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Tilinpäätösten tavoitteena on tarjota yhteisön sidosryhmille hyödyllistä ja luotettavaa informaatiota 
yhteisön taloudellisesta tilanteesta ja tuloksellisuudesta. Viimeisten vuosikymmenten aikana kansain-
välisissä tilinpäätösstandardeissa on siirrytty enenemissä määrin historiallisiin hankintamenoihin pe-
rustuvista arvostusmenetelmistä käypään arvoon arvostamiseen. Käypään arvoon arvostamista on pe-
rusteltu erityisesti tilinpäätösinformaation hyödyllisyyden kasvulla, mutta käypien arvojen parempaa 
informaatioarvoa on myös epäilty. Arvostamismenetelmä on saanut osakseen kritiikkiä myös siksi, 
että menetelmä voi olla siihen liittyvän subjektiivisuuden vuoksi altis johdon manipuloinnille. Näin 
ollen käypien arvojen arvorelevanssia tutkimalla voidaan saada tietoa tilinpäätösstandardeille asetet-
tujen tavoitteiden toteutumisesta. 
 
Tässä tutkimuksessa tutkitaan sijoituskiinteistöistä annetun tilinpäätösinformaation arvorelevanssia 
eli tilinpäätösinformaation ja yhteisön markkina-arvon välistä tilastollista yhteyttä. Tutkimus on tyy-
piltään kvantitatiivinen tutkimus. Sijoituskiinteistöjen arvorelevanssia tutkitaan pohjoismaisista pörs-
silistatuista kiinteistösijoitusyhtiöistä koostuvassa aineistossa lineaarisella regressioanalyysillä. Tut-
kimuksessa vertaillaan kiinteistösijoitusyhtiöistä muodostettua regressiomallia muista yhtiöistä muo-
dostettuun regressiomalliin, mikä mahdollistaa sijoituskiinteistöjen ja muun tyyppisten varojen arvo-
relevanssin vertailun. Tutkimus on rajattu koskemaan yksinomaan taseinformaatiota. Tutkimusai-
neisto koostuu havainnoista vuosilta 2013 - 2018 eli tutkimusaineisto käsittää kuuden vuoden ajan-
jakson. Sijoituskiinteistöjen arvorelevanssia on aikaisemmin tutkittu muun maalaisista yhtiöistä koos-
tuvissa aineistoissa tai eri ajanjaksoilta koostuvissa aineistoissa. Arvorelevanssia ei ole kuitenkaan 
tutkittu pohjoismaalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta valitulta ajanjaksolta. 
 
Tutkimuksen tulosten mukaan sijoituskiinteistöistä annettu taseinformaatio on arvorelevanttia eli si-
joituskiinteistöjen tasearvon ja yhteisön markkina-arvon välillä havaittiin tilastollinen yhteys. Tulos-
ten mukaan kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio on myös arvorelevantimpaa kuin muiden yh-
tiöiden taseinformaatio. Tämä tulos antaa viitteitä käyvän arvon informaation paremmasta arvorele-
vanssista suhteessa historiallisiin hankintamenoihin, joten tulokset tukevat käypien arvojen puolesta 
yleisesti esitettyä väitettä informaation hyödyllisyyden kasvusta. Tulokset ovat tältä osin linjassa ai-
kaisemman kirjallisuuden tulosten kanssa. Tuloksien perusteella voidaan myös tehdä johtopäätöksiä 
siitä, että IFRS 13 ja IAS 40 –standardit ovat ainakin jossain määrin onnistuneet tavoitteissaan tarjota 
tilinpäätösten käyttäjille hyödyllisempää informaatiota. Tutkimuksessa myös havaittiin, että pohjois-
maiset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat soveltaneet tarkasteluperiodina lähes yksinomaan käyvän arvon 
mallia sijoituskiinteistöjen arvostamisessa. Tästä havainnosta nousee potentiaalinen jatkotutkimuk-
sen aihe liittyen arvostamismenetelmän valintaan vaikuttaviin tekijöihin. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkielman tausta ja motivointi 

 

Rahoitusmarkkinat tarvitsevat tehokkaasti toimiakseen luotettavaa ja hyödyllistä infor-

maatiota. Tarkoituksenmukaista informaatiota on mahdollista saavuttaa mm. sovelta-

malla yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitonormistoja kuten IFRS-standardeja (Barth, Lands-

man & Lang 2008). Informaation luotettavuus ja hyödyllisyys ovat myös IFRS-standar-

dien laatijoiden julkilausumia tilinpäätösinformaation pääperiaatteita. IFRS-standardeja 

laativan IASB:n (International Accounting Standards Board) käsitteellisen viitekehyksen 

mukaan taloudellisen raportoinnin yleistarkoitus on tuottaa taloudellista informaatiota, 

joka on hyödyllistä sekä nykyisille että potentiaalisille sijoittajille (IFRS Foundation 

2010). Käsitteellisen viitekehyksen mukaan taloudellisen raportoinnin hyödyllisyys pe-

rustuu kahteen pääpilariin: informaation relevanssiin sekä informaation totuudenmukai-

seen esittämiseen (IFRS Foundation 2010).  

 

Teoreettisesta näkökulmasta taloudellinen raportointi tuottaa arvoa rahoitusmarkkinoille 

vähentämällä päämies-agentti –ongelman vaikutuksia. Wattsin ja Zimmermanin (1986) 

mukaan taloudellinen raportointi vähentää agenttikustannuksia siten, että se vähentää yri-

tyksen johdon ja sijoittajien välistä epäsymmetristä informaatiota. Epäsymmetrinen in-

formaatio tarkoittaa tilannetta, jossa liiketoimen jollain osapuolella on käytössään enem-

män informaatiota kuin toisilla osapuolilla. Epäsymmetrinen informaatio voidaan jakaa 

kahteen pääryhmään: haitalliseen valikoitumiseen ja moraalikatoon. Haitallisessa vali-

koitumisessa on kyse tilanteesta, jossa jollain liiketoimen osapuolella on käytössää muita 

osapuolia enemmän informaatiota ja tämä osapuoli hyödyntää informaatiota saadakseen 

itselleen hyötyä. Esimerkiksi yhtiön johto voi hyödyntää sisäpiiritietoaan tehdäkseen it-

selleen edullisia kauppoja yhtiön osakkeilla. Tämän seurauksena muiden markkinaosa-

puolien luottamus yhtiötä koskevaan informaatioon voi heiketä siten, että he eivät ole 

halukkaita käymään kauppaa yhtiön osakkeilla. Epäsymmetrisen informaation toinen 

pääryhmä on moraalikato. Moraalikato voi syntyä tilanteissa, joissa sopimussuhteen jokin 
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osapuoli pystyy tekemään toimia, jotka eivät ole muiden sopimusosapuolten havaitta-

vissa. Esimerkiksi yhtiön palkkajohto voi vähentää työpanostaan, mikäli työpanoksen li-

sääminen ei tuota johdon mielestä riittävää kompensaation lisääntymistä. (Scott 2015.) 

 

Scottin (2015) mukaan keinot haitallisen valikoitumisen ja moraalikadon torjumiseksi 

ovat usein ristiriidassa keskenään. Scott (2015) nimittääkin tätä ulkoisen laskentatoimen 

teorian perustavanlaatuiseksi ongelmaksi (fundamental problem of financial accounting 

theory). Käytännössä taloudellisen raportoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että 

hyödyllisempi informaatio on usein epäluotettavampaa ja päinvastoin.  

 

Tämä hyödyllisyyden ja luotettavuuden välinen kompromissi onkin herättänyt keskuste-

lua sekä akateemisessa kirjallisuudessa (esimerkiksi Ball, 2006; Ronen, 2008) että julki-

suudessa (Mala & Chand 2012) liittyen käypien arvojen mukaiseen kirjanpitoon. Käypien 

arvojen mukaisen kirjanpidon on argumentoitu tuottavan usein hyödyllisempää informaa-

tiota, mutta käypien arvojen informaatio on todennäköisemmin epäluotettavaa kuin his-

toriallisiin arvoihin perustuva kirjanpito (Dietrich, Harris & Muller 2001, 126). Ballin 

(2006, 13) mukaan käypien arvojen kirjanpitoon liittyy monia käytännön ongelmia. Näitä 

ongelmia ovat niiden markkinoiden epälikvidisyys, joilta käyvät arvot tai käypien arvojen 

syöttötiedot saadaan, puutteelliset käyvän arvon määritysmallit sekä johdon mahdollisuus 

manipuloida käyvän arvon määritysmalleja ja sitä kautta kirjanpidon käypiä arvoja. Nämä 

Ballin esille nostamat käypiin arvoihin liittyvät ongelmat liittyvät pääasiallisesti varoihin 

ja velkoihin, joille ei ole olemassa sellaisia tehokkaita markkinoita, joilta käyvät arvot tai 

käypien arvojen määrittämiseksi tarvittavat syöttötiedot voitaisiin havaita. 

 

Tämän tutkimuksen tutkittava ilmiö on sijoituskiinteistöjen arvorelevanssi. Sijoituskiin-

teistöille ei yleisesti ottaen ole olemassa sellaisia tehokkaasti toimivia markkinoita, joiden 

perusteella kiinteistöjen käyvät arvot voitaisiin havaita suoraan. Oletettavasti tämän 

vuoksi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksessä joudutaan yleisesti turvautumaan 

erilaisiin arvonmääritysmalleihin ja sijoituskiinteistöt sisältyvät yleisesti IFRS 13:n mu-

kaisen käyvän arvon hierarkian luokkaan 3 (Mäki, Somoza-Lopez & Sundgren 2013, 3).  

Kysymys sijoituskiinteistöjen käypien arvojen arvorelevanssista onkin hyvin mielenkiin-

toinen ottaen huomioon edellä mainitun käypien arvojen kirjanpidon saaman kritiikki. 

Yleisesti ottaen kiinteistösijoitusyhtiöillä merkittävä osuus taseen varoista koostuu käy-
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pään arvoon arvostettavista sijoituskiinteistöistä (katso kuvio 1 alaluvussa 4.1), joten käy-

villä arvoilla ja niiden muutoksilla on oletettavasti korostunut merkitys kiinteistösijoitus-

yhtiöiden tilinpäätösten ja siten tilinpäätösten käyttäjien kannalta. 

