarojen nousu mediaanitasolta yläkvartaalin tasolle (0,4 yksikön lisäys selittävän 

muuttujan arvossa) nostaa yrityskauppojen arvoa keskimäärin 8 prosenttia (0,21*0,4). 

Tämä on selvästi taloudellisesti merkittävä vaikutus. 

Mallin tulos ei ole riippuvainen ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan 

valinnasta. Tulos pysyy samankaltaisena, käyttämällä ylimääräisiä kassavaroja 

kuvaavan muuttujan sijasta keskimääräisiä kassavaroja. Tulos pysyy myös 

samankaltaisena, jos ylimääräisten kassavarojen keskiarvon tai kassavarojen 
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keskiarvon sijasta käytetään arvoja tilikauden alussa. Näistä neljästä vaihtoehdosta 

vahvin riippuvuus yrityskauppojen suuruuteen on kassavaroilla tilikauden alussa. 

Tulos on yhtäläinen myös silloin, jos malliin otetaan mukaan vain yritykset, joilla on 

ollut ylimääräisiä kassavaroja vähintään yhtenä viidestä edellisestä vuodesta. 

Samankaltaiset tulokset saadaan myös aineistolla, johon otetaan mukaan vain 

Helsingin pörssin yritykset. 

5.4 Kassavarojen vaikutus alaskirjauksien suuruuteen 

Taulukko 10. Alaskirjauksien suuruus, lineaarisen regressioanalyysin tulokset 

  
 Keskivirhe p 

Vakiotermi 1,16 0,75 0,1203 

Ylimääräiset kassavarat 0,67 0,16 <,0001 

Liikearvo 0,78 0,41 0,0575 

Velkaantumisaste -1,54 0,42 0,0002 

P/B -0,33 0,12 0,0042 

Yrityksen koko -0,41 0,04 <,0001 

GIC_1 1,72 0,41 <,0001 

GIC_2 1,51 0,52 0,0039 

GIC_3 0     

Korjattu selitysaste 0,28   

N 541   

- Mallin selitettävä muuttuja on luonnollinen logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan 

vuoden alaskirjauksien summasta, joka on jaettu nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat 

on edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan 

havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. Liikearvo on liikearvo tilikauden 

alussa jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana nettotasearvoa. 

P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Yrityksen koko on luonnollinen logaritmi 

nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC_1 on teollisuus, GIC 

2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 on kuljetusala.  

- Aineistossa on 541 vuosihavaintoa. 

- Mallin korjattu selitysaste on 28 prosenttia. 

- Malli sisältää havainnot, joissa on tapahtunut vähintään yksi alaskirjaus havaintovuonna tai 

sitä seuraavina viitenä vuotena.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä 

vastaaviksi. 

Taulukko 10 kuvaa alaskirjauksien määrää ennustavan regressioanalyysin tulokset. 

Malli sisältää havainnot, joissa on tapahtunut vähintään yksi alaskirjaus 

havaintovuonna tai sitä seuraavina viitenä vuotena. Mallin tulokset vahvistavat, että 

ylimääräiset kassavarat johtavat suurempiin alaskirjauksiin. Tulos on tilastollisesti ja 

taloudellisesti merkitsevä. Suurempi liikearvon määrä nostaa odotettavasti 

alaskirjauksien suuruutta. Pienempi P/B-luku nostaa odotettavasti alaskirjauksen 

suuruutta. Toimialoista suurimmat alaskirjaukset ovat teollisuudessa ja pienimmät 
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kuljetusalalla. Yrityksen koko vähentää alaskirjauksien suuruutta. Tämä tulos on 

päinvastainen Godfrey ja Koh (2009) tutkimuksen kanssa. Sapkauskiene ym. (2016) 

taas eivät löytäneet yrityksen koolla olevan vaikutusta alaskirjauksen suuruuteen, 

vaikka he löysivätkin yrityksen koon lisäävän alaskirjaus-tapahtumien määrää. Edellä 

mainitut tutkimukset käyttivät yrityksen kokoa kuvaavana muuttujana luonnollista 

logaritmia yrityksen markkina-arvosta. Malli selittää 28 prosenttia alaskirjauksien 

suuruudesta. Mallissa on mukana 541 vuosihavaintoa. 

