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Näkemyksiä xbrl:n 
käyttöönoton vaikutuksista 
yksityisten yritysten vieraan 

pääoman kustannukseen 
ja saatavuuteen

Anni Lehtinen, Hannu Ojala & Esko Penttinen

Tämä tutkimus tarkastelee xbrl:n (eXtensible Business  Reporting 
Language) käyttöönoton vaikutuksia yritysten vieraan pääoman kus-
tannukseen ja saatavuuteen. xbrl on rakenteisen taloustiedon esi-
tyskieli, joka mahdollistaa koneluettavuuden ja talouden tietovirtojen 
uudelleenkäytettävyyden. xbrl on otettu käyttöön maailmalla laa-
jasti mm. tilinpäätösraportointiin, veroraportointiin sekä tilastointiin. 
Aiemman kirjallisuuden mukaan xbrl:n käytöllä odotetaan olevan 
vaikutuksia talouden informaatiovirtojen läpinäkyvyyteen, informaa-
tion laatuun, yritysten raportoiman tiedon uudelleenkäytettävyyteen 
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ja liiketoiminnan analyysiin. Oletettavasti tästä johtuen eräät pankit 
ovat alkaneet antaa alennuksia pääoman kustannuksesta, jos yri-
tyksen tietovirrat pankeille perustuvat xbrl-dataan. Tässä tutkimuk-
sessa kartoitetaan asiantuntijoiden näkemyksiä xbrl-muotoisen ti-
linpäätösinformaation vaikutuksista vieraan pääoman saatavuuteen 
ja kustannuksiin. Asiantuntijat arvioivat, että xbrl helpottaa pienten 
yritysten rahoituksen saatavuutta ja laskee rahoituksen kustannuksia 
kasvavan käsittelynopeuden, parantuvan tiedon laadun ja uudelleen-
käytettävyyden avulla. Edellä mainitut vaikutukset ovat omiaan koh-
dentamaan rahoituksen oikea-aikaisemmin elinkelpoisille yrityksille. 
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Johdanto
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisia vaiku-
tuksia rakenteisen talousinformaation käytöllä on yritysten rahoituksen 
saatavuuteen ja kustannukseen. Rakenteisen talousinformaation kan-
sainvälisenä esityskielenä toimii xbrl (eXtensible Business Reporting 
 Language). Se tarjoaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä talousinformaation 
raportoinnissa ja analysoinnissa (Eierle, Ojala & Penttinen 2014). xbrl on 
lyönyt itsensä läpi kansainvälisenä taloudellisen raportoinnin esityskiele-
nä (Hodge 2004). Suomessa yksityisten yritysten tilinpäätösraportoinnin 
pohjaksi on kehitetty xbrl:n sisältötaksonomia, josta käytetään nimeä Ra-
portointikoodisto (Ojala, Penttinen, Collis & Virtanen 2018). Raportoin-
tikoodistoa ylläpitää Valtiovarainministeriön Valtiokonttori. Suomessa ve-
rohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus suunnittelevat edellä mainittuun 
sisältötaksonomiaan perustuvaa rakenteisen taloustiedon käyttöönottoa 
tilinpäätös- ja veroilmoitusinformaation osalta (Lepistö, Ojala & Urpilai-
nen 2018). xbrl on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön useissa eu-maissa 
listaamattomien yhtiöiden vapaaehtoiseen tai pakolliseen raportointiin ve-
rohallinnolle ja julkisiin rekistereihin. 

Aiemmassa kirjallisuudessa rakenteisella xbrl-muotoisella tilinpäätös-
informaatiolla on havaittu olevan yhteys listautuneiden yritysten alhai-
sempiin pääomakustannuksiin (Pinsker & Li 2008). Yksityisten yritysten 
suuren määrän ja kansantaloudellisen merkityksen vuoksi (Ojala, Collis, 
Kinnunen, Niemi & Troberg 2016) käsillä olevassa tutkimuksessa tarkas-
tellaan yksityisten yritysten rakenteisen tilinpäätösinformaation käytön 
yhteyttä vieraan pääoman saatavuuteen ja kustannuksiin. Rahoituksen 
saatavuus on hyvin merkityksellinen pienemmille yksityisille yrityksil-
le, koska pienillä ja iältään nuorilla yrityksillä on korkea konkurssiriski 
(Altman, Drozdowska, Laitinen & Suvas 2017). Kokonaistaloudellisesti 
mahdollisimman läpinäkyvän tilinpäätösinformaation avulla tehostetaan 
pääoman allokoitumista yrityksille, joilla on korkeimmat tulevaisuuden 
näkymien nettonykyarvot (Scott 2015). Pienten ja keskisuurten yhtiöiden 
rahoituksen saatavuuden näkökulmasta Berger ja Udell (2006) ovat ke-
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hittäneet käsitteellisen viitekehyksen, joka perustuu luototusperusteisiin. 
Tässä tutkimuksessa sitä tullaan hyödyntämään arvioitaessa empiiristen 
tulosten pohjalta xbrl:n vaikutuksia yritysten vieraan pääoman kustan-
nukseen ja saatavuuteen. Asetamme seuraavan tutkimuskysymyksen: Mil-
laisia vaikutuksia xbrl:n käyttönotolla on yksityisten yritysten pankkilaino-
jen kustannuksiin ja saatavuuteen? Tutkimuksen aineistonkeruu tapahtuu 
laadullisin menetelmin haastattelemalla kymmentä xbrl:n käyttöönot-
toon ja/tai pankkitoimialaan perehtynyttä asiantuntijaa. Tutkimuksen tu-
loksena muodostetaan viitekehys, jossa vedetään yhteen asiantuntijoiden 
näkemykset yhtäältä xbrl:n vaikutuksista taloustiedon nopeuteen ja vir-
heettömään tiedonsiirtoon ja toisaalta niiden vaikutuksiin yritysten rahoi-
tuksen saatavuuteen ja kustannuksiin.