 

Kiinteistösijoittaminen sijoittuu EU:n virallisessa toimialajaottelussa luokkaan "NACE 

L”. Eurostatin (2019) mukaan vuonna 2016 kiinteistösektori tuotti EU:ssa 288 miljardin 

euron arvonlisäyksen. Edellä esitetyn luvun perusteella kiinteistösijoittaminen on talou-

dellisessa mielessä hyvin merkittävää toimintaa ja kiinteistösijoitusyrityksiä voidaan pi-

tää hyvin merkittävinä taloudellisina toimijoina, joiden tilinpäätösinformaatioon liittyy 

sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostusta. Siten kiinteistösijoitusyhtiöiden tilin-

päätösinformaation hyödyllisyyden tutkimuksella voi olla arvoa kirjanpitonormistojen 

laatijoille ja myös sijoittajille sekä muille kiinteistösijoitusyhtiöiden sidosryhmille. 

 

Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio syntyy voimassa olevan teorian testaamisesta saa-

tavasta empiirisestä evidenssistä. Vastaavaa tutkimusaineistoa (toimiala, tutkimusperiodi, 

tutkittavien yhtiöiden kotimaa) ei ole tutkijan käsityksen mukaan aikaisemmin tutkittu 

arvorelevanssin näkökulmasta. Siten tutkimuksen avulla voidaan saada uuttaa tietoa si-

joituskiinteistöjen arvorelevanssista. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, toteutuuko käyville arvoille yleisesti asetettu 

hyödyllisemmän tilinpäätösinformaation tavoite sijoituskiinteistöjen tapauksessa. Tutki-

muksen tulokset tuottavat siten evidenssiä siitä, onko sijoituskiinteistöiden käyvistä ar-

voista annettava informaatio ylipäänsä arvorelevanttia ja ovatko käyvät arvot historialli-

sia hankintamenoja arvorelevantimpia. Lisäksi tuloksien perusteella on mahdollista arvi-

oida, onko käyvistä arvoista annettavien tietojen arvorelevanssissa eroja riippuen siitä, 

esitetäänkö käyvät arvot taseella vai liitetiedoissa. Tutkimuksen tulokset voivat siten olla 

mielenkiintoisia erityisesti nykyisten käypiä arvoja koskevien kirjanpitonormistojen on-

nistumisen arvioinnin kannalta. Tutkimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa, mikäli tutki-

muskysymyksiin saadaan vastaukset. Tutkimuskysymykset on asetettu seuraavasti: 
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1. Ovatko sijoituskiinteistöistä annetut tilinpäätöstiedot arvorelevantteja? 

2. Onko kiinteistösijoitusyhtiöiden tilinpäätösinformaatio arvorelevantimpaa kuin 

muiden yhtiöiden tilinpäätösinformaatio? 

3. Onko sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista annettu taseinformaatio arvorelevan-

timpaa kuin pelkästään liitetiedoissa ilmoitettu informaatio? 

 

Tutkimus on päädytty rajaamaan suomalaisista, ruotsalaisista, norjalaisista ja tanskalai-

sista pörssiyhtiöistä koostuvaan aineistoon vuosilta 2013 - 2018. Edellä mainittujen mai-

den valintaa ohjaavat sekä käytännön syyt että valittujen maiden instituutionaalisten te-

kijöiden homogeenisyys. Näiden maiden pörsseissä listatut yhtiöt laativat tilinpäätök-

sensä yleisesti kotikielensä lisäksi myös englanniksi, mikä helpottaa aineistonhankintaa. 

Kyseisissä maissa pörssilistattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätökset EU:ssa 

sovellettavaksi hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti, joten tilinpäätössäännöstöt 

ovat kaikkien maiden osalta yhdenmukaiset. Lisäksi kyseisten maiden sijoittajasuoja on 

Siekkisen (2016b, 6) mukaan verrattain vahva, joten sijoittajasuojan erojen mahdollisesti 

aiheuttamat vaikutukset minimoituvat aineistossa.  

 

Viidennen pohjoismaan eli Islannin yhtiöt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, sillä Siek-

kisen (2016b) tutkimus ei kata Islantia sijoittajasuojan näkökulmasta, joten sijoittajasuo-

jan mahdolliset erot voisivat aiheuttaa analyyseissä harhaa. Islantilaisia pörssilistattuja 

yhtiöitä on tarkasteluhetkellä yhteensä vain 19 kappaletta, joista kolme toimii kiinteistö-

toimialalla. Islantilaisia yhtiöitä on siten todella vähän suhteessa muuhun tutkimusaineis-

ton, joten islantilaisten yhtiöiden pois rajaamisella ei voine muutenkaan olla merkittävää 

vaikutusta tuloksiin (Nasdaq OMX Nordic 2020). 

 

Tarkastelujakson alkuvuosi 2013 on valittu sen perusteella, että käypien arvojen määrit-

tämistä nykyisin sääntelevä IFRS 13 -standardi on tullut voimaan vuonna 2013, joten 

kaikki tarkasteltavat vuodet ovat sovellettavien tilinpäätösstandardien näkökulmasta ver-

tailukelpoisia. Tarkastelujakson viimeinen vuosi 2018 on aineiston keruuhetkellä ollut 

viimeinen vuosi, jolta kaikkien yhtiöiden tilinpäätösten tulisi oletettavasti olla ainakin 

laadittu, julkaistu ja siten käytettävissä tutkimuksen tarpeisiin. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käsiteltävä tilinpäätösinformaatio on rajattu käsittä-

mään vain taseinformaation. Syynä tähän on osaltaan käytännön tarve rajata tutkittavaa 
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ilmiötä. Toinen syy on, että käypään arvoon arvostetun sijoituskiinteistön käypä arvo si-

sältää käytännössä myös tuloslaskelmainformaatiota, sillä sijoituskiinteistöjen käypä 

arvo määritetään usein kiinteistön ennakoituihin tuottoihin perustuen (Mäki ym. 2013, 3 

- 4). Kirjallisuudessa on myös esitetty näkemys, että tuloslaskelmainformaatiota ei tule 

sisällyttää arvorelevanssin tutkimiseen muodostettuun regressiomalliin tilanteissa, joissa 

arvioidaan käypien arvojen arvorelevanssia (Khurana & Kim 2003, 27).   

 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus on tyypiltään empiirinen, kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntävä tutkimus. 

Tutkielman tutkimusote on lähimpänä nomoteettista tutkimusotetta, jolle on ominaista 

ilmiöiden lainalaisuuksien ja niiden välisten vuorovaikutussuhteiden tutkiminen tilastol-

listen menetelmien avulla (Neilimo & Näsi 1980, 70). Muita nomoteettisen tutkimusot-

teen tyypillisiä piirteitä ovat positivismi, empirismi, lainomaisuuksien esiintyminen, me-

todologisen säännöstön runsaus, laaja kvantitatiivinen aineisto, säännönmukaisuus sekä 

pyrkimys kausaalisien yhteyksien selittämiseen (Kihn & Näsi 2017, 137).  

 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi aihepiirin aikaisempaa tutkimusta, jonka avulla muo-

dostetaan teoria, josta johdetaan testattavat hypoteesit. Siten tutkimuksen lähtökohtana 

on hypoteettis-deduktiivinen ajatusmalli, joka on Neilimon ja Näsin (1980) mukaan tyy-

pillinen positivismin lähtökohta. Empiria on suuressa roolissa positivistisessa tieteenfilo-

sofiassa. Tutkimuksen tavoitteena on havaita empiriasta säännönmukaisuuksia, joista teh-

dään yleistyksiä. (Neilimö & Näsi 1980). 

 

Heikkilän (2014, 15) mukaan kvantitatiiviseen eli tilastolliseen tutkimukseen liittyy kes-

keisesti asioiden kuvaaminen numeerisilla suureilla sekä tutkimuksen tuloksien havain-

nollistaminen taulukoita ja kuvioita hyödyntäen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvi-

tetään usein riippuvuussuhteita tai ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. Tulokset pyritään 

yleistämään tutkimuspopulaatiota suurempaan joukkoon tilastollisen päättelyn avulla, 

minkä takia kvantitatiivinen tutkimus edellyttääkin yleensä suurta ja laajaa tutkittavaa 

populaatiota. (Heikkilä 2014, 15.) Tämä tutkimus täyttää lähtökohtaisesti hyvin edellä 

mainitut kriteerit tai tuntomerkit, sillä tutkittavana on oman pääoman markkina-arvon 
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sekä tilinpäätösinformaation tilastollinen yhteys. Tarkasteltava joukko koostuu pohjois-

maisien pörssiyhtiöiden tiedoista kuuden vuoden ajalta, joten tarkasteltavaa joukkoa voi-

daan luonnehtia varsin suureksi. 

 

Tutkimus kuuluu tilinpäätösinformaation arvorelevanssin tutkimusalaan, joka on osa ra-

hoitusmarkkinatutkimuksen (capital markets-based research) tutkimussuuntaa (Kothari 

& Wasley 2019, 1127). Arvorelevanssitutkimus on sanan nykyisessä merkityksessä kas-

vanut merkittäväksi tutkimusalaksi 1990-luvulta lähtien (Hothausen & Watts 2001, 4). 

 

 

1.4 Keskeisimpien käsitteiden määrittely 

 

Tilinpäätösinformaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa taloudellista informaatiota, 

joka sisältyy tilinpäätökseen tai muuhun viralliseen ja määrämuotoisesti laadittavaan yh-

teisön ulkopuolelle suunnattuun julkaisuun (esimerkiksi osavuosikatsaukseen). Tilinpää-

tösinformaatio kattaa ainakin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman sekä tilinpää-

töksen liitetietojen informaation. 

 

Arvorelevanssi. Tämän tutkimuksen kontekstissa arvorelevanssi kuvaa tilinpäätösinfor-

maation kykyä kuvata ja tiivistää tietoa tilinpäätösinformaatiota julkaisevan yhtiön liik-

keelle laskemien arvopapereiden arvosta. Arvorelevanssia voidaan mitata arvopaperin ar-

von tai tuoton ja tilinpäätösinformaation välistä tilastollista yhteyttä tarkastelemalla 

(Francis & Schipper 1999, 332). 

 

Sijoituskiinteistö. IAS 40.7 mukaan sijoituskiinteistö määritellään kiinteistöksi, jota yh-

teisö pitää vuokratuoton tai arvonnousun tai näiden molempien saamiseksi. Sijoituskiin-

teistö myös kerryttää rahavirtaa pääosin yhteisön muista omaisuuseristä riippumatta. 

 

Hankintameno. IFRS-standardien mukaan varat ja velat arvostetaan lähtökohtaisesti al-

kuperäiseen hankintamenoon, joka vastaa varasta suoritettua vastiketta tai velan osalta 

velvoitteiden vastikkeeksi saatujen maksujen määrää (IFRS Foundation 2010). Hankin-
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tamenosta vähennetään mahdolliset poistot ja arvonalentumiset, jolloin saadaan varan jäl-

jellä oleva kirjanpitoarvo. Hankintamenoon arvostettavien varojen kirjanpitoarvo voi siis 

olla enintään alkuperäisen suoritetun vastikkeet suuruinen. 