Suurempi velkaantumisaste vähentää alaskirjauksien suuruutta. Huomattavaa on, että 

edellä raportoitiin, että suurempi velkaantumisaste lisää alaskirjaus-tapahtumien 

määrää. Näyttäisi siis, että suurempi velkaantumisaste lisää alaskirjauksien määrää ja 

samaan aikaan vähentää alaskirjauksen suuruutta. Vaikka tässä tutkimuksessa ei 

löydykään tähän ilmiöön syytä, on todettava, että tälle ilmiölle on varmasti 

löydettävissä järkevä selitys. Luonnollisin selitys olisi se, että velkaantuneet yritykset 

tekisivät enemmän yrityskauppoja, joiden arvo olisi keskimäärin pienempi suhteessa 

nettovarallisuuteen. Kuitenkin, tätä yritettiin testata lisäämällä yritysoston 

todennäköisyyttä ja yritysoston suuruutta ennustaviin malleihin velkaantumisaste ja 

todettiin, että tällöin velkaantumisaste ei ollut malleissa tilastollisesti merkitsevä 

muuttuja. On myös mahdollista, että velkaantuneen yrityksen suuri alaskirjaus lisää 

mahdollisien rahoitusvaikeuksien kustannuksia (distress cost) ja siksi yritykselle on 

järkevämpää jaksottaa suuri alaskirjaus useampaan pieneen osaan, sen sijaan että 

julkistaisi koko alaskirjauksen välittömästi. Tämä on mahdollista, koska useat 

tutkimukset osoittavat johdon pystyvän vaikuttamaan alaskirjauksen ajankohtaan ja 

sen suuruuteen ja tutkimukset todistavat tällaista järjestelyä myös tapahtuneen (Amy 

2017, Sapkauskiene ym. 2016, Bisogno 2015, Li ym. 2011). Näiden lisäksi, syy tähän 

ilmiöön voisi olla se, että velkaantunut yritys on erityisen tarkka taseen varovaisesta 

arvostamisesta, välttääkseen epäilyt tuloksen vääristelystä. Tällöin velkainen yritys 

tekisi alaskirjaukset nopeammin, kun taas vähemmän velkainen yritys ensin odottaisi 

alkaako ostokohde tuottamaan enemmän voittoa lähivuosina ja tekisi alaskirjauksen 

vasta kun on varma, ettei ostokohteen arvioidut tulevaisuuden tuotot nouse. 

Suuremman velkaantumisasteen alaskirjauksien suuruutta pienentävä vaikutus on 

osittain Sapkauskiene ym. (2016) tutkimuksen vastainen, sillä he eivät löytäneet 

velkaantumisasteella olevan alaskirjauksien suuruutta vähentävää vaikutusta. Tästä 
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huolimatta he löysivät suuremman velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksen 

todennäköisyyttä (binääriregressiomallilla tutkittuna). Siten Sapkauskiene ym. (2016) 

tulokset samaan aikaan tukevat tämän tutkimuksen tuloksia, sillä kummankin 

tutkimuksen tulokset osoittavat velkaantumisasteen lisäävän alaskirjauksien 

todennäköisyyttä, mutta kumpikin tutkimus osoittaa, ettei velkaantumisaste ainakaan 

lisää alaskirjauksien suuruutta. Myöskään Godfrey ja Koh (2009) tutkimus ei löytänyt 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä velkaantumisasteen ja alaskirjauksien suuruuden 

välillä. He kuitenkin väittävät, että tuloksien mukaan on todennäköistä, että suurempi 

velkaantumisaste lisää alaskirjauksien suuruutta, kulmakertoimen ollessa positiivinen. 

Godfrey ja Koh (2009) päätelmät ovat siis tämän tutkimuksen tuloksien vastaisia, 

mutta heidän päätelmien perustana olevat tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä.  