xbrl – Taustaa
Taloustiedon muuttaminen ei-rakenteisesta muodosta (kuten paperi tai 
pdf) rakenteiseen muotoon vaatii tietosisällön tietoelementtien ja niiden 
välisten suhteiden tarkan määrityksen. xbrl tarjoaa kansainvälisesti hy-
väksytyn yhtenäisen tavan näille määrityksille. Näin xbrl mahdollistaa 
taloudellisten tietojen uudelleenkäytön sekä parantaa tietojen saatavuutta, 
yhteentoimivuutta ja tehokkuutta.  Nämä xbrl-muotoiseen taloudelliseen 
informaatioon liittyvät ominaispiirteet mahdollistavat merkittäviä ajan- ja 
kustannussäästöjä taloustiedon käsittelyssä (Pinsker & Li 2008). xbrl on 
lisenssimaksuista vapaa rakenteisen tiedon esityskieli, jota ylläpitää voittoa 
tavoittelematon organisaatio, xbrl International.  Konsortio hallinnoi ja 
kehittää xbrl-teknologiaa vastaamaan paremmin nykyisen liiketoimin-
nan raportoinnin tarpeisiin (Eierle ym. 2014). Voittoa tavoittelematon 
konsortio ja sen työryhmät kehittävät xbrl:n teknisiä ominaisuuksia, 
kun taas kunkin maan kirjanpito- ja teknologia-asiantuntijat kehittävät 
maakohtaisia taksonomioita. Tämä maakohtaisten taksonomioiden tarve 
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johtuu siitä, että kirjanpitosäännöt vaihtelevat maittain, joten xbrl on lo-
kalisoitava kuhunkin maahan erikseen (Eierle ym. 2014).

xbrl on yksi useista xml- (eXtensible Markup Language) kielistä, 
ja sitä käytetään yhä useammin tavallisena taloustiedon viestintätapa-
na organisaatioiden välillä (Eierle ym. 2014). xbrl:n ensimmäinen laaja 
käyttöönotto tapahtui, kun Yhdysvaltojen pörssilistautuneet yritykset 
velvoitettiin raportoimaan vuosikertomuksensa xbrl-muodossa vuon-
na 2009 (Debreceny, Farewell, Piechocki, Felden, Gräning & d’Eri 2011). 
Yhtenä syynä Yhdysvalloissa tapahtuvan xbrl:n käytölle on esitetty, että 
paperi- ja pdf-pohjainen tilinpäätösraportointi ei olisi tarpeeksi tehokas 
 Sarbanes-Oxley-säännöstön astuttua voimaan (Pinsker & Wheeler 2009). 
Euroopassa on tapahtumassa samanlainen muutos pörssilistautuneiden 
yhtiöiden osalta, kun ne velvoitetaan raportoimaan päälaskelmansa raken-
teisen tiedon muodossa vuodesta 2020. Rakenteisen tiedon muotoa edel-
lytetään myös liitetietojen osalta vuonna 2023. Saksassa kaikki yhtiöt vel-
voitettiin raportoimaan veroilmoituksensa verohallinnolle vuodesta 2011 
alkaen xbrl-teknologiaa käyttäen (xbrl Saksa 2018). Isossa-Britanniassa 
kaikki yhtiöt velvoitettiin käyttämään rakenteista tietoa raportoinnissaan 
verohallinnolle vuonna 2011 (Alkhatib, Collis & Ojala 2017). Alanko-
maissa yritykset voivat toimittaa vero-, tilinpäätös- ja tilastoraportointiin 
tarkoitetut tiedot rakenteisessa muodossa (Middleton & Kull 2017).

Vuonna 2020 alkavan listayhtiöiden tilinpäätösraportoinnin lisäksi 
Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus aloittaa (yhteistyössä verohallin-
non kanssa) rakenteisen tilinpäätöstiedon vastaanottamisen pk-yrityksiltä 
vapaaehtoisuuteen perustuen vuonna 2019. Pk-yritysten raportointi poh-
jautuu Raportointikoodistoon. Keskeistä raportointikoodistossa on, että 
kaikkien tilinpäätösinformaation vastaanottajien keskeiset tiedontarpeet 
on sisällytetty yhteen yhtenäiseen sisältötaksonomiaan. Ojala ym. (2018) 
kuvaavat, kuinka Suomessa raportointikoodisto kehitettiin Real-Time 
Economy -ohjelman avulla perustuen laajaan konsortioon, jossa keskei-
siä toimijoita olivat verohallinto, taloushallintoliitto, Tieto Oyj, Suomen 
pankki, Kuntaliitto, Patentti- ja rekisterihallitus, Asiakastieto ja Finanssi-
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alan keskusliitto. Sisältötaksonomia muodostettiin palvelemaan kaikkien 
tilinpäätösraporttien vastaanottajien tiedontarpeita. Suomessa xbrl-ra-
portointia kehitetään myös kuntien tilinpäätösraportointiin.

Kuvio 1 esittää talouden arvoketjun, siinä toimivat osapuolet sekä käy-
tettävät tietojärjestelmät. Liiketoiminnan transaktiodokumentit (kuten 
tilaukset, laskut ja maksut) tallennetaan tyypillisesti erilaisiin taloushal-
linnon tietojärjestelmiin, joista ajetaan erilaisia raportteja lähetettäväksi 
viranomaisille. Osa viranomaisista jakaa tätä tietoa eteenpäin sidosryh-
mille, ns. tietoaineiston loppukäyttäjille. Tilinpäätöstietojen osalta prh:n 
kaupparekisteri jakaa tilinpäätöstietoja analyysitahoille, jotka jatkojalosta-
vat aineistoa ja myyvät sitä palveluna eteenpäin rahoittajille ja sijoittajille. 
Kuviossa 1 esitettyä talouden arvoketjua ja siihen liittyvää päätöksentekoa 
on tutkittu viime aikoina mm. kirjanpidon ulkoistuspäätösten (Asatiani, 
Penttinen & Kumar 2019), verkkolaskuoperaattorin valinnan (Penttinen, 
Halme, Lyytinen & Myllynen 2018), ohjelmistorobottien valintaongel-
man (Penttinen, Kasslin & Asatiani 2018) sekä tilitoimiston hallintomal-

Kuvio 1. Talouden arvoketju ja xbrl
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lin osalta (Asatiani & Penttinen 2019). Tutkijat ovat myös kartoittaneet 
ohjelmistorobottien roolia talouden arvoketjun tehostajana (Asatiani & 
Penttinen 2016).

xbrl:n kaksi yhteennivoutunutta toimintoa – raportointi (fr, 
 Financial Reporting) ja transaktiodata (gl, Global Ledger) – mahdollista-
vat talouden arvoketjun tehostamisen tilinpäätöstietojen osalta. xbrl-ra-
portointi (fr) mahdollistaa eri osapuolten välillä välitettävän tiedon 
muuttamisen koneluettavaan muotoon, kun taas xbrl-transaktiodata 
(gl) mahdollistaa tietojärjestelmissä tallennettavan transaktioaineiston 
esittämisen xbrl-muodossa.