 

Käypä arvo. IFRS-standardit sallivat tai edellyttävät joissain tapauksissa varojen tai vel-

kojen uudelleenarvostamisen käypään arvoon, joka vastaa käytännössä varan tai velan 

markkina-arvoa. Käyvän arvon muutokset kirjataan yleensä tulosvaikutteisesti tuloslas-

kelman kautta ja ne vaikuttavat siten kirjanpitovelvollisen tulokseen. Käypään arvoon ar-

vostettavien varojen kirjanpitoarvo voi siten olla suurempi kuin varoista alun perin suo-

ritettu vastike. 

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimusraportti on rakennettu siten, että johdantoluvun jälkeen toisessa luvussa esitel-

lään sijoituskiinteistöjen arvostamista ja esittämistä IFRS-tilinpäätöksissä koskeva nor-

misto pääpiirteissään. Normisto käsittää pääasiassa standardit IAS 40 Sijoituskiinteistöt 

sekä IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Normiston esittely taustoittaa erityisesti käy-

pään arvoon arvostamisen potentiaalisia haasteita sekä se esittelee kolmanteen tutkimus-

kysymykseen keskeisesti liittyvän sijoituskiinteistöjen arvostusmenetelmän valinnan. 

 

Kolmas luku on kirjallisuuskatsaus, jossa esitellään tilinpäätösinformaation arvorelevans-

situtkimuksen historiaa ja yleisimpiä menetelmiä, arvorelevanssin käsitteen eri tulkintoja, 

sekä perehdytään erityisesti sijoituskiinteistöjä ja käypiä arvoja koskevaan akateemiseen 

diskurssiin ja tutkimukseen. Lopuksi johdetaan ja perustellaan hypoteesit aiemmin lu-

vussa käsiteltyyn kirjallisuuteen perustuen. 

 

Neljännessä luvussa esitellään empiirinen tutkimusaineisto ja selostetaan aineiston ke-

ruun ja rajauksen prosessi. Lisäksi perustellaan tutkimusmenetelmän valinta ja esitellään 

valittu kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. Luvun lopuksi määritetään tutkittavat muut-

tujat ja muodostetaan empiirisessä tutkimuksessa käytettävät lineaariset regressiomallit. 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimusaineiston kuvailevat tilastot ja korrelaatioanalyy-
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sin tulokset, esitetään regressioanalyysien tulokset ja tarpeelliset mallien ja aineiston dia-

nostiset testit. Luvun lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto. Kuudennessa eli viimeisessä 

luvussa tehdään johtopäätökset tutkimustuloksiin perustuen. Lisäksi pohditaan tutkimuk-

sen mahdollisia rajoituksia sekä jatkotutkimusaiheita. 
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2 SIJOITUSKIINTEISTÖJEN TILINPÄÄTÖSINFOR-

MAATIO 

 

 

Tässä luvussa esitellään sijoituskiinteistöjen tilinpäätösraportointia pääsääntöisesti sään-

televät IFRS-standardit eli IAS 40 Sijoituskiinteistöt sekä IFRS 13 Käyvän arvon määrit-

täminen. Lisäksi käydään läpi IAS 40:n laadinnan taustalla olleita tavoitteita sekä stan-

dardista käytyä keskustelua. Luvun tarkoituksena on taustoittaa IFRS:n mukaisia sijoi-

tuskiinteistöjen arvostusmenetelmiä siltä osin kuin se on tarpeellista kirjallisuuskatsauk-

sen sekä tutkimusasetelman ymmärtämisen kannalta.  

 

 

2.1 IAS 40 Sijoituskiinteistöt 

 

IAS 40 Sijoituskiinteistöt määrittää sijoituskiinteistöjen kirjanpitokäsittelyn sekä vaati-

mukset sijoituskiinteistöistä tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (IAS 40.1). Sijoitus-

kiinteistö määritellään kiinteistöksi, jota yhteisö pitää vuokratuoton tai arvonnousun tai 

näiden molempien saamiseksi. Sijoituskiinteistön erottaa yhtiön omassa käytössä ole-

vasta kiinteistöstä se, että sijoituskiinteistö kerryttää rahavirtaa pääosin yhteisön muista 

omaisuuseristä riippumatta. (IAS 40.7). 

 

Sijoituskiinteistö arvostetaan hankintahetkellä hankintamenoon (IAS 40.20). Alkuperäi-

sen kirjaamisen jälkeen sijoituskiinteistö voidaan arvostaa joko käyvän arvon mallin tai 

hankintamenomallin mukaisesti, mutta valittua mallia tulee soveltaa johdonmukaisesti 

kaikkiin yhteisön sijoituskiinteistöihin (IAS 40.30). Käyvän arvon mallin valinneen yh-

teisön tulee soveltaa käypään arvoon arvostamista kiinteistön luovutukseen saakka, 

vaikka markkinahintojen saaminen vaikeutuisikin (IAS 40.55). Hankintamenomallin va-

linneen yhteisön tulee soveltaa kirjaamisessa IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödyk-

keet -standardia (IAS 40.56). Hankintamenomallia sovellettaessa sijoituskiinteistön han-

kintameno tulee poistaa kirjanpidossa vaikutusaikanaan IAS 16:ssa tarkemmin määrite-

tyin periaattein. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään IFRS 13 Käyvän arvon 

määrittäminen -standardin mukaisesti (IAS 40.40). 
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IAS 40 ei aseta kumpaakaan edellä mainituista arvostamismalleista ensisijaiseksi vaihto-

ehdoksi, vaan valinnanvapaus on täysin tilinpäätöksen laativalla yhteisöllä. IAS 40 mu-

kaan hankintamenomallin valinneen yhteisön tulee kuitenkin esittää sijoituskiinteistöjen 

käypiä arvoja koskevia tietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa (IAS 40.32). Laskentaperiaat-

teiden muutoksia käsittelevän IAS 8:n mukaan arvostusperustetta voidaan vaihtaa, jos se 

johtaa liiketoimen luonteen parempaan esittämiseen. IAS 8:ssa erityisesti todetaan olevan 

epätodennäköistä, että liiketoimen luonteen parempi esittämistapa toteutuisi siirryttäessä 

sijoituskiinteistöjen arvostamisessa käyvän arvon mallista hankintamenomalliin. (Haa-

ramo, Palmuaro & Peill 2018, 5. luku). Tämän voinee tulkita siten, että standardeista vä-

littyy standardinlaatijoiden preferenssi käyvän arvon mallia kohtaan. 

 

Sijoituskiinteistön käyvän arvon muutos (voitto tai tappio) kirjataan tulosvaikutteisesti 

sille kaudella, jonka aikana arvonmuutos syntyy (IAS 40.35). Tämä periaate eroaa olen-

naisesti monien muiden IFRS-standardien (muun muassa aineelliset ja aineettomat käyt-

töomaisuushyödykkeet) käypien arvojen muutosten kirjaamisperiaatteesta, jonka mukaan 

muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan eikä tulosvaikutteisesti. Sijoituskiinteistön 

luovutuksen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio määritellään nettomääräisen luovutus-

tulon ja sijoituskiinteistön kirjanpitoarvon välisenä erotuksena ja se kirjataan tulosvaikut-

teisesti (IAS 40.69). 

 

Joissain poikkeuksellisissa tapauksissa yhteisö ei kykene luotettavasti arvioimaan sijoi-

tuskiinteistön käypää arvoa sen hankintahetkellä. Tämä voi johtua siitä, että kyseisen 

tyyppisten sijoituskiinteistöjen markkinat eivät ole aktiiviset ja vaihtoehtoisten (kassavir-

toihin perustuvien) mallien käyttö ei ole mahdollista. Tällöin yhteisö voi poikkeukselli-

sesti arvostaa kyseisen sijoituskiinteistön hankintamenomallia käyttäen, vaikka se sovel-

taisikin käyvän arvon mallia. Hankintamenomallia pitää tämän sijoituskiinteistön osalta 

soveltaa sen luovutukseen saakka. (IAS 40.53.) 

 

IAS 40.32 myös suosittaa yhteisöä määrittämään sijoituskiinteistöjen käyvän arvon riip-

pumattoman asiantuntijan tekemän arvion perusteella. Tämän suosituksen taustoja voita-

neen tulkita siten, että standardinlaatija on ymmärtänyt käyvän arvon määrittämisen po-

tentiaalisen alttiuden johdon subjektiivisille näkemyksille ja jopa tahalliselle manipuloin-

nille, jonka vuoksi standardi suosittaa ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä tämän riskin vä-

hentämiseksi. 
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2.2 IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 

 

Sijoituskiinteistön käyvän arvon määrittäminen tulee suorittaa IFRS 13:n mukaisesti. Ky-

seisen standardin mukaan käypä arvo on markkinaperusteinen arvo eikä yhteisökohtainen 

arvo. IFRS 13 määrittelee käyvän arvon määrittämisen tavoitteen seuraavasti: 

"[Käyvän arvon määrittämisen tavoitteena on] arvioida hinta, johon tavanmukainen 

liiketoimi omaisuuserän myymiseksi tai velan siirtämiseksi toteutuisi markkinaosa-

puolten välillä arvostuspäivänä tarkastushetken markkinaolosuhteiden valli-

tessa…". (IFRS 13.2).  

 

IFRS 13 -standardin säätämisen taustalla oli tarve määrittää käyvän arvon käsite, luoda 

IFRS-normistolle yhteinen viitekehys käyvän arvon määrittämiselle sekä asettaa vaati-

mukset käyvän arvon määrittämisestä tilinpäätöksissä annettaville tiedoille (Deloitte 

2010). 

 

 

2.2.1 Arvostusmenetelmät IFRS 13 mukaan 

 

Arvostusmenetelmää käytettäessä on tavoitteena arvioida hinta, jolla tavanominen liike-

toimi toteutuisi arvostuspäivänä markkinaosapuolten välillä tarkasteluhetken olosuhtei-

den vallitessa. IFRS 13 erittelee kolme yleisesti käytettyä arvostusmenetelmää: markki-

noihin perustuva lähestymistapa, hankintamenoon perustuva lähetystapa sekä tuottoihin 

perustuva lähestymistapa. (IFRS 13.62). 