Sapkauskiene ym. (2016) havaitsivat, että maan talouskriisit lisäsivät alaskirjaus-

tapahtumien yleisyyttä, mutta ei niiden rahassa mitattavaa määrää. Tämä havainto 

tukisi kumpaakin tässä ehdotettua syytä, miksi suurempi velkaantumisaste 

samanaikaisesti lisää alaskirjaus-tapahtumien määrää ja vähentää alaskirjauksien 

suuruutta. Sekä velkaantumisaste, että talouskriisit lisäävät yrityksen mahdollisista 

rahoitusvaikeuksista aiheutuvia kustannuksia (distress costs). Lisäksi kummatkin 

edellä mainitut lisäävät tarvetta varovaiseen taseen arvostamiseen, sillä epäilyt 

tuloksen vääristelystä kasvavat sekä velkaantumisasteen lisääntyessä että talouskriisin 

aikana. Velkaantumisasteen nettovaikutusta alaskirjauksien määrään ei voida tällä 

tutkimusmenetelmällä määrittää. Nettovaikutuksella tarkoitetaan sitä, miten 

velkaantumisaste vaikuttaa alaskirjauksien kokonaismäärään. 

Mallin tulos ei ole riippuvainen siitä, mitä muuttujaa käytetään kuvaamaan 

ylimääräisiä kassavaroja. Samansuuntaiset tulokset saadaan myös käyttämällä 

selittävänä muuttujana keskimääräisiä kassavaroja. Lisäksi samankaltaiset tulokset 

saadaan käyttämällä selittävänä muuttujana ylimääräisiä kassavaroja tilikauden alussa, 

tai kassavaroja tilikauden alussa. Samankaltaiset tulokset saadaan myös rajaamalla 

aineisto vain Helsingin pörssin yrityksiin. Ylimääräisten kassavarojen nolla-arvojen 

poistaminen ei vaikuta merkittävästi tulokseen. Tämä testattiin tekemällä analyysi 

ilman havaintoja, joiden ylimääräiset kassavarat olivat nolla, eli yritykset joilla ei ollut 

yhtenäkään havaintovuotta edeltävinä viitenä vuonna ylimääräisiä kassavaroja. 
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5.5 Hallituksen vaikutus 

Hallituksen vaikutusta tutkittaessa, aineistoon otettiin mukaan vain yritykset, jotka 

ovat tehneet alaskirjauksen havaintovuonna, tai sitä seuraavina viitenä vuotena ja joilla 

on merkitty aineistoon antitakeover-säännöksien määrä. Aineistossa ovat 

antitakeover-säännöksien määrät saatavilla vain harvoissa aineiston yrityksissä ja siksi 

suurin osa yrityksistä rajautuu pois analyysistä. Koska hallituksen vaikutus pystytiin 

paremmin todistamaan kassavaroja kuvaavan muuttujan avulla, kuin ylimääräisiä 

kassavaroja kuvaavan muuttujan kanssa, raportoidaan tulokset erikseen kummankin 

riippuvaisen muuttujan osalta. 

 Taulukko 11. Hallituksen vaikutus, riippuvaisena muuttujana kassavarat 

  
 Keskivirhe p 

Vakiotermi -1,83 2,88 0,53 

Kassavarat 0,64 1,85 0,73 

Kassavarat*GOV_binääri 3,73 1,86 0,05 

Liikearvo 0,50 1,02 0,62 

Velkaantumisaste -1,27 1,36 0,35 

P/B -0,04 0,32 0,91 

Yrityksen koko -0,34 0,15 0,03 

GIC_1 3,52 1,30 0,01 

GIC_2 3,01 1,49 0,05 

GIC_3 0     

Korjattu selitysaste 0,12   

N 158   

- Mallin selitettävä muuttuja on luonnollinen logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan 

vuoden alaskirjauksien summasta, joka on jaettu nettotasearvolla. Kassavarat ovat 

havaintovuotta edeltävien viiden vuoden keskiarvo. Kassavarat*GOV_binääri on 

interaktiotermi. GOV_binääri saa arvon nolla, jos yrityksen antitakeover-säännöksien määrä 