xbrl:n vaikutukset yritysten talousinformaatioon
Pankkitoiminnan prosessit muuttuvat kohti parempaa asiakastiedon saa-
tavuutta ja tehokkaampaa tiedon prosessointia (Petersen & Rajan 2002). 
Aiemman kirjallisuuden mukaan xbrl:n odotetaan parantavan talouden 
informaatiovirtojen läpinäkyvyyttä, informaation laatua, yritysten rapor-
toiman tiedon uudelleenkäytettävyyttä ja liiketoiminnan analyysiä (Liu, 
Luo & Wang 2017). Pankkitoimiala on aktivoitunut rakenteisen tiedon 
käytön osalta. Esimerkiksi Alankomaissa pääkonttoriaan pitävä suuri 
pankkikonserni ing on ottanut käyttöön hinnanalennukset niille pienil-
le ja keskisuurille yritysasiakkailleen, jotka toimittavat heille talousinfor-
maationsa rakenteisessa muodossa, korvaten aiemmin käytetyn paperi- tai 
pdf-muotoisen talousinformaation (Nitchman 2014). Tällaiset alennukset 
viittaavat pankkien omiin liiketoiminnallisiin hyötyihin rakenteisen ta-
loustiedon käytön osalta. Kilpailluilla markkinoilla tuotannon tehostumi-
seen liittyvät hyödyt siirtyisivät myös pankkien asiakkaille. Yhdysvaltojen 
xbrl-raportointikokemuksista tiedetään, että rakenteinen tieto mahdol-
listaa pankeille helpommat taloudellisten tietojen poiminnat, tiedonhaut 
ja tunnuslukujen laskemisen (Debreceny, Farewell, Piechocki, Felden & 
Gräning 2010; Minnis 2011; Yoon ym. 2011).
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xbrl:n käyttöönoton oletetaan johtavan listautuneiden yritysten 
alhaisempiin pääomakustannuksiin (Pinsker & Li 2008). Tämän tutki-
muksen kirjoittajilla ei ole tiedossa aikaisempaa kirjallisuutta koskien 
yksityisten yritysten saamia hyötyjä xbrl-raportoinnista pankkilainojen 
kustannusten tai saatavuuden osalta. Koska pankit ovat yksityisten yritys-
ten tilinpäätöksen tärkeimpiä ulkopuolisia käyttäjiä (Kaya 2016), yksityis-
ten yritysten tilinpäätösten raportointi rakenteisessa muodossa on omiaan 
vaikuttamaan nimenomaisesti tilinpäätösinformaation tehokkaampaan 
käyttöön lainapäätöksiin liittyen. 

xbrl-teknologian odotetaan parantavan yritystietojen avoimuutta, 
tehostavan raportointiprosessia, parantavan taloustietojen laatua ja hel-
pottavan yritysten taloudellisen informaation saatavuutta ja analysointia 
(Liu, Luo & Wang 2017). Standardointi parantaa taloudellisen tiedon ra-
portointiin liittyvän informaation käyttökelpoisuutta ja helppoutta paran-
tamalla vertailukelpoisuutta ja johdonmukaisuutta tietojenkeruuketjussa. 
xbrl mahdollistaa lähettävän ja vastaanottovan järjestelmän välisen kone-
luettavuuden (Vasarhelyi, Chan & Krahel 2012).

xbrl:n käyttöönoton eurooppalaisissa yrityksissä oletetaan kasvatta-
van merkittävästi markkinoiden likviditeettiä ja siten vähentävän infor-
maation epäsymmetriaa (Liu, Luo & Wang 2017). xbrl parantaa sijoit-
tajien mahdollisuuksia kerätä ja analysoida tietoja yritysten taloudellisesta 
asemasta ja siten parantaa vakautta pääomamarkkinoilla. On myös esitetty, 
että xbrl parantaa taloudellisten tietojen laatua lisäämättä tiedon määrää 
(Yoon, Zo & Ciganek 2011).

Yhdysvaltojen markkinavalvojan, sec:n mukaan xbrl auttaa erityi-
sesti piensijoittajia, kun heidän pääsynsä yritysten tietoihin paranee xbrl 
avulla. Tällä oletetaan olevan positiivinen vaikutus epätasaisesti jakaan-
tuneen informaation aiheuttamiin ongelmiin (Blankespoor 2014). Jos 
sijoituspäätöstä tehtäessä tilinpäätösinformaatio on keskeisessä roolissa, 
 xbrl:sta saatavat hyödyt ovat ilmeisiä (Liu, Luo & Wang 2017).

Yksityisten yritysten rahoitukseen liittyvässä tutkimuksessa laajasti 
viitatut tutkijat Berger ja Udell esittivät vuonna 2006 käsitteellisen viite-



Näkemyksiä xbrl:n käyttöönoton vaikutuksista yksityisten yritysten vieraan 
pääoman kustannukseen ja saatavuuteen

181

kehyksen pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta (Berger & Udell 
2006). Viitekehyksessä esitetään lainanantoperusteet, joita pankit käyttä-
vät lainoituspäätöksiä tehdessään ja kuvataan, kuinka pankit ratkaisevat 
jokaisen perusteen osalta tiedon läpinäkymättömyyteen liittyvät ongel-
mat. Lainanantoperusteet he jakavat tuloslaskelmaan perustuvaan luoto-
tukseen, pienten yritysten luottoluokitukseen perustuvaan luototukseen, 
taseeseen perustuvaan luototukseen, faktoring luototukseen, pysyviin vas-
taaviin liittyvään luototukseen, leasing luototukseen, asiakassuhteeseen 
liittyvään luototukseen, ja myyntisaamisluototukseen. Aikaisemmassa 
kirjallisuudessa (esim. Liu, Luo & Wang 2017) tunnistetut xbrl:n tuomat 
hyödyt taloustiedon käsittelyyn luovat mielenkiintoisen uuden näkökul-
man Bergerin ja Udellin viitekehykseen. Käsittelemme näitä näkökulmia 
tutkimuspaperimme loppupuolella.

Menetelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin asiantuntijoiden näke-
myksiä rakenteisen taloustiedon käytön vaikutuksista yksityisten yritysten 
pankkirahoituksen kustannukseen ja saatavuuteen. Laadulliset menetel-
mät ovat sopivimpia, kun tutkimuksen tavoitteet vaativat syvällistä näke-
mystä ilmiöstä (Flick 2007).