 

Markkinoihin perustuvassa arvostusmenetelmässä käytetään hintoja tai muuta informaa-

tiota, joka syntyy samanlaisia tai vertailukelpoisia varoja tai velkoja koskevissa transak-

tioissa (IFRS 13.B5). Hankintamenoon perustuvassa arvostusmenetelmässä lähtökohtana 

on arvioida rahamäärä, joka arvostushetkellä tarvittaisiin arvostettavan omaisuuserän toi-

mintakapasiteetin korvaamiseksi (IFRS 13.B8). 

 

Tuottoihin perustuvassa arvostusmenetelmässä omaisuuserän tai velan synnyttämät vas-

taiset rahamäärät muunnetaan nykyhetken rahamääräksi diskonttaamalla (IFRS 13.B10). 
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IFRS 13.B11 erittelee tuottoihin perustuvista menetelmistä kolme ryhmää: nykyarvome-

netelmät, optiohinnoittelumallit sekä moniperiodinen ylituottomalli.  Nykyarvomenetel-

män tulee huomioida seuraavat osatekijät käypää arvoa määritettäessä: vastaiset rahavir-

rat, näihin rahavirtoihin liittyvä epävarmuus, rahan aika-arvo (riskitön korko), rahavirtoi-

hin liittyvän epävarmuuden hinta (riskilisä) sekä muut mahdollisesti markkinaosapuolten 

huomioon ottavat tekijät (IFRS 13.B13). Mäen ym. (2013, 13) tutkimuksen mukaan 64 

prosenttia otokseen valikoituneista käyvän arvon mallia soveltaneista yhteisöistä käytti 

sijoituskiinteistöjen arvostukseen tuottoihin perustuvaa menetelmää ja loput joko mark-

kinaperusteista menetelmää yksin tai yhdessä tuottoihin perustuvan menetelmän kanssa. 

Siten tuottoihin perustuva menetelmä vaikuttaa käytännössä olevan selvästi käytetyin. 

 

IFRS 13.27 mukaan rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän käypää arvoa määri-

tettäessä käypä arvo tulee määrittää siten kuin omaisuuserä olisi sen parhaiten tuottavassa 

käytössä. Parhaiten tuottava käyttö määritellään omaisuuserän käytöksi markkinaosa-

puolten toimesta siten, että käyttö maksimoi omaisuuserän arvon tai sen varojen tai vel-

kojen ryhmän arvon, jossa omaisuuserää käytetään. Parhaiten tuottavan käytön määrittä-

misessä otetaan huomioon omaisuuserän fyysiset ominaisuudet (esimerkiksi kiinteistön 

sijainti), mahdolliset lakisääteiset rajoitteet omaisuuserän käytölle (esimerkiksi kiinteis-

tön kaavoitus, joka rajoittaa sen käyttöä) sekä omaisuuserän käytön taloudellinen toteut-

tamiskelpoisuus (IFRS 13.28). 

 

 

2.2.2 Käyvän arvon hierarkia 

 

Käypä arvo tulisi määrittää ensisijaisesti markkinaperusteisesti, mutta aina omaisuus-

erälle tai velalle ei ole olemassa sellaista riittävän aktiivista markkinaa, jolta hinta voitai-

siin havaita. Tällöin käypä arvo määritellään jollakin muulla arvostusmenetelmällä, jossa 

käytetään mahdollisimman paljon havainnoitavissa olevia syöttötietoja. (IFRS 13.3). 

IFRS luokittelee omaisuuserät ja velat käyvän arvon hierarkian kolmeen luokkaan sen 

perusteella, millaisia syöttötietoja kyseisen erän käyvän arvon määrittämisessä on käy-

tetty (IFRS 13.72).  
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Tason 1 syöttötietoja ovat täysin samanlaisille vara- tai velkaerille noteeratut hinnat toi-

mivilla markkinoilla, joihin yhteisöllä on pääsy (IFRS 13.76). Käytännössä tason 1 syöt-

tötietojen perusteella arvostettavia eriä ovat mm. pörssinoteeratut osakkeet. 

 

Tason 2 syöttötietoja ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja, jotka ovat 

havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti (IFRS 13.81). Esimerkkejä tason 2 syöttö-

tiedoista ovat muun muassa vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut hinnat toimi-

villa markkinoilla sekä korkokannat ja luottomarginaalit (Haaramo ym. 2018, 3. luku). 

 

Tason 3 syöttötiedot ovat sellaisia, että ne eivät ole havainnoitavissa omaisuuserälle tai 

velalle (IFRS 13.86). Yhteisön tulee muodostaa syöttötiedot perustuvien parhaaseen saa-

tavilla olevaan informaatioon. Tämä informaatio voi olla lähtökohdaltaan yhteisön omaa 

informaatiota, mutta näitä tietoja tulee tarvittaessa oikaista, mikäli tiedossa on, että mark-

kinaosapuolet käyttäisivät erilaisia tietoja. (IFRS 13.89). Esimerkkejä tason 3 syöttötie-

toihin perustuvista käypiin arvoihin arvostettavista omaisuuseristä voisivat olla pitkäkes-

toiset valuutanvaihtosopimukset tai rahavirtaa tuottavat yksiköt (Haaramo ym. 2018, 3. 

luku). Mäen ym. (2013, 3) mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat yleensä käyvän arvon hie-

rarkian tasolle 3. 

 

Joskus omaisuuserän tai velan käyvän arvon määrittämiseen käytetään syöttötietoja 

useilta käyvän arvon hierarkian tasoilta. Tällöin erän käyvän arvon hierarkian taso mää-

rittyy alimman käytetyn syöttötiedon hierarkiatason perusteella. (IFRS 13.73). Esimer-

kiksi jos omaisuuserän arvostamiseen käytetään tason 2 ja 3 syöttötietoja, sijoittuisi omai-

suuserä käyvän arvon hierarkian tasolle 3. 

 

Yleisenä huomiona voidaan todeta, että yhteisön (ja sitä kautta yhteisön johdon) oma vai-

kutusmahdollisuus käypien arvojen määrittämiseen kasvaa kun siirrytään syöttötietojen 

tasoille 2 ja 3. Kirjallisuudessa onkin havaittu, että alempien hierarkiatasojen rahoituserät 

ovat vähemmän arvorelevantteja kuin tason 1 rahoituserät erityisesti heikkotasoisen cor-

porate governancen yhtiöissä  (Song, Thomas & Yi 2010, 1375) sekä yhtiöissä, jotka si-

jaitsevat heikon sijoittajasuojan omaavissa maissa (Siekkinen 2016b, 14).  
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2.3 Tilinpäätöksissä esitettävät tiedot 

 

IFRS-standardien mukaan sijoituskiinteistöt on esitettävä taseella omana rivinään ja tar-

vittaessa tarkemmin eriteltynä, mikäli tarkempi erittely on tarpeen yhteisön taloudellisen 

aseman ymmärtämiseksi (IAS 1.54 - 55). IFRS-standardit eivät anna suoraa ohjetta siitä, 

miten sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos tulee esittää tuloslaskelmalla tai laajalla 

tuloslaskelmalla. Tuloslaskelman sisältö ja erien järjestys riippuvat yhtiökohtaisista sei-

koista, joten tuloslaskelmaan tulee lisätä eriä ja niiden järjestystä muuttaa, mikäli se on 

tarpeen taloudellisen tuloksen osatekijöiden ymmärtämiseksi. Rivejä lisättäessä ja niiden 

järjestystä muutettaessa tulee ottaa huomioon muun muassa erien olennaisuus. (Haaramo 

ym. 2018, 5. luku.) Tämän perusteella on tehtävissä johtopäätös, että sijoituskiinteistöjen 

käyvän arvon mallia soveltavan yhteisön ei ole välttämättä pakko esittää käyvän arvon 

muutosta tuloslaskelmassa erillisenä eränään, mikäli käyvän arvon muutos ei ole olennai-

nen. Liitetiedoissa on kuitenkin esitettävä aina raportointikauden alun ja lopun välinen 

täsmäytyslaskelma, joka sisältää sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset (IAS 

40.76). 

 

IAS 40 edellyttää tilinpäätöksen laatijaa esittämään huomattavasti liitetietoja sijoituskiin-

teistöihin ja niiden arvostamiseen liittyen. Yhteisön tulee muun muassa kertoa soveltaako 

se hankintamenomallia vai käyvän arvon mallia sekä keskeiset sijoituskiinteistöjen käy-

piä arvoja määrittäessä käytetyt menetelmät ja tehdyt oletukset. (Haaramo ym. 2018, 5. 

luku.)  Mäen ym. (2013, 13) mukaan heidän tutkimuksensa otoksessa olleista 112:sta eu-

rooppalaisesta kiinteistösijoitusyhtiöstä merkittävällä osalla liitetiedot olivat puutteellisia 

IAS 40:n vaatimuksiin nähden. Tutkimuksen mukaan kolmasosa käyvän arvon mallia so-

veltavien yhtiöiden liitetiedoissa ei esitetty selkeästi edes sitä, oliko käyvät arvot määri-

tetty markkinoihin vai tuottoihin perustuvilla menetelmillä. 

 

IFRS 13:n mukaan yhteisön pitää esittää tilinpäätöksessään sellaisia käypiä arvoja kos-

kevia liitetietoja, jotka auttavat tilinpäätöksen käyttäjää arvioimaan käytettyjä arvostus-

menetelmiä ja syöttötietoja. Lisäksi tulee esittää käyvän arvon hierarkian tasolle 3 arvos-

tettujen erien arvostamisen vaikutus kauden voittoon tai tappioon tai muun laajan tulok-

sen eriin. (Haaramo ym. 2018, 3. luku.) Seuraavat minimitiedot tulee aina esittää omai-

suuserä- ja velkaluokittain: käypä arvo kauden lopussa, käyvän arvon hierarkian luokka, 



15 

siirrot hierarkialuokkien välillä, tason 2 ja 3 erien osalta selvitys käytetyistä arvostusme-

netelmistä ja syöttötiedoista. Tason 3 erien osalta on lisäksi ilmoitettava määrällistä in-

formaatiota merkittävistä havainnoitavissa olemattomista syöttötiedoista, täsmäytyslas-

kelma kauden alun ja lopun saldon välillä, kuvaus arvostusprosessista sekä erän arvon 

herkkyyttä syöttötietojen muutoksille koskevia tietoja. (IFRS 13.93.) 