on nolla ja arvon yksi, jos antitakeover-säännöksien määrä on suurempi kuin nolla. Arvo nolla 

kuvaa parempaa hallitusta ja arvo yksi kuvaa huonompaa hallitusta. Liikearvo on liikearvo 

tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla.  Velkaantumisasteessa on käytetty jakajana 

nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 

1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 

on kuljetusala. 
- Mallissa on 158 vuosihavaintoa. 
- Mallin korjattu selitysaste on 12 prosenttia. 
- Havainnot, joissa ei ollut antitakeover-säännöksien määrää saatavilla, on rajattu pois 

analyysistä. 
- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

Taulukko 11 kuvaa lineaarisen regressioanalyysin tulokset, jossa selittäväksi 

muuttujaksi on valittu keskimääräiset kassavarat viideltä edelliseltä vuodelta. 

GOV_binääri saa arvon nolla, jos yrityksellä on parempi hallitus ja arvon yksi, jos 
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yrityksellä on huonompi hallitus. Siten, mallin tuloksien mukaan parempi hallitus 

vähentää suuremmista kassavaroista johtuvaa alaskirjauksien kasvua. 

Vuosihavaintojen määrä mallissa on 158. Mallin selittää 12 prosenttia alaskirjauksien 

suuruudesta. 

Taulukko 12. Hallituksen vaikutus, riippuvaisena muuttujana ylimääräiset kassavarat 

  
 Keskivirhe p 

Vakiotermi 3,56 3,44 0,30 

Ylimääräiset_kassavarat 0,89 0,42 0,04 

Ylimääräiset_kassavarat*GOV_binääri 1,38 0,55 0,01 

Liikearvo 1,16 1,25 0,35 

Velkaantumisaste 1,48 1,54 0,34 

P/B -0,09 0,43 0,84 

Yrityksen koko -0,83 0,20 <,0001 

GIC_1 4,62 1,52 0,00 

GIC_2 5,25 1,74 0,00 

GIC_3 0   

Korjattu selitysaste 0,24   

N 106   

- Mallin selitettävä muuttuja on luonnollinen logaritmi havaintovuoden ja viiden seuraavan 

vuoden alaskirjauksien summasta, joka on jaettu nettotasearvolla. Ylimääräiset kassavarat on 

edellä lasketun vuosittaisia ylimääräisiä kassavaroja kuvaavan muuttujan havaintovuotta 

edeltävien viiden vuoden keskiarvo. Tässä mallissa kaikki havainnot joiden ylimääräiset 

kassavarat saa arvon nolla, on poistettu. Ylimääräiset_kassavarat *GOV_binääri on 

interaktiotermi. GOV_binääri saa arvon nolla, jos yrityksen antitakeover-säännöksien määrä 

on nolla, ja arvon yksi, jos antitakeover-säännöksien määrä on suurempi kuin nolla. Arvo 

nolla kuvaa parempaa hallitusta ja arvo yksi kuvaa huonompaa hallitusta. Liikearvo on 

liikearvo tilikauden alussa jaettuna nettotasearvolla. Velkaantumisasteessa on käytetty 

jakajana nettotasearvoa. P/B-luku on luonnollinen logaritmi P/B luvusta. Yrityksen koko on 

luonnollinen logaritmi nettotasearvosta. GIC on yrityksen toimialaa kuvaava muuttuja. GIC 

1 on teollisuus, GIC 2 on sähkön-, veden- tai vastaavien hyödykkeiden toimittajat ja GIC 3 

on kuljetusala. 

- Mallissa on 106 vuosihavaintoa. 

- Mallin korjattu selitysaste on 24 prosenttia. 

- Havainnot, joissa ei ollut antitakeover-säännöksien määrää saatavilla, on rajattu pois 

analyysistä.  

- Kaikkien mallissa käytettävien muuttujien ensimmäisen persentiilin alittavat ja 99. 

persentiilin ylittävät arvot on muutettu ensimmäistä persentiiliä ja 99. persentiiliä vastaaviksi. 