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmäl-
lä eli teemahaastatteluina. Teemahaastattelu sopii käsillä olevassa tutki-
muksessa empiirisen tiedon keruumenetelmäksi, sillä valitut haastateltavat 
omaavat runsaasti kokemusta, joka mahdollistaa syvällisen näkemyksen 
muodostamisen koskien xbrl:n käyttöönoton vaikutuksia yksityisten 
yritysten vieraan pääoman kustannukseen ja saatavuuteen. Lisäksi tutki-
muksessamme lähdemme liikkeelle lähtökohdasta, että kaikkia haastatel-
tavan kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia, ja tunteita halutaan sisällyttää 
tutkimusaineistoomme. Teemahaastattelun valinta mahdollistaa myös 
sen, että se ei sido haastateltavaa tiettyyn ”leiriin” eikä ota kantaa siihen 



Anni Lehtinen, Hannu Ojala & Esko Penttinen

182

kuinka syvälle haastatteluissa mennään. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2008.) 
Etukäteen valitut teemat perustuivat siihen, mitä xbrl:n käyttöönoton 
vaikutuksesta rahoituksen kustannuksiin ja saatavuuteen tiedettiin aiem-
man kirjallisuuden perusteella. Haastatteluteemat löytyvät liitteestä a. 
Haastatteluissa haastateltavaa kannustettiin kertomaan konkreettisia esi-
merkkejä erilaisista tekijöistä ja tilanteista sekä niiden vaikutuksista, jotka 
liittyvät xbrl:n käyttöönoton vaikutuksiin rahoituksen kustannuksiin ja 
saatavuuteen. Tällöin haastateltaville esitettiin myös heidän vastauksiinsa 
perustuvia syventäviä jatkokysymyksiä sekä tuotiin esiin haastattelukysy-
myksiin liittyviä aiempia keskeisiä tutkimustuloksia.

Haastatteluja tehtiin kymmenen kappaletta. Ensimmäinen haastatel-
tava (”hollantilainen xbrl-asiantuntija”) on kokenut xbrl:n asiantuntija 
Hollannista. Hän on Hollannissa toteutetun xbrl-raportoinnin kansain-
välisten asioiden neuvonantaja. Hän on osallistunut useisiin julkisiin ja 
yksityisiin xbrl-ohjelmiin ja työryhmiin. Hän on myös työskennellyt kol-
messa suuressa tilintarkastusyhteisössä. Toinen haastateltava (”xbrl-tutki-
ja Isosta-Britanniasta”) on tutkinut väitöskirjatyössään ja sitä seuranneissa 
tutkimuksissa xbrl-käyttöönottoa Isossa-Britanniassa. Hän työskente-
lee nykyisin laskentatoimen apulaisprofessorina. Kolmas haastateltavista 
(”luottotietoyhtiön johtaja”) on suuren yritysten luottotietoja analysoivan 
yhtiön palvelujohtaja. Luottotietoyhtiö on luonut kattavan yritystietokan-
nan, joka sisältää ajantasaiset tiedot suomalaisyrityksistä ja niiden päätök-
sentekijöistä. Tiedot kerätään tietokantaan useista julkisista ja yksityisistä 
lähteistä. Yhtiön tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä tehostamaan 
päätöksentekoprosessejaan ja asiakasresurssienhallintaa automatisoiduil-
la yritys- ja luottotietoratkaisuilla. Neljäs haastateltava on suomalainen 
xbrl-asiantuntija (”suomalainen xbrl-asiantuntija”), joka on ollut kes-
keisessä roolissa, kun Suomessa käytössä oleva xbrl-taksonomia on kehi-
tetty. Viides haastateltava on suuren pohjoismaisen pankin johtotehtävissä 
toimiva henkilö (”suomalainen pankinjohtaja”). Kyseinen pankki on suuri 
rahoituspalvelukonserni ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Pankin-
johtajalla on pitkä työhistoria pankkitoiminnan parissa, josta kymmenen 
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vuotta luotto-osastolla. Nykyisin hän johtaa luottojen myöntämistä yksi-
tyisille ja pienille yritysasiakkaille. Kuudes haastateltava on Taloushallin-
toliiton hallituksen jäsen (”Taloushallintoliiton hallituksen jäsen”). Hän 
on työskennellyt aktiivisesti talouden informaatiovirtojen automatisoin-
nin alueella koko 2010-luvun ajan. Seitsemäs haastateltava työskentelee 
suuressa hollantilaisessa pankissa taksonomiapäällikkönä (”hollantilaisen 
pankin taksonomiapäällikkö”). Hän vastaa kansainvälisellä tasolla pank-
kinsa asiakkailta saatavan tiedon sisältövaatimuksista. Hänen aiemmat 
työpaikkansa ovat olleet pankkitoimialalla muissa hollantilaisissa suurissa 
pankeissa, joissa hänen tehtäväalueensa on ollut saman tyyppinen. Kah-
deksas haastateltava (”entinen pankinjohtaja ja tutkija”) on työskennellyt 
kolmenkymmenen vuoden ajan suurissa pankeissa ja pörssilistautuneissa 
yhtiöissä johtotehtävissä. Yhdeksäs haastateltava (”luottoluokitusyhtiön 
hallituksen jäsen”) työskentelee pörssilistautuneen luottoluokitusyhtiön 
hallituksen jäsenenä ja on aiemmin toiminut suuren pankin johtotehtävis-
sä. Kymmenes haastateltava toimii rahoituksen professorina (”rahoituksen 
professori”).

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tästä käytännöstä poikkesi 
yksi haastattelu, jossa vastaukset saatiin haastateltavalta sähköpostitse. Lit-
teroidut vastaukset koodattiin numeroin ja osin myös värein analyyttistä 
vaihetta varten. Vastaukset luokiteltiin teemojen alle siten, että jokaiselle 
kysymykselle annettiin teoreettisen viitekehyksen mukaista tutkittavaa 
kohdetta ilmaiseva koodi avaintekijöittäin. Hierarkisoimalla litteroiduista 
vastauksista saatiin koottua myös koodatut kysymyskohtaiset syventävät 
vastaukset omiksi tiedostoiksi, jolloin osittain pitkienkin vastausten ana-
lysoinnissa oli mahdollista keskittyä oleelliseen tietoon, vastausten saman-
kaltaisuuteen, niiden ryhmittelyyn, esiintyneisiin erityis- ja ominaispiir-
teisiin sekä niihin seikkoihin, jotka oli syytä nostaa esiin tutkimuksessa 
xbrl:n käyttöönottoon liittyvää tutkimusta tukevana merkittävänä tai 
uutena tietona. Näin menetellen pystyttiin muodostamaan eri vastauksista 
järkeviä kokonaisuuksia, analysoimaan aineistoa objektiivisesti sekä teke-
mään luotettavia johtopäätöksiä.
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Tulokset
Esittelemme seuraavaksi haastattelujen tulokset jaettuna neljään luok-
kaan: virheetön tiedonsiirto, tiedonsiirron nopeus, rahoituksen saatavuus 
ja rahoituksen kustannukset. 