 

Yhteenvetona tästä luvusta voidaan todeta, että IAS 40 ja IFRS 13 standardien mukaan 

sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tulisi ensisijaisesti määrittää markkinahintoihin perus-

tuen. Tämä ei kuitenkaan käytännössä ole tehokkaiden markkinoiden puuttuessa mahdol-

lista, joten käypien arvojen määrittämiseen on tarjottu vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka 

perustuvat omaisuuserän tuottoihin tai jälleenhankinta-arvoon. Näiden vaihtoehtoisten 

menetelmien soveltamiseen liittyy johdon harkintavaltaa, jonka takia molemmat standar-

dit edellyttävätkin laajoja tietoja käytetyistä arvostusmenetelmistä ja syöttötiedoista. To-

detaan lisäksi, että koska IFRS-standardit edellyttävät sijoituskiinteistöjen arvon ilmoit-

tamista taseella omalla rivillään sekä käytetyn arvostusmenetelmän ilmoittamista liitetie-

doissa, voidaan empiirisen tutkimuksen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot saada suoraan 

tilinpäätöksiltä. 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS ARVORELEVANSSITUT-

KIMUKSEEN 

 

 

Tässä luvussa tehdään kirjallisuuskatsaus tämän tutkimuksen kannalta relevanteimpaan 

arvorelevanssitutkimukseen. Ensin alaluvussa 3.1 käydään läpi arvorelevanssin teoreetti-

sia taustoja, tavoitteita sekä tieteenalan eri suuntauksia. Alaluvussa 3.2 esitellään arvore-

levanssitutkimuksen empiirisessä tutkimuksessa yleisemmin käytettyjä menetelmiä. Ala-

luvussa 3.3 käsitellään käyvän arvon kirjanpitoa koskevaa arvorelevanssitutkimusta ja 

paneudutaan erityisesti sijoituskiinteistöjen tilinpäätösinformaatiota koskevaan tutkimuk-

seen. Luvun lopuksi alaluvussa 3.4 muodostetaan ja perustellaan testattavat hypoteesit 

kirjallisuuteen pohjautuen. 

 

 

3.1 Tilinpäätösinformaation arvorelevanssi 

 

Arvorelevanssitutkimuksen juurten voidaan tulkita olevan Ballin ja Brownin (1968) tut-

kimuksessa, jossa havaittiin tilastollinen yhteys raportoidun tilinpäätöksen tuloksen ja yh-

tiön markkina-arvon välillä. Ennen Ballin ja Brownin tutkimusta yleinen näkemys oli, 

ettei tilinpäätösinformaatio ollut hyödyllistä sijoittajille, joten tutkimusta voidaan pitää 

käänteentekevänä alallaan. (Kothari & Wasley 2019, 1119 - 1120.) 

 

Yleisesti akateemisessa kirjallisuudessa laskentainformaatio määritellään arvorelevan-

tiksi, mikäli sillä on ennustettavissa oleva yhteys oman pääoman markkina-arvon kanssa 

(Barth, Beaver & Landsman 2001, 79). Toisin sanottuna informaatio on arvorelevanttia, 

jos se vaikuttaa sijoittajien näkemyksiin ja toimiin markkinoilla. Tämä vaikutus voidaan 

havaita ja sitä voidaan mitata arvopapereiden kaupankäyntivolyymin ja hintojen muutos-

ten avulla informaation julkaisun jälkeen. (Scott 2015.) 

 

Tilinpäätösinformaation laadun osatekijät ovat informaation luotettavuus ja hyödyllisyys. 

Barthin, Landsmanin ja Langin (2008, 475) mukaan tilinpäätösinformaation laatua on 

mitattu akateemisessa kirjallisuudessa yleensä kolmella eri tapaa: tuloksen järjestelyn 

esiintymisellä (earnings management), tappioiden oikea-aikaisella kirjaamisella (timely 
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loss recognition) sekä arvorelevanssilla (value relevance). Siekkisen (2016a, 10) mukaan 

arvorelevanssitutkimukset mittaavat kuinka sijoittajat arvottavat kirjanpitonormistojen 

mukaan raportoituja lukuja, joten arvorelevanssitutkimukset tutkivat sijoittajien luotta-

musta kirjanpitonormistoihin perustuviin tilinpäätöksiin. Arvorelevanssin tutkimus on si-

ten myös tilinpäätösinformaation laadun tutkimista. 

 

Kuitenkin on hyvä muistaa, että kirjanpitonormistojen tavoitteena ei ole tuottaa suoraa 

informaatiota arvonmääritykseen (Holthausen & Watts 2001, 63). Toisin sanoen kirjan-

pitonormistojen laatijat eivät tavoittelekaan normistoilla sitä, että lopputuloksena yhtiön 

oman pääoman kirjanpitoarvo vastaisi suoraan yhtiön oman pääoman markkina-arvoa. 

Siten arvorelevanssi ei voine olla ainoa tilinpäätösinformaation luotettavuuden tai hyö-

dyllisyyden mittari. 

 

 

3.1.1 Arvorelevanssin käsitteen eri tulkinnat 

 

Tilinpäätösinformaation arvorelevanssia tutkitaan empiirisesti testaamalla tilinpää-

tösinformaation ja markkina-arvojen välistä tilastollista yhteyttä. Francisin ja Schipperin 

(1999, 325) mukaan aihepiirin tieteellisestä tutkimuksesta on havaittavissa neljä eri tul-

kintalinjaa tästä edellä mainitusta tilastollisesta yhteydestä. Ensimmäinen tulkinta on, että 

taloudellinen informaatio ohjaa arvopaperin hintaa heijastelemalla arvopaperin luontaista 

arvoa. Tällöin tilinpäätösinformaatioon perustuvien kaupankäyntistrategioiden tuottamia 

tuottoja voidaan käyttää arvorelevanssin mittarina. (Francis & Schipper 1999, 325.) 

 

Toisen tulkinnan mukaan tilinpäätösinformaatio on arvorelevanttia, mikäli sitä voidaan 

käyttää hyväksi arvonmääritysmalleissa. Tällöin arvorelevanssia voidaan mitata tilinpää-

tösinformaation kyvyllä selittää tulevia osinkoja, kassavirtoja, tuloksia tai kirjanpitoar-

voja. (Francis & Schipper 1999, 325.) 

 

Sekä kolmas että neljäs tulkintalinja nojaavat ajatukseen, että tilinpäätösinformaation ar-

vorelevanssia voidaan mitata tilinpäätösinformaation ja arvopaperin hintojen tai arvopa-

perituottojen välisen tilastollisen yhteyden avulla. Kolmas tulkintalinja määrittelee tilin-

päätösinformaation arvorelevantiksi, mikäli rahoitusmarkkinat reagoivat julkistettavaan 
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informaatioon. Tulkintalinjan mukaan julkistettu tilinpäätösinformaatio antaa markki-

noille uutta tietoa, jolloin sijoittajat reagoivat informaatioon ja informaation vaikutus nä-

kyy muutoksena arvopaperin hinnassa. (Francis & Schipper 1999, 325 - 326.) 

 

Neljännen tulkinnan mukaan tilinpäätösinformaation ja arvopaperin markkina-arvon ti-

lastollinen yhteys merkitsee vain sitä, että tilinpäätösinformaatio korreloi jonkin sijoitus-

päätöksissä käytetyn informaation kanssa. Tulkintalinjan mukaan arvorelevanssia mita-

taan tilinpäätösinformaation kyvyllä tiivistää arvopapereiden hintoihin vaikuttavaa infor-

maatiota. Tulkinnan mukaan tilinpäätösinformaatio voi siten olla arvorelevanttia, vaikka 

se ei olisikaan ajallisesti ensimmäinen lähde kyseiselle informaatiolle ja vaikkei se ei oli-

sikaan välttämättä relevanttia sijoituspäätöksen tekijöille. (Francis & Schipper 1999, 326 

- 327.)  

 

Myös Beisland (2008, 8) kiteyttää arvorelevanssin käsitteen siten, että arvorelevanssi on 

tilinpäätösinformaation kyky sisällyttää ja tiivistää informaatiota yhtiön arvosta. Tämän 

tutkielman viitekehyksessä arvorelevanssilla viitataan lähimmin juuri Schipperin kuvai-

leman neljännen tulkintalinjan sekä Beislandin kuvailun mukaiseen arvorelevanssiin. 

 

 

3.1.2 Arvorelevanssitutkimuksen tavoitteet ja roolit 

 

Holthausen ja Watts (2001) ovat tutkimuksessaan kartoittaneet tilinpäätösinformaation 

arvorelevanssitutkimuksen tieteellistä huippukirjallisuutta ja sitä, mikä motivoi aihepiirin 

tutkimuksia. Tutkimuksessa havaitaan, että suurin osa (87 prosenttia) aihepiirin tutkimuk-

sista ilmoittaa eksplisiittisesti motivaatioksi tutkimustiedon hyödyllisyyden kirjanpi-

tonormistojen laatijoille (Holthausen & Watts 2001, 7 – 8). Loppujenkin tutkimusten 

osalta on tehtävässä tulkinta, että motivaationa on joiltain osin tutkimustiedon hyöty kir-

janpitonormistojen laatijoille. Tämänkin tutkielman motiivi noudattelee tätä alan tutki-

muksen valtavirtaa.  

 

Holthausen ja Watts (2001, 63) suhtautuvat kriittisesti tämän kirjallisuudessa lähes poik-

keuksetta esitetyn motivaation tai tavoitteen käytännön toteutumiseen ja heidän mu-

kaansa on epätodennäköistä, että arvorelevanssitutkimuksella olisi käytännössä ollut 

olennaista vaikutusta kirjanpitonormistojen laadintaan. Pääsyy on heidän mukaansa se, 
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että aihepiirin kirjallisuudessa ei ole pyritty luomaan selittävää teoriaa laskentatoimesta 

ja kirjanpitonormistojen laadinnan yhteydestä. Ilman tällaista teoriaa kirjallisuudessa teh-

dyt johtopäätökset tilinpäätösinformaation hyödyllisyydestä standardien laadinnassa ovat 

hataralla pohjalla.  

 

Barth ym. (2001) esittävät artikkelissaan vastineen Holthausenin ja Wattsin (2001) tutki-

muksessaan esittämille väitteille. Artikkelin mukaan merkittävimpien kirjanpitonormis-

tojen laatijoiden (IASB ja FASB) tavoitteena on informaation relevanssi ja luotettavuus, 

joten arvorelevanssitutkimuksen tavoitteet ovat linjassa näiden tavoitteiden kanssa ja ar-

vorelevanssitutkimuksilla on siten mahdollista arvioida standardien tavoitteiden toteutu-

mista. 

 

Arvorelevanssitutkimuksen tavoitteet ovat siten herättäneet keskusteltua kirjallisuudessa. 

Holthausenin ja Wattsin (2001) kritiikinkin jälkeen useissa tutkimuksissa on kuitenkin 

ilmoitettu tutkimuksen pääasialliseksi motiiviksi tutkimustiedon hyödyllisyys kirjanpi-

tonormistojen laatijoille tai esitetty että tutkimustulokset ovat hyödyllisiä kirjanpitonor-

mistojen laatijoille (esimerkiksi Landsman, 2007, 28; McInnis, Yu & Yust 2018, 275; 

Muller, Riedl ja Sellhorn 2015, 2443). Siten vaikuttaisi siltä, että tutkimustuloksien hyö-

dyllisyys kirjanpitonormistojen laatijoille on edelleen yksi suurimmista tutkimusalan mo-

tivaattoreista. 

 

Beaver (2002, 463) esittää, että arvorelevanssitutkimuksella voi olla kolme erilaista roo-

lia:  

1) Tutkimus voi auttaa kuvaamaan tutkimusongelman luonnetta ja auttaa luomaan 

paradigman, jolla tutkimuskysymys voidaan kehystää. Laskentainformaation laa-

dun paradigma ei ole itsessään ennustava teoria vaan se antaa käsite- ja luokitte-

luviitekehyksen laskentainformaation sisältämän informaation arviointiin. 

2) Tutkimus voi luoda teorian. Teoria voi olla joko normatiivinen tai positivistinen. 

3) Tutkimus voi tuottaa empiiristä tutkimusevidenssiä.  

 

Tämä tutkimus asettuu selkeimmin edellä kuvattuun kolmanteen rooliin, sillä pyrkimyk-

senä on tuottaa empiiristä tutkimusevidenssiä valitusta teoriasta. 
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3.1.3 Arvorelevanssitutkimusten luokittelu 

 

Holthausen ja Watts (2001, 5 - 6) jakavat arvorelevanssitutkimukset kolmeen luokkaan: 

suhteellisen assosiaation tutkimuksiin, kasvavan assosiaation tutkimuksiin sekä margi-

naalisen informaatiosisällön tutkimuksiin. 

 

Suhteellisen assosiaation tutkimuksissa (relative association studies) tutkitaan sitä, miten 

vaihtoehtoisilla tavoilla määritetyt tilinpäätösluvut (bottom-line measures) pystyvät selit-

tämään osakkeiden markkina-arvoja tai markkina-arvojen muutoksia (Holthausen & 

Watts 2001, 5). Tällaisessa tutkimuksessa voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten kotimai-

sen ja ulkomaisen kirjanpitonormiston mukaan laskettujen tilikausien tulosten kyky selit-

tää osakkeen markkina-arvoa eroaa tai onko hankintamenoihin perustuvan ja käypään ar-

voon perustuvan informaation arvorelevanssin välillä eroja. Esimerkiksi Barthin, Beave-

rin ja Landsmanin (1996) tutkimus rahoitusinstrumenttien arvostusmenetelmän vaikutuk-

sista rahoitusinstrumenttien arvorelevanssiin kuuluu varsin selvästi tähän luokkaan. 

 

Kasvavan assosiaation tutkimuksissa (incremental association studies) tutkitaan, miten 

arvorelevanssi-mallien selitysaste muuttuu, kun malliin lisätään uusi selittävä muuttuja 

tai miten tilinpäätösinformaatio ylipäänsä kykenee selittämään oman pääoman markkina-

arvoa (Holthausen & Watts 2001, 6). Tällaisessa tutkimuksessa voitaisiin tutkia esimer-

kiksi sitä, lisääkö arvonmääritysmalliin lisättävä tilinpäätösinformaatiota kuvaava muut-

tuja mallin selitysvoimaa ja onko kyseinen muuttuja (ja vastaava tilinpäätösinformaatio) 

siten arvorelevanttia.  

 

Marginaalisen informaatiosisällön tutkimuksissa (marginal information content studies) 

tutkitaan sitä, onko uusi tilinpäätöstieto hyödyllistä sijoittajille (Holthausen & Watts 

2001, 6). Tällaisessa tutkimuksessa voidaan tutkia esimerkiksi sitä, reagoiko osakkeen 

hinta uuteen tilinpäätösinformaatioon eli onko uusi informaatio hyödyllistä sijoittajille. 

 

Tämä tutkimus asemoituu selkeimmin kasvavan assosiaation luokkaan, sillä empiirisessä 

osiossa tutkitaan, miten erityisesti sijoituskiinteistöjä koskeva tilinpäätösinformaatio pys-

tyy selittämään oman pääoman markkina-arvoa. Toisaalta tutkimukseen sisältyy myös 
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suhteellisen assosiaation tutkimuksen piirteitä, sillä tutkimus pyrkii tuottamaan evidens-

siä käyvän arvon informaation ja historiallisiin hankintamenoihin perustuvan informaa-

tion arvorelevanssin eroista. 

 

Arvorelevanssitutkimukset on mahdollista luokitella myös sen mukaan, mikä on oman 

pääoman markkina-arvon ja tilinpäätösinformaation yhteyden tarkastelun aikahorisontti. 

Tutkimuksia, joissa tutkitaan osakkeen markkina-arvon reagoimista uuteen tilinpää-

tösinformaatioon, kutsutaan tapahtumatutkimuksiksi (event studies). Pidemmän ajanjak-

son vaikutuksia tarkastelevia tutkimuksia kutsutaan assosiaatiotutkimuksiksi (association 

studies). (Beisland 2008, 12 - 13.) Tämä tutkimus ei tarkastele sitä, miten osakkeen hinta 

reagoi uuteen tilinpäätösinformaatioon, joten tutkimus asemoituu paremmin assosiaatio-

tutkimusten luokkaan. 

 

 

3.2 Arvorelevanssin empiirisen tutkimisen menetelmät 

 

Tässä alaluvussa esitellään arvorelevanssin tutkimuksessa yleisimmin käytetyt empiiriset 

menetelmät. Arvorelevanssitutkimuksissa käytettyjen empiiristen mallien perusta yhdis-

tää arvonmääritysteorian tilinpäätösraportoinnin teoriaan, jonka avulla tutkijat voivat en-

nustaa yhtiön markkina-arvon ja tilinpäätöstietojen yhteyksiä (Beaver 2002, 462). 

 

Holthausenin ja Watssin (2001, 52 - 53) mukaan arvorelevanssitutkimuksissa käytetyt 

empiiriset tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen päämalliin: tasemalliin, tuotto-

malliin ja Ohlsonin malliin. Beisland (2008, 9 - 10) taas jakaa mallit karkeasti hintamal-

liin, tuottomalliin sekä taseinformaatiota ja tuloslaskelmainformaatiota yhdistävään mal-

liin, joka vastaa käytännössä Ohlsonin mallia. Seuraavaksi esitellään arvorelevanssin em-

piirisen tutkimuksen päämallit Beislandin (2008) jaottelua mukaillen. 

 

 

Hintamalli 

 

Hintamalli analysoi oman pääoman markkina-arvon ja kirjanpidon mukaisen oman pää-

oman yhteyttä. Beislandin (2008, 10) mukaan regressiomalli estimoidaan yleensä osake- 
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kohtaisten lukujen pohjalta, jolloin malli perusmuodossaan on seuraava (kaava 1): 

 

(1) P = β0 + β1 BVS + ε, 

 

jossa P on osakkeen markkina-arvo ja BVS osakekohtainen oman pääoman määrä. β on 

regressiokerroin ja ε residuaali. Regressioanalyysin periaatteita esitellään tarkemmin lu-

vussa 4.2. 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään muokattua hintamallia, jossa osakekohtaisen oman 

pääoman määrän sijasta käytetään osakekohtaisia varoja ja velkoja. Hintamalli on tässä 

tutkimuksessa parhaiten soveltuva tutkimusmalli, sillä tutkimus keskittyy vain taseinfor-

maatioon. 

 

 

Tuottomalli 

 

Tuottomallissa analysoidaan osaketuoton ja kirjanpidon osoittaman tuloksen välistä suh-

detta. Tuottomallilla tutkitaan siten tuloslaskelman informaatiota, kun aikaisemmin esi-

tellyllä hintamallilla tutkitaan taseinformaatiota. Mallilla voidaan tutkia sekä tuloslaskel-

mainformaation arvorelevanssia että kirjanpidollisen tuloksen oikea-aikaisuutta. (Beis-

land 2008, 11.) Tuottomalli on perusmuodossaan seuraava (kaava 2):  

 

(2) R = β0 + β1EPS + ε, 

 

jossa R on osakkeen tuotto ja EPS kirjanpidon osoittama osakekohtainen tulos. 

 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa ei käytetä tuottomallia, sillä mallilla voidaan 

tutkia vain tuloslaskelmainformaatiota, joka ei ole tutkimuksen kohteena. 

 

 

Ohlsonin malli 

 

Tilinpäätösinformaation arvorelevanssin mittaamisessa on alan kirjallisuudessa yleisim-

min käytetty Ohlsonin mallia tai ns. muokattua Ohlsonin mallia (Holthausen & Watts 
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2001, 53). Ohlsonin malli mittaa, missä määrin yhtiön markkina-arvoa voidaan selittää 

oman pääoman kirjanpitoarvolla sekä tilikauden tuloksella (Siekkinen, 2016a, 11). 

 

Ohlsonin (1995, 662) mukaan osinkoperustainen arvonmääritysmalli voidaan ilmaista ti-

linpäätöslukujen avulla, mikäli niin sanottu puhtaan lisäarvon (clean surplus) oletus pätee 

eli yhtiön oman pääoman kirjanpitoarvo vastaa yrityksen tuottoja yhtiön maksamilla osin-

goilla vähennettynä. 

 

Ohlsonin malli voidaan perusmuodossaan esittää seuraavasti (kaava 3): 

 

(3) P = β0 + β1BVS + β2EPS + ε, 

 

jossa P on osakkeen markkina-arvo, BVS osakekohtainen oman pääoman määrä ja EPS 

osakekohtainen tulos. 

 

Useissa tutkimuksissa muodostetaan niin sanottu muokattu Ohlsonin malli lisäämällä 

malliin muuttujia, joiden arvorelevanssia tutkimuksessa halutaan tutkia. Vaihtoehtoisesti 

mukautus voidaan tehdä pilkkomalla oman pääoman määrää tai osakekohtaista tulosta 

kuvaavat muuttujat pienempiin osiin (esimerkiksi Israeli, 2015; Siekkinen, 2016a). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hintamallia voidaan käyttää vain taseinformaation ar-

vorelevanssin tutkimiseen ja tuottomallia puolestaan vain tuloslaskelmainformaation tut-

kimiseen. Ohlsonin malli taas mahdollistaa pääoman markkina-arvon selittämisen sekä 

taseinformaatiolla että tuloslaskelmainformaatiolla samanaikaisesti. 