Mallin tulos on herkkä muuttujien valinnalle ja malliin otettavien havaintojen rajaukselle. 

Taulukko 12 kuvaa regressioanalyysin tuloksia, kun selittäväksi muuttujaksi on valittu 

ylimääräisiä kassavaroja kuvaava muuttuja. Poikkeuksena muihin malleihin, tässä 

mallissa aineistosta on poistettu havainnot, joilla ei ole ollut yhtenäkään edellisinä 

viitenä vuotena ylimääräisiä kassavaroja. Tuloksien mukaan parempi hallitus vähentää 

ylimääräisistä kassavaroista johtuvaa alaskirjauksien kasvua. Vaikutus on suuri, sillä 

mallissa huonompi hallitus yli tuplaa kulmakertoimen suuruuden. Vuosihavaintojen 

määrä on 106. Mallin korjattu selitysaste on 24 prosenttia. 
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Mallin tulos on kuitenkin herkkä muuttujien valinnalle ja havaintojen 

rajausmenetelmälle. Mallin interaktiotermi ei ole tilastollisesti merkitsevä, jos malliin 

ei oteta mukaan vuosi-binäärimuuttujaa, joka huomioi mallissa vuoden vaikutuksen. 

Ilman ylimääräisten kassavarojen nolla-arvojen poistoa, mallin selitysaste on todella 

pieni ja muuttujat eivät ole tilastollisesti niin merkitseviä. Nolla arvojen poisto 

parantaa mallin tarkkuutta, mutta poistaminen saattaa systemaattisesti rajata 

tietynlaisia yrityksiä pois analyysistä. Myös esimerkiksi Opler ym. (1999) rajasivat 

ylimääräisten kassavarojen nolla arvot pois tutkiessaan ylimääräisten kassavarojen 

vaikutusta yrityksen rahankäyttöön. Mallin selitettävä muuttuja ei myöskään ole täysin 

normaalijakautunut. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ylimääräisten kassavarojen vaikutus 

yrityskauppoihin ja alaskirjauksiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vaikuttaako 

yrityksen hallitus siihen, johtavatko ylimääräiset kassavarat huonompiin 

yritysostoihin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityksen ylimääräiset kassavarat eivät lisää 

yritysosto-tapahtumien määrää, vaan päinvastoin jopa laskee sitä. Tämä voi kuitenkin 

johtua siitä, että yritykset, jotka tekevät useammin yrityskauppoja, kuluttavat rahansa 

nopeammin ja siten heillä ei pääse kertymään ylimääräisiä kassavaroja niin paljoa. 

Ylimääräisillä kassavaroilla ei ole vaikutusta alaskirjaus-tapahtumien määrään. 

Ylimääräiset kassavarat kuitenkin lisäävät yritysostojen suuruutta ja lisäävät 

alaskirjauksien suuruutta. Tutkimuksen tulokset vahvistavat ylimääräisistä 

kassavaroista johtuvan yli-investointi ongelman olemassaolon Suomen, Ruotsin ja 

Norjan markkinoilla. 

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä hyvän hallituksen pienentävän ylimääräisten 

kassavarojen vaikutusta alaskirjauksien suuruuteen. Tulos on yhtäläinen esimerkiksi 

Chu ja Liu (2016) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan varakkaiden yrityksien huono 

hallitus johtaa suurempiin maksettuihin ylihintoihin kiinteistökaupoissa. Hallituksen 

vaikutuksen tutkimiseen käytetty malli on kuitenkin herkkä muuttujien valinnalle, 

havaintojen rajausmenetelmälle, eikä mallin selitettävä muuttuja ole täysin 

normaalijakautunut. Näiden syiden takia mallin antamaan tulokseen jää epävarmuutta. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa Jensenin (1986) vapaan kassavirran 

hypoteesin kanssa, jonka mukaan johdolla on taipumus käyttää ylimääräisiä 

kassavaroja henkilökohtaisien etujen tavoitteluun. Ylimääräisistä kassavaroista 

johtuvat suuremmat yritysostot voivat viitata johdon haluun kasvattaa yrityksen 

kokoa. Suuremmat alaskirjaukset voivat viitata siihen, että johto on tavoitellut 

henkilökohtaisia etuja yritysostoja tehdessään ja sen takia yritysostot johtavat 

suurempiin alaskirjauksiin. Yrityksen koon kasvattamisen lisäksi johdon etujen 

mukaisia yritysostoja ovat esimerkiksi yrityksen riskisyyttä vähentävät yritysostot 