Virheetön tiedonsiirto

Monet haastatelluista toivat esiin, kuinka rakenteisen taloustiedon käyt-
täminen tilinpäätösraportoinnissa poistaa virheitä vertikaalisessa rapor-
tointiketjussa, jossa yritys toimittaa taloudellista tietoa pankeille tai muille 
vastaanottajille. Suomalainen xbrl-asiantuntija kertoi xbrl:n kaavamää-
ritelmistä, jotka voivat johtaa taloustiedon laadun parantamiseen:

xbrl tarjoaa kaavamääritelmiä (engl. formula linkbase), joita 
voidaan lisätä taksonomiaan. Näin voidaan määrittää tarkis-
tuslaskelmia, jotka tarkistavat raportin loogisuuden. Esimerkiksi, 
että numerot on laskettu oikein yhteen ja taseen puoliskot täsmää-
vät. (suomalainen xbrl-asiantuntija)

Suomalainen xbrl-asiantuntija näkee myös mahdollisuuden tarttua vir-
heisiin jo taloustietoja lähetettäessä:

Sähköisessä muodossa olevat tiedot eivät sinänsä takaa parempaa 
tietojen laatua, mutta tietojen tarkistus helpottuu. Manuaalinen 
tarkistus on tietenkin aikaa vievää ja on mahdollista, että kaikkia 
virheitä ei huomata. Virheitä esiintyy myös tietojen digitalisoin-
nissa, ja tämä vie myös aikaa, kun taas sähköisessä muodossa ole-
vat tiedot voidaan tarkistaa automaattisesti. Siksi voimme havai-
ta virheet tai puutteet paljon nopeammin. Useimmiten lähettäjä ei 
halua ilmoittaa vääriä tietoja, mutta virheitä tapahtuu. (suoma-
lainen xbrl-asiantuntija)

Hollantilainen xbrl-asiantuntija havainnollisti xbrl-datan käyttöä pan-
keissa siten, että rakenteinen taloustieto poistaa pankin sisällä tapahtuvas-
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sa tiedon käsittelyssä tapahtuvat virheet. Sen vuoksi xbrl:n myötä tilanne 
paranee rahoitusta hakevan yrityksen näkökulmasta. 

Jos pankkivirkailija kirjoittaa tiedot uudelleen saamastaan 
 pdf:stä, hänen täytyy täyttää lomake. … xbrl-muotoisesta tiedos-
ta saat useimmissa tapauksissa enemmän tietoa, saat yksityiskoh-
taisempia tietoja, saat paremmin määritellyt tiedot, et tee virheitä 
pankissa, joten luultavasti olosuhteet ovat parempia yrityksille 
joka tapauksessa. (hollantilainen xbrl-asiantuntija)

Taloushallintoliiton hallituksen jäsen kuvaili tiedonsiirron virheettömyy-
destä syntyviä hyötyjä seuraavan esimerkin avulla.

Jos otat tänään yrityksen tilinpäätöksen osat ja vertaat niitä toi-
siinsa, esitys voi olla erilainen. Tämän lisäksi kaikki liitteet voi-
daan kerätä ja raportoida eri tavoin, koska paperille ei ole olemas-
sa standardia. Mutta nyt, kun xbrl-muoto pakottaa tekemään 
taloustiedon tiettyyn yhtenäiseen muotoon, voit odottaa liitetie-
dostojen löytämistä tietystä paikasta. (Taloushallintoliiton halli-
tuksen jäsen)

Haastatellut toivat myös esiin, että mahdolliset virheet, jotka ovat synty-
neet ennen tietojen toimittamista yrityksestä tiedon vastaanottajille eivät 
luonnollisestikaan korjaannu xbrl-raportointiprosessin aikana. Haasta-
tellut asiantuntijat kuitenkin näkivät uusia mahdollisuuksia seurata sellai-
sia (tiedon lähteellä syntyneitä) virheitä paremmin kombinaatiotarkastus-
ten ja laajempaan yritysjoukkoon tapahtuvien vertailujen avulla. Entinen 
pankinjohtaja ja tutkija totesi, että

xbrl tehostaa taloustiedon käsittelyprosessia, mutta ei poista tie-
don lähteellä tehtyjä virheitä. (entinen pankinjohtaja ja tutkija)
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Tiedonsiirron nopeus
xbrl-tutkija Isosta-Britanniasta korosti xbrl-muotoisen talousinfor-
maation etuna, että talousinformaatio voidaan lähettää samalla kerralla 
rakenteisessa muodossa usealle taholle: kaupparekisteriin, verohallintoon 
ja pankkiin. Kerralla eri tahoille toimitettava talousinformaatio nopeuttaa 
vastaanottajan mahdollisuutta ottaa tieto käyttöön. 

Tärkeintä on, että xbrl:n tiedot on jäsennelty ja standardoitu. 
xbrl-muodossa laadittu talousinformaatio voidaan toimittaa 
samalla kerralla useille eri taholle. (xbrl-tutkija Isosta-Britan-
niasta)

Taloushallintoliiton hallituksen jäsen nosti esiin xbrl-muotoisen talous-
tiedon oikea-aikaisuuden ja mahdollisuuden käyttää sitä vertailutietona.  

xbrl-data on heti käyttökelpoinen ja vertailukelpoinen. Se mah-
dollistaa paljon täsmällisemmän ja yksityiskohtaisemman tiedon 
hyödyntämisen. Se on tärkein asia. (Taloushallintoliiton halli-
tuksen jäsen)

Suomalainen pankinjohtaja kuvaili rakenteisen taloustiedon käyttöä suu-
rena pankin sisäisenä prosessimuutoksena, joka poistaa yritysten taloudel-
lisiin raportteihin liittyvää manuaalista työtä. 

xbrl-arkistointi poistaa manuaalisen työn tekemistä. Vaikka on 
olemassa robottien avulla toimivia palveluja, ne eivät poista kaik-
kea manuaalista työtä. (suomalainen pankinjohtaja)

Rahoituksen saatavuus

Haastateltavat kokivat, että xbrl:n käyttöönotolla voisi olla merkittäviä 
vaikutuksia pienten yritysten luotonsaantiin. Suomalainen xbrl-asian-
tuntija mainitsi, että xbrl:n käyttö voisi tehdä pienistä yrityksistä hou-
kuttelevampia asiakkaita pankeille.
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Olen ymmärtänyt, että pienyrityksillä on vaikeuksia saada lainaa 
ehkä siksi, että asiakassuhde on pankille niin pieni ja että heidän 
on tehtävä paljon manuaalista työtä saadakseen luottotiedot ra-
hoitukseen. Jos näitä pankin kustannuksia pystyttäisiin alenta-
maan, olisi pankeille ehkä kannattavampaa ottaa nämä pienet 
yritykset asiakkaiksi. (suomalainen xbrl-asiantuntija)

Taloushallintoliiton hallituksen jäsen kokee, että xbrl mahdollistaisi 
pankin luototusprosessin automatisoinnin, mikä taas tekisi luotonannon 
pienille yrityksille houkuttelevammaksi.

Yksi syy siihen, miksi pankit ovat kiinnostuneita strukturoiduista 
tiedoista ja xbrl:sta on se, että pienyritysten luototus on nykyään 
liian kallista pankeille. Tämä johtaa siihen, että pieni yritys ei saa 
rahoitusta pankilta, vaikka se olisi hyvä asiakas. Strukturoidut 
taloustiedot ja xbrl mahdollistaisivat pankille luottopäätösten 
automatisoinnin sekä seurannan. Tämä mahdollistaisi näiden 
pienempien yritysten lainojen saamisen pankeilta. (Taloushallin-
toliiton hallituksen jäsen)

Myös luottoluokitusyhtiön hallituksen jäsen visioi luototusprosessin auto-
matisointia siten, että verottajan keräämiä reaaliaikaisia tietoja voitaisiin 
käyttää osana yrityskohtaisen riskin arviointia. Tässä olisi kaksi päälinjaa. 
Toisessa verottajan reaaliaikaisena keräämät alv-tiedot aggregoitaisiin toi-
mialoittain ja toimitettaisiin rahoituslaitosten käyttöön, jolloin rahoit-
tajien näkemys toimialojen riskitasosta päivittyisi. Toisessa yksittäiset 
yritykset valtuuttaisivat pankkinsa – tai niiden puolesta tietoja keräävän 
tahon, esimerkiksi Asiakastiedon – saamaan verottajalta reaaliaikaista 
tietoa myyntinsä kehityksestä, joka olisi omiaan päivittämään rahoitus-
laitoksen näkemystä yrityksen riskisyyden muutoksista. Kolmas automa-
tisointimahdollisuus liittyisi reaaliaikaisen tilauskannan päivittämiseen 
yrityksiltä rahoittajille. Edellisten avulla luottoluokitusyhtiön hallituksen 
jäsen näkee mahdollisuuden pyrkiä automatisoimaan yrityskohtaisen ris-
kikomponentin päivittymistä lainojen korkoihin. 
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Rahoituksen professori kuvaili rahoituksen saatavuuden näkökulmaa 
siten, että pankin kannalta keskeisintä on kyetä tunnistamaan mahdolli-
sen asiakkaan kyky maksaa lainansa takaisin.

Pankkitoiminnan ydin on se, kuinka hyvin pystyt luokittelemaan 
asiakkaiden riskisyyden. Tämä on binäärimaailma. Asiakas joko 
maksaa lainansa takaisin tai ei maksa. Lähtökohtaisesti katsel-
laan numeroihin, mutta niihin lisätään asioita, jotka ovat asia-
kaskohtaisia, tilannekohtaisia tai jotain muuta. Asiakastiedon 
maksuhäiriötiedot ovat ennakoivia, kertovat siitä, että asiakkaal-
la ei menekään niin hyvin kuin mitä asiakkaan tilinpäätökset 
ehkä kertovat. (rahoituksen professori)

Suomalainen xbrl-asiantuntija painottaa xbrl-muotoisen taloustiedon 
yksityiskohtaisuutta, joka voisi vaikuttaa myönteisiin luottopäätöksiin.

Pankit yleensä haluavat yrityksen taloudelliset tiedot luotonpää-
tösprosessiinsa. xbrl tarjoaa mahdollisuuden saada parempi-
laatuista taloustietoa nopeammin ja reaaliaikaisemmin, jolloin 
pankki tietää kirjanpidon sisällön huomattavasti yksityiskohtai-
semmalla tasolla kuin mitä tilinpäätös antaa. Uskon, että tämä 
laajempi taloustieto johtaa myönteisiin luottopäätöksiin useam-
min verrattuna tilanteisiin, joissa tietoja ei ole saatavilla. (suoma-
lainen xbrl-asiantuntija)

Rahoituksen kustannukset

Haastateltavat kokivat, että xbrl:n käyttöönotto vähentää manuaalisen 
työn määrää luottohakemusten käsittelyssä, mikä taas osaltaan laskee ra-
hoitukseen liittyviä kustannuksia. Luottotietoyhtiön johtaja muistuttaa 
luottohakemusten käsittelyyn sitoutuneista kustannuksista.

Käytämme tilinpäätöstietoja luottopäätösprosessissamme ja 95 
prosenttia käyttämistämme tilinpäätöksistä tulee prh:n kaup-
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parekisteristä ja ne ovat pdf-muodossa. Meillä on alihankkija, 
joka digitalisoi nämä pdf:t ja noin 80 prosenttia tuloslaskelmista 
ja taseista voidaan digitalisoida. Loput 20 prosenttia käsitellään 
manuaalisesti, koska ne eivät ole suomen kielellä, tilinpäätöksissä 
on virheitä tai ne eivät ole optisesti luettavissa. (luottotietoyhtiön 
johtaja)

Hollantilaisen pankin taksonomiapäällikkö arvioi pdf-muotoisten tilin-
päätösten käsittelyn kustannuksia luotonantoprosessissa.

Se kustannus oli noin 250 euroa, jos toimihenkilö otti pdf-muo-
dossa saadut taloustiedot järjestelmään. Nuo tiedot piti validoida, 
koska ihmiset tekevät virheitä. Niinpä kustannus oli noin 250 eu-
roa yritystä kohden, kun taloustiedot piti kirjoittaa manuaalisesti 
järjestelmään. Tähän asti pankit eivät ole koskaan erikseen veloit-
taneet yrityksiä maksamaan siitä. xbrl:n käyttöönotto on todella 
hyvä idea. On luonnollisesti investoitava järjestelmiin sekä takso-
nomian rakentamiseen ja ylläpitoon. Mutta heti kun tieto alkaa 
virrata, satoja tuhansia asiakirjoja vuodessa kulkee tällä tavoin. 
Se on todella hyvä asia. (hollantilaisen pankin taksonomiapääl-
likkö)

Hollantilainen pankki, ing, aloitti vuonna 2015 edullisempien lainojen 
tarjoamisen yrityksille, jotka toimittavat xbrl-versiot tilinpäätöksestään 
hollantilaisen xbrl-alustan kautta. Hollantilaisen pankin tuotepäällik-
kö kommentoi, että pankit saavat mahdollisen edun, kun pankit saavat 
xbrl-muodossa olevat tiedot. Rahoituksen professori huomautti, että 
ing-pankin päätös voi perustua signalointivaikutukseen.

Tämä nyt on vähän arvailua, mutta ehkä xbrl-muotoisen tilin-
päätöksen lähettäminen voi signaloida huolellisempaa tilinpää-
tösraportointia ja sitä kautta parempilaatuista informaatiota. 
(rahoituksen professori)

Entinen pankinjohtaja ja nykyinen tutkija toi esiin Asiakastieto Oyj:n tär-
keyttä roolia pankkien tilinpäätöstietojen toimitusketjussa. Hän kertoi, 
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että suomalaiset pankit olivat alun perin perustaneet Asiakastiedon, jotta 
se aggregoisi yksityisten yritysten tilinpäätöstiedot ja toimittaisi ne pan-
keille. Tämän järjestelyn tarkoituksena oli tuoda synergiaetuja pankkitoi-
mialalle verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen pankki järjestäisi erikseen 
oman tilinpäätöstietojen keruun. Rahoituslaitokset omistivat alussa Asia-
kastiedon yhdessä, mutta myöhemmin sen omistusrakenne on muuttunut. 
Haastatellun mielestä Asiakastiedon rooli tietoaineiston kerääjänä ja tieto-
jen toimittajana pankeille tuskin tulisi muuttumaan ainakaan lähivuosi-
na, sillä prosessi toimii ja saattaa olla pankeille kustannustehokkain. Hän 
korosti myös toimialatiedon merkitystä, omistajarakennetta ja luottoluoki-
tusta. Kaikki edellä mainitut tiedot pankkien on mahdollista saada pank-
kien yhteisen pienyritystietoa kokoavan data-aggregaattorin välittämänä.

On tärkeää muistaa, että pankkien lainottamiseen liittyvä pro-
sessi ei ole rikki vaan täysin toimiva. Tuskin pankeilla on suurta 
tarvetta muuttaa prosessia tältä osin. (entinen pankinjohtaja ja 
nykyinen tutkija)

Entinen pankinjohtaja ja nykyinen tutkija avasi haastattelussa pankkien 
luotonatoon liittyvää prosessia laajemmin kuin pelkkään tilinpäätösinfor-
maation keruuseen liittyen. Hänen mukaansa rakenteinen tieto parantaa 
tilinpäätöstietojen toimittamiseen liittyvää prosessia, mutta asiakassuh-
teen vaikutukseen pankkien luotonantopäätöksissä hän ei arvioinut ra-
kenteisen tiedon vaikuttavan. Sama koski hänen mielestään pankkien ha-
lukkuutta säilyttää itsellään tilinpäätösanalysoinnin osaaminen, joka voi 
muodostaa jopa kilpailuedun pankeille. 

Pankit saavat yritysten tilinpäätöstiedot Asiakastiedolta. Sen li-
säksi luottopäätökseen vaikuttaa moni muukin asia, kuten asia-
kassuhde, toimialaan liittyvät tiedot ja omistajarakenne. Pankit 
tuskin luopuvat asiakasanalyysiosaamisestaan, sillä se on pank-
kien kilpailutekijä. (entinen pankinjohtaja ja nykyinen tutkija)
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Rahoituksen professori nosti esiin yrityskohtaisen riskin lisäksi muitakin 
tekijöitä, jotka vaikuttavat lainojen hinnoitteluun.

Koko peruspankkitoiminnan ydin on se, että pystyy arvioimaan, 
kenelle luottoja myönnetään, jotta saa rahat yritykseltä joskus ta-
kaisinkin. Ja niille, joille luottoa voidaan myöntää, mietitään ris-
kiä vastaava korko. Pankeilla on sisäisiä reittausjärjestelmiä, joilla 
ne arvioivat kohdeyritysten riskisyyttä. Jos puhutaan preemioista, 
peruslähtökohta on tietenkin, että riskisempien asiakkaiden pi-
tää maksaa enemmän. Sitten lainan hinnassa huomioidaan se, 
onko jotain muuta asiakkuutta. Asia, joka sotkee preemioita, on 
vakuudet. Lainan juniori- tai senioriteetti vaikuttaa. Lisäksi huo-
mioidaan muut kulut, jotka pankki veloittaa. Sillä on vaikutusta 
kanssa, kuinka paljon se syö pankin pääomaa. Niistä elementeistä 
lainan kustannus muodostuu. (rahoituksen professori)

Rahoituksen professori esitti hänkin visioita tulevaisuudesta, joissa nousi 
esiin reaaliaikaisempi taloustieto.

Usein ajatellaan, että laina on bulkkituote ja sinänsä raha on 
bulkkituote maailmassa. Kuitenkin pankille laina on vain yksi 
osa asiakassuhdetta. Jos taas jollakin muulla tavalla lainataan 
rahaa ilman pankkikonttoreita, jonkin teknisen platformin avul-
la. Ollaan kustannustehokkaita. Esim. peer-to-peer lending. Se 
on olisi erilainen business-malli. Peer-to-peer lainoituksessa ei ole 
muuta kuin talousluvut. Value proposal on aivan erilainen kuin 
pankeilla. Silloin ollaan auki 24 tuntia vuorokaudessa, saadaan 
koko ajan data-pisteitä. Talousinformaatio on keskeisessä osassa 
ja päätöksiä tehdään objektiivisesti, eikä rakastuta asiakkaisiin 
ja ehkä jonain päivänä järjestelmät osaavat lukea jo yrittäjien 
mikro ilmeistä, puhuvatko totta. Jos itselläni olisi asiakasportfolio, 
jossa kaikki asiakkaat toimittaisivat reaaliaikaista tietoa kuukau-
sittain, olisin itse valmis lainaamaan rahaa pienemmällä riski-
preemiolla. (rahoituksen professori)
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Keskustelu ja johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin rakenteisen tilinpäätöstiedon mahdolli-
sia vaikutuksia yksityisten yritysten pankkilainojen saatavuuteen ja kus-
tannuksiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Edelliset asiat ovat tärkei-
tä varsinkin pienille yrityksille, sillä rahoituksen saatavuus on varsinkin 
aloittavien yritysten keskeinen ongelma, ja johtaa suureen määrään likvidi-
teettikonkursseja. Koska tilinpäätösraportoinnin keskeisimpänä tehtävä-
nä tavoitteena voi pitää rahoituksen kohdistumista yhtiöille, jotka pystyvät 
synnyttämään korkeimmat nettonykyarvot tulevaisuuden projekteissaan, 
on mielekästä pyrkiä analysoimaan, voisiko rakenteisella talousinformaa-
tiolla olla vaikutusta yksityisten yritysten rahoituksen saatavuuteen ja kus-
tannukseen.

Asiantuntijahaastatteluissa rakenteinen tilinpäätöstieto sidottiin maa-
ilmalla laajalti käyttöönotettuun xbrl-esityskieleen. Haastatteluissa nou-
si esiin rakenteisen taloustiedon virheetön tiedonsiirto ja tiedonsiirron 
nopeus tekijöinä, joilla on ilmeisiä vaikutuksia yritysten rahoituksen saa-
tavuuteen ja kustannuksiin. Keskustelemme seuraavaksi asiantuntijahaas-
tatteluiden tulokset nojautumalla laajasti viitattuun Bergerin ja Udellin 
(2006) luototusperusteiden tutkimukseen. 

Kuvio 2. Empiiriset havainnot sijoitettuna Bergerin ja Udellin (2006) 
luototusperusteiden käsitteelliseen viitekehykseen
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Kuviossa 2 esitetyn mukaisesti haastatteluissa nousee esiin kaksi raken-
teisen tilinpäätösinformaation ominaisuutta, jotka ovat omiaan vaikut-
tamaan luototuspäätöksiin niiden perusteiden osalta. Nämä kaksi raken-
teisen tilinpäätösinformaation ominaisuutta ovat virheetön tiedonsiirto 
ja kasvava tiedonsiirron nopeus. Ne voivat liittyä yksittäisen yrityksen tai 
kokonaisen toimialan tilinpäätösinformaatioon. Niillä on ilmeisiä vaiku-
tuksia tuloslaskelman, luottoluokituksen, taseen ja myyntisaamisten käyt-
tämiseen luotonannon perusteena. Kyseiset lainanantoperusteet perustu-
vat rikastettuun tilinpäätösinformaatioon.

Sen sijaan haastatteluissa ei noussut esiin näkemyksiä siitä, että omis-
tuksen siirtoon (faktoring- ja leasing-rahoitus), vakuuden antamiseen (py-
syviin vastaaviin liittyvä luototusperuste) tai asiakassuhteeseen liittyvät 
lainanantoperusteet olisivat vaikutusalttiita rakenteisen tiedon käyttöön-
oton vuoksi. Siitä on pääteltävissä, että edellisiin rahoitusmuotoihin liitty-
vät rakenteista tilinpäätösinformaatiota koskevia hyötyjä ei vielä ymmärre-
tä tai ne ovat vähäisiä. Asiakassuhteeseen liittyvä luotonantoperuste liittyy 
siihen, että lainapäätöksen tekevä pankinjohtaja tuntee yrittäjän ja uskoo 
hänen halukkuuteensa ja kyvykkyyteensä hoitaa huolellisesti velanmaksu-
velvoitteensa. Haastatteluissa tätä rahoitusperustetta kuvattiin perusteena, 
johon rakenteisella tilinpäätöstiedolla ei olisi vaikutusta.

Tätä tutkimusta voi pitää tieteellisen keskustelun avauksena rakentei-
sen talousinformaation vaikutuksille yksityisille yrityksille kohdistuvan 
lainanannon perusteita arvioitaessa. Rakenteisen tiedon käyttö yksityis-
ten yritysten talousinformaation siirrossa yrityksiltä rahoituslaitoksille 
on vasta alkuvaiheessa ja siksi siihen liittyvää prosessia ymmärretään vielä 
puutteellisesti. Siksi syvällistä lisätutkimusta tarvitaan rakenteisen tiedon 
käytön yhteydestä kaikkiin lainanantoperusteisiin.

Tutkimuksella on seuraavat rajoitteet. Tutkimuksen taustalla toimivak-
si ohjaavaksi viitekehykseksi valittiin Bergerin ja Udellin (2006) kehittämä 
käsitteellinen viitekehys, joka perustuu luototusperusteisiin. Vaikka Berger 
ja Udell ovat vakiintuneita ja paljon viitattuja tutkijoita pk-yritysten rahoi-
tuksen alueella, on mahdollista, että kyseisen viitekehyksen valinta rajaa 
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tarkastellun alueen käsittelyä. Tosin tähän liittyvää huolta vähentää oleel-
lisesti se, että aineiston keruussa haastatelluille asiantuntijoille esitettiin 
kysymyksiä Bergerin ja Udellin (2006) viitekehystä laajemmin, jotta myös 
muut haastateltujen näkökulmat saatiin kerättyä. Toinen mahdollinen ra-
joite liittyy siihen, että Suomessa yritykset eivät vielä toimita rahoituslai-
toksille tietoja rakenteellisessa muodossa. Siksi on mahdollista, että haasta-
tellut eivät osaisi hahmottaa rakenteelliseen talousinformaatioon liittyviä 
seikkoja. Tämän rajoitteen luomia ongelmia poistaa se, että haastatelluiksi 
valittiin kaksi asiantuntijaa Hollannista, jossa rakenteellista tietomuotoa 
käytetään yritysten ja pankkien välillä. Kolmas mahdollinen rajoite on, 
että pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen liittyy paljon 
muitakin tekijöitä kuin taloudellisen tiedon muoto. Siksi voi olla vaikeaa 
eristää rakenteellisen taloustiedon vaikutusta rahoituksen saatavuuteen ja 
kustannukseen. Tämän rajoitteen luomaa mahdollista ongelmaa pyrittiin 
poistamaan haastattelutilanteissa esittämällä sekä rahoituspäätöksiin että 
rakenteelliseen tietoon liittyviä kysymyksiä. Neljäs rajoite liittyy laadulli-
sen tutkimusmenetelmän yleiseen ongelmaan, joka koskee haastateltavien 
rajallista määrää. Haastatteluissa havaittiin vastausten saturoitumista ra-
kenteellisen tiedon yhteyksistä pk-yritysten rahoituksen kustannukseen 
ja saatavuuteen liittyen. Tämä tutkimus ei kuitenkaan tähtää yleistyksiin 
vaan nostaa esiin asiantuntijoiden näkökulmia, jotka palvelevat täsmälli-
sempiä tutkimuskysymyksiä tulevaisuuden tutkimuksissa.
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Liite A. Haastatteluteemat

1. Miten kuvailisitte eroja taloustietojen laadussa, kun taloudelliset tiedot 
ovat xbrl-muodossa verrattuna siihen, milloin ne eivät ole?

2. Koetteko, että xbrl-muoto vähentää taloudellisten tietojen epäsym-
metriaa? Onko teillä esimerkkejä tilanteista, joissa se vähentäisi sitä?

3. Mitä etuja koette xbrl-muotoisen raportoinnin tuovan rahoitustietoa 
vastaanottavalle luotottajalle?

4. Voisitteko kuvata xbrl-raportoinnin vaikutuksia pääomalainojen luo-
totusprosesseihin?

5. Voisitteko kuvata xbrl-raportoinnin vaikutuksia pääomalainojen luo-
totuksen päätöksentekoon?

6. Mitä vaikutuksia xbrl:n käytöllä voisi olla rahoitusalalla? Onko teil-
lä mielipiteitä siitä, suuntautuvatko mahdolliset xbrl-raportoinnista 
saatavat hyödyt suuremmille vai pienille yrityksille?

7. Onko teillä näkemyksiä xbrl:n vaikutuksista velkarahoitukseen?