 

 

3.3 Käypiä arvoja koskeva arvorelevanssitutkimus 

 

 

3.3.1 Käypiä arvoja koskeva arvorelevanssitutkimus yleisesti 

 

Tässä alaluvussa käydään läpi, miten tilinpäätösinformaation kahden keskeisen tavoit-

teen, hyödyllisyyden ja luotettavuuden, on kirjallisuudessa usein katsottu olevan risti- 
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riidassa keskenään. Globaalisti merkittävämmissä kirjanpitosäännöstöissä IFRS:ssä ja 

Yhdysvaltain kirjanpitonormistossa (US GAAP) on viime vuosikymmenien aikana siir-

rytty etenevissä määrin omaisuus- ja velkaerien käypien arvojen esittämiseen liitetie-

doissa tai käypään arvoon merkitsemiseen tilinpäätöksessä (Mala & Chand, 26 - 27). Käy-

pään arvoon arvostamista on hyödynnetty IAS-standardistossa (IFRS-standardien edel-

täjä) ensimmäisen kerran vuonna 1977 julkaistussa vuokrasopimusten kirjanpitoa säänte-

levässä IAS 17 -standardissa (Mala & Chand 2012, 27).  

 

Käypiin arvoihin siirtymisen taustalla on ajatus siitä, että käyvät arvot antavat rahoitus-

markkinoille hyödyllisempää ja relevantimpaa informaatiota kuin historiallisiin hankin-

tamenoihin perustuvat arvot. Käypien arvojen paremmuutta on siten teoreettisesta näkö-

kulmasta perusteltu informaation hyödyllisyyden parantumisella (Barth ym. 1996).  

 

Käypien arvojen kirjanpito on kohdannut myös runsaasti vastusta erityisesti siksi, että 

käypien arvojen on useissa tapauksissa epäilty mahdollistavan johdon väärinkäyttävän 

harkinnanvaltaansa käypien arvojen määrittämisessä tuloksenjärjestelytarkoituksessa, 

joka voi heikentää informaation luotettavuutta (esimerkiksi Ball 2006; Landsman 2007; 

Ronen 2008). Varsinaisen johdon manipuloinnin lisäksi informaation luotettavuutta voi 

heikentää myös käyvän arvon määrittämisessä tapahtumat tahattomat virheet (Landsman 

2007, 28).  

 

Käypien arvojen kohtaama kritiikki on kohdistunut erityisesti eriin, joille ei ole mahdol-

lista määrittää käypää arvoa markkinahinnan perusteella (Penman 2007, 41). Tällaisia 

eriä ovat IFRS 13:n käyvän arvon hierarkiassa tasoille 2 ja 3 sijoittuvat erät, jollaisia ovat 

lähes poikkeuksetta IAS 40 mukaan arvostettavat sijoituskiinteistöt (Mäki ym. 2013). 

 

Ballin (2006, 13) mukaan käypien arvojen kirjanpitoon liittyy monia potentiaalisia on-

gelmia, jotka juontavat likvidien markkinoiden puutteesta, miltä käyvät arvot voitaisiin 

luotettavasti havainnoida. Epälikvidejä markkinoita voidaan myös mahdollisesti manipu-

loida käypien arvojen estimaattien manipuloimiseksi. Lisäksi talouskriisistä johtuvien ra-

hoitusmarkkinoiden häiriöiden takia normaalisti likvideiltä markkinoilta ei välttämättä 

saada luotettavia käypiä arvoja, koska markkinahäiriöt voivat vääristää markkinahintoja. 

Likvidien markkinoiden puuttuessa joudutaan turvautumaan vaihtoehtoisiin käypien ar-

vojen määritysmenetelmiin. Vaihtoehtoisten menetelmien arvonmääritysmallit ja mallien 
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syöttötiedot ovat harvoin täydellisiä, mikä voi vääristää käypiä arvoja. Lisäksi johdon 

mahdollisuudet manipuloida käypiä arvoja kasvavat, mitä enemmän malleissa joudutaan 

hyödyntämään johdon laatimia oletuksia sekä syöttötietoja. (Mala & Chand 2012, 31 - 

32.) 

 

Koska käypien arvojen kirjanpitoa on perusteltu informaation hyödyllisyyden parantumi-

sella, on luonnollista, että akateemikot ovat olleet kiinnostuneita käyvän arvon informaa-

tion arvorelevanssista. Seuraavassa katsaus keskeisimpään käypiä arvoja koskevaan ar-

vorelevanssitutkimukseen. 

 

Barthin ym. (1996) tutkimus on yksi ensimmäisistä laajan mittakaavan tutkimuksista, 

joissa on havaittu käyvistä arvoista annetun informaation olevan arvorelevantimpaa kuin 

hankintamenoon perustuvien tasearvojen. Tutkimuksen mukaan liitetietoinformaatio ra-

hoituserien käyvistä arvoista selitti tutkimuksen kohteena olleiden listattujen yhdysvalta-

laisten pankkien markkina-arvoa huomattavasti paremmin kuin pelkät rahoituserien han-

kintamenoon perustuvat tasearvot. 

 

Barthin ja Clinchin (1998) tutkimuksen mukaan nykyarvoon uudelleenarvostettujen ra-

hoitusomaisuuserien, aineettomien omaisuuserien sekä aineellisten omaisuuserien arvot 

olivat arvorelevantteja. Omaisuuserien uudelleenarvostus ei täytä täysin esimerkiksi 

IFRS-standardien käyvän arvon määrittämisen edellytyksiä, mutta tutkimuksesta voidaan 

kuitenkin saada viitteitä nykyarvojen (current value) arvorelevanttiudesta suhteessa his-

toriallisiin hankintamenoihin. 

 

Sittemmin käypien arvojen suurempi arvorelevanssi on todettu muun muassa IAS 41 mu-

kaan arvostettavien biologisten hyödykkeiden (Gonçalves, Lopes & Craig 2017) sekä si-

joituskiinteistöjen osalta (tästä enemmän kappaleessa 3.2.2). 

 

Akateemisessa kirjallisuudessa on esitetty väitteitä, että tilinpäätösinformaation arvorele-

vanssi olisi heikentynyt ajan saatossa (Francis & Schipper 1999, 319). Francisin ja 

Schipperin (1999, 349) tutkimuksen mukaan vuosien 1952 - 1994 aikana tilinpäätösten 

tulosinformaation arvorelevanssi on heikentynyt merkittävästi, mutta taseen varojen ja 

velkojen arvorelevanssi on pysynyt yhtä vahvana tai jopa kasvanut. Vastaavia tuloksia on 

myös Collinsin, Maydewin ja Weissin (1997) tutkimuksessa, jonka mukaan tilikauden 
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tuloksen arvorelevanssin havaittiin heikentyneen tutkimusta edeltävien 40 vuoden aikana, 

mutta tasearvojen arvorelevanssin havaittiin parantuneen. Tutkijat esittävät yhdeksi mah-

dolliseksi syyksi tilinpäätösnormistojen muutoksen taselähtöisemmäksi, minkä yksi ilme-

nemismuoto on käypään arvoon arvostamisen lisääntyminen. 

 

Landsman (2007, 20; 28) kokosi tutkimuksessaan yhteen yhdysvaltalaisella empiirisellä 

aineistolla tehtyjen käypien arvojen arvorelevanssia koskevien tutkimuksien tuloksia. Hä-

nen mukaansa kirjallisuudesta voidaan tehdä johtopäätös, että käyvät arvot ovat hyödyl-

lisiä sijoittajille, olivat ne sitten taseella tai liitetiedoissa esitettyjä. 

 

Kirjallisuudessa esiintyy myös tutkimustuloksia, joiden mukaan käyvät arvot eivät aina 

ole hankintamenoon perustuvia arvoja arvorelevantimpia. McInnisin ym. (2018) tutki-

muksen mukaan Yhdysvaltalaisten pankkien osalta historiallisiin arvoihin taseella arvos-

tetut varat ja velat olivat arvorelevantimpia kuin liitetiedoissa esitetyt varojen ja velkojen 

käyvät arvot (McInnis ym., 2018). McInnisin ym. (2018) tutkimuksen tuloksia arvioita-

essa on kuitenkin huomioitava, että käyvät arvot esitettiin vain liitetiedoissa ja hankinta-

menot taseella, millä voi olla myös vaikutusta tietojen arvorelevanssiin. Lisää arvorele-

vanssin eroista liitetiedoissa esittämisen ja taseella esittämisen välillä alaluvussa 3.3.3. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjallisuuden perusteella käyvät arvot on useimmissa 

tutkimuksissa havaittu arvorelevanteiksi ja historiallisia hankintamenoja arvorelevan-

teimmiksi. McInnisin ym. (2018) tutkimuksen tulokset luovat kuitenkin poikkeuksen tä-

hän pääsääntöön. Siten käypien arvojen parempi arvorelevanssi ei ole yksiselitteinen to-

tuus, joten käypien arvojen ja hankintamenon arvorelevanssin vertailevalle tutkimukselle 

on edelleen tarvetta varsinkin, kun suurin käypien arvojen puolesta puhuva argumentti on 

informaation parempi relevanssi ja läpinäkyvyys. 

 

 

3.3.2 Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot 

 

Sijoituskiinteistöistä annettua tilinpäätösinformaatiota on tutkittu useista eri teoreettisista 

näkökulmista. Tässä alaluvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä 
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näistä näkökulmaksi seuraavassa järjestyksessä: motivaatiot sijoituskiinteistöjen arvos-

tusmenetelmän valinnaksi, sijoituskiinteistöjen käypien arvojen luotettavuus sekä sijoi-

tuskiinteistöjen arvorelevanssi.  

 

Quagli ja Avallone (2010, 489) tutkivat yritysten motiiveja IAS 40 käyttöönotettaessa 

valittavan sijoituskiinteistöjen arvostusmenetelmän (hankintameno vai käypä arvo) va-

linnassa. Tutkimuksen mukaan käyvän arvon menetelmän valinnan motivoivia tekijöitä 

ovat epäsymmetrinen informaatio, sopimisen tehokkuus (contractual efficiency) ja joh-

don opportunismi. 

 

Mäki, Somoza-Lopez ja Sundgren (2016, 15 - 16) tutkivat yritysten motiiveja sijoitus-

kiinteistöjen arvostusmenetelmän valinnassa. Tutkimuksen tulosten mukaan yhtiön omis-

tusrakenne vaikuttaa arvostusmenetelmän valintaan siten, että yhtiöt, joiden omistus on 

pirstoutunut, valitsevat useammin käypään arvoon arvostamisen. Tutkijoiden mukaan tä-

hän on todennäköisesti syynä se, että pirstoutuneen omistusrakenteen yhtiöillä on suu-

rempi tarve tasoittaa epäsymmetristä informaatiota laadukkaammalla tilinpäätösinfor-

maatiolla eli tässä tapauksessa käyvän arvon informaatiolla. 

 

Dietric, Harris ja Muller (2001, 155) tutkivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien 

kiinteistösijoitusyhtiöiden tilinpäätöksissä esitettyjen sijoituskiinteistöjen käypien arvo-

jen luotettavuutta. Tutkimustulosten mukaan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot oli ylei-

sesti määritelty konservatiivisesti eli käyvät arvot olivat yleisesti alempia kuin kiinteistö-

jen myyntihinnat. Tutkijat tulkitsivat havaintoa siten, että johdolla on usein taipumus ali-

arvostaa sijoituskiinteistöjä, jotta he pystyisivät tulouttamaan suurempia luovutusvoittoja 

tulevina kausina. Tutkijoiden mukaan käyvät arvot olivat kuitenkin selvästi luotettavam-

pia ja paremmin myyntihintaa kuvaavia kuin historiallisiin hankintamenoihin perustuvat 

tasearvot.  

 

So ja Smith (2009) tutkivat sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen arvorelevanssia 

tilanteessa, jossa Hong Kongilaiset yhtiöt ottivat käyttöön IAS 40 standardia vastaavan 

HKAS 40 standardin. Ennen kyseisen standardin voimaantuloa hongkongilaiset yhtiöt 

saivat uudelleenarvostaa sijoituskiinteistönsä suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaista 

arvonkorotusrahastoa vastaavalla menetelmällä. Tutkimuksen mukaan uuden standardin 
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myötä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta annetut tiedot olivat arvorelevan-

timpia kuin ennen standardin voimaantuloa (So & Smith 2009, 115).  

 

Muller, Riedl ja Sellhorn (2011, 1152) tutkivat miten sijoituskiinteistöjen käypien arvojen 

pakollinen esittäminen tilinpäätöksessä vaikutti epäsymmetriseen informaatioon markki-

naosapuolten välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että IAS 40:n mukaan esitettävä sijoitus-

kiinteistöjen käyvän arvon informaatio vähensi osakkeen osto- ja myyntikurssin erotuk-

sella mitattua epäsymmetristä informaatiota. Tutkimuksen perusteella käyvistä arvoista 

annettu informaatio oli siten tällä tavoin mitattuna arvorelevanttia. 

 

Israelin (2015) ja Mullerin ym. (2015) tutkimusten mukaan sijoituskiinteistöjen käyvät 

arvot havaittiin arvorelevanteiksi. Danbolt ja Rees (2008) taas vertasivat sijoituskiinteis-

töjen arvostamismallien (hankintameno vai käypä arvo) arvorelevanssin eroja ja he ha-

vaitsivat, että käyvän arvon mallilla arvostetut sijoituskiinteistöt olivat arvorelevantimpia 

kuin hankintamenomallilla arvostetut sijoituskiinteistöt. 

 

Yhteenvetona edellä esitellystä kirjallisuudesta voidaan todeta, että sijoituskiinteistöistä 

annettu käyvän arvon informaatio on tutkimuksissa yleisesti todettu arvorelevantiksi ja 

myös arvorelevantimmaksi kuin hankintamenoihin perustuva informaatio. 

 

 

3.3.3 Käypään arvoon arvostamisen ja liitetiedoissa esittämisen erot 

 

Tämän alaluvun aluksi esitellään laskentaperiaatteen valinnan yleistä teoriaa, jonka jäl-

keen esitellään taseella esittämisen ja liitetiedoissa esittämisen välistä laskentaperiaatteen 

valintaa ensin yleisesti ja sitten sijoituskiinteistöjen näkökulmasta. 

 

Laskentaperiaatteen valinta voidaan määritellä päätökseksi, jonka ensisijaisena tarkoituk-

sena on vaikuttaa laskentajärjestelmän tuottamaan lopputulokseen eli käytännössä kir-

jaukseen tai kirjanpidon arvoon (Fields, Lys & Vincent 2001, 256). Tämän tutkimuksen 

kannalta relevantti laskentaperiaatteen valinta on IAS 40:n sallima valinta sijoituskiin-

teistöjen arvostamisesta käyvän arvon mallilla tai vaihtoehtoisesti hankintamenomallilla. 

Tätä laskentaperiaatteen valintaa voidaan pitää kiinteistösijoitustoimialalla toimivien yh-

tiöiden kannalta merkittävimpänä laskentaperiaatteen valintana (Mäki ym. 2016, 2).  
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Alan kirjallisuuden mukaan laskentaperiaatteen valinnan motiivit voidaan jakaa kolmeen 

pääkategoriaan: sopimusperusteisiin, omaisuuserien arvostamiseen perustuviin sekä kol-

mansiin osapuoliin vaikuttamiseen perustuviin tekijöihin. Esimerkkinä laskentaperiaat-

teen valinnasta sopimusperusteisesta syystä ovat tilanteet, joissa laskentaperiaate valitaan 

siten että velkakirjan kovenanttiehto ei rikkoudu tai johdon bonukset maksimoituvat. 

Omaisuuserien arvostamiseen liittyvä tekijä voi olla laskentaperiaatteen valinnan motii-

vina esimerkiksi silloin, kun johto pyrkii viestimään yhtiön sisäistä informaatiota sijoit-

tajille, mutta myös johdon pyrkiessä pääsemään analyytikkojen ennustamaan tulokseen. 

Kolmanteen kategoriaan kuuluvasta tekijästä esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa yhtiö 

pyrkii laskentaperiaatteen valinnalla vaikuttamaan kolmansien osapuolten kuten verovi-

ranomaisen, ammattiliittojen tai kilpailijoiden päätöksiin. (Fields, Lys & Vincent 2001, 

261 - 262.) 

 

IAS 40 edellyttää esittämään sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tilinpäätöksen liitetie-

doissa, vaikka yhteisö soveltaisikin sijoituskiinteistöjen arvostamiseen hankintameno-

mallia eikä käyvän arvon mallia. Tämä vaatimus esittää käyvät arvot liitetiedoissa nostaa 

mielenkiintoisen kysymyksen siitä, arvostavatko rahoitusmarkkinat liitetiedoissa annet-

tuja (disclosure) käyvän arvon tietoja yhtä arvokkaaksi kuin taseelle käypään arvoon mer-

kittyjä arvoja (recognition) eli ovatko kummallakin tavalla esitetyt tiedot yhtä arvorele-

vantteja. 

 

Liitetiedoissa esittämisen ja taseelle merkitsemisen välisiä eroja on tutkittu jonkin verran. 

Barthin, Clinchin ja Shibanon (2003, 584 - 585) mukaan kirjallisuudessa ei ole selvää 

konsensusta siitä, onko informaatio esittämisen liitetiedoissa ja taseella kirjaamisen mark-

kinavaikutuksilla eroa tai mitä nämä mahdolliset erot ovat. Schipper (2007) esittää, että 

erot liitetiedoissa esitettävien tietojen ja taseella esitettyjen tietojen arvorelevanssissa voi-

vat johtua kognitiivisesta harhasta, eroista informaation prosessoinnin kustannuksissa tai 

eroista informaation laadussa. 

 

Huntonin, Libbyn ja Nelsonin (2006, 556 - 557) empiirisen tutkimuksen mukaan liitetie-

doissa esitettävät arvot voivat olla epäluotettavampia kuin taseella kirjatut arvot johtuen 

siitä, että tilintarkastajien kynnys vaatia yhteisöä korjaamaan liitetiedoissa olevia virheitä 

on korkeampi kuin taseella olevien virheiden kohdalla. Tämä havainto saattaa selittää 

osittain sitä, miksi liitetiedoissa esitettävien arvojen on havaittu useissa tutkimuksissa 
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olevan vähemmän arvorelevantteja kuin taseella kirjattujen arvojen (esimerkiksi Ahmed, 

Kilic & Lobo 2006; Israeli 2015; Muller ym. 2015).  

 

Ahmed ym. (2006, 571; 585) tutkivat sitä, onko tilinpäätösinformaation arvorelevanssissa 

havaittavissa eroja sen perusteella, arvostetaanko johdannaiset käypään arvoon tulosvai-

kutteisesti (recognition) vai annetaanko käypiä arvoja koskevat tiedot pelkästään liitetie-

doissa (disclosure). Tutkimuksen aineisto koostui yhdysvaltalaisista pankeista ajankoh-

tana, jona vaatimukset johdannaisista annettavista tilinpäätöstiedoista uudistuivat siten, 

että kaikki johdannaiset tuli kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Ennen tätä joh-

dannaisten käypiin arvoihin tulosvaikutteisesti arvostaminen oli ollut vapaaehtoista, 

mutta johdannaisten käyvistä arvoista oli ollut kuitenkin annettava tietoja liitetiedoissa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut johdannaiset 

olivat arvorelevantteja toisin kuin pelkästään liitetiedoissa annetut tiedot käyvistä ar-

voista. Tutkimuksen tulosten perusteella tilinpäätöksen käyttäjän kannalta käypien arvo-

jen esittämistavalla (tulosvaikutteisesti kirjaaminen vai liitetiedoissa esittäminen) on mer-

kitystä. 

 

Israeli (2015, 1492) tutki ovatko sijoituskiinteistöistä annetut tilinpäätöstiedot yhtä arvo-

relevantteja silloin, kun sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon tulosvaikuttei-

sesti kuin silloin, jos tiedot käyvistä arvoista on annettu vain liitetiedoissa. Tutkimuksen 

mukaan molemmissa tapauksissa tilinpäätöksessä annetut tiedot olivat arvorelevantteja, 

mutta liitetiedoissa esitetyt tiedot olivat vähemmän arvorelevantteja kuin käypään arvoon 

arvostettaessa annettavat tiedot. 

 

Myös Mullerin ym. (2015, 2443 - 2444) tutkimuksessa havaittiin, että liitetiedoissa esite-

tyt käyvät arvot olivat vähemmän arvorelevantteja kuin taseella käypään arvoon arvostet-

taessa annetut tiedot. Tutkimuksessa selvitettiin myös syitä sille, miksi liitetiedoissa an-

netut tiedot eivät ole yhtä arvorelevantteja. Tutkimuksen mukaan liitetiedoissa esitetty 

informaatio voidaan kokea epäluotettavampana ja liitetiedoissa esitetyn informaation pro-

sessointi on sijoittajille vaativampaa.  

 

Aikaisemmasta tutkimuksen