(Morck ym. 1990). Vaikka tulokset ovatkin linjassa vapaan kassavirran hypoteesin 
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kanssa, tuloksien perusteella ei voida varmuudella sanoa, että ylimääräiset kassavarat 

johtavat huonompiin yritysostoihin juuri johdon henkilökohtaisien etujen tavoittelun 

takia. Tämä erityisesti siksi, että ylimääräiset kassavarat eivät tuloksien mukaan lisää 

yritysostojen lukumäärää, mikä olisi odotettavaa vapaan kassavirran hypoteesin 

mukaan. Muita mahdollisia selityksiä ylimääräisten kassavarojen vaikutuksille voi olla 

esimerkiksi se, että johdolla ei ole niin paljoa kannustimia neuvotella yritysoston 

hinnasta tai etsiä parasta ostokohdetta, jos johdon käytössä olevat suuret rahamäärät 

turvaavat yritysoston toteutumisen. Syynä huonommille yritysostoille voi olla myös 

management hubris –teorian mukaiset syyt.  Management hubris –teorian mukaan 

johtajilla on taipumusta yli-itsevarmuudelle johdon onnistumisien jälkeen, mikä johtaa 

huonompiin yritysostoihin (Brouthers ym. 1998). 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhtäläisiä lukuisien aikaisempien tutkimuksien 

kanssa siitä, että kasvuyritykset tekevät vähemmän alaskirjauksia yrityskaupoistaan, 

kuin muut yritykset. Korkean P/B luvun yritykset tekivät useammin yrityskauppoja, 

harvemmin alaskirjauksia, niiden yrityskaupat olivat hieman suurempia ja 

alaskirjaukset olivat pienempiä, kuin muiden yrityksien vastaavat. 

Tutkimuksessa käytetty uusi menetelmä tutkia yritysosto-tapahtumien määrää, 

yritysostojen suuruutta, alaskirjaus-tapahtumien määrää ja alaskirjauksien suuruutta, 

yhtäaikaisesti samalla aineistolla, antaa uutta tietoa yrityksen koon ja 

velkaantumisasteen vaikutuksista alaskirjauksiin. Tutkimus todistaa suurempien 

yrityksien tekevän yrityskauppoja useammin, mutta suuruudeltaan yrityskaupat ovat 

pienempiä suhteessa nettotasearvoon. Tästä syystä suuremmat yritykset tekevät 

useammin alaskirjauksia, jotka ovat suuruudeltaan pienempiä suhteessa 

nettotasearvoon. Edellä mainittu syy pystyttiin todistamaan ottamalla malliin mukaan 

aikaisempien yritysostojen lukumäärää kuvaava kontrollimuuttuja, liikearvon määrää 

kuvaavan kontrollimuuttujan tilalle. Toisena havaintona, myös suurempi 

velkaantumisaste lisää alaskirjauksien määrää ja vähentää alaskirjauksien suuruutta. 

Velkaantumisasteen vaikutuksen syytä ei voida kuitenkaan selittää 

velkaantumisasteen vaikutuksella yrityskauppojen lukumäärään, tai yrityskauppojen 

suuruuteen, sillä velkaantumisasteella ei löydetty tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 

yrityskauppojen lukumäärään tai yrityskauppojen suuruuteen. Velkaantumisasteen 
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vaikutuksen ja sen syiden tarkempi tutkiminen olisi mielenkiintoinen aihe omana 

tutkimuksenaan.  

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen yrityskauppoihin, 

kassavaroihin, hallitukseen ja osingonjakoon liittyvässä päätöksenteossa. Lisäksi 

tutkimuksen antamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää myöhemmissä tutkimuksissa. 
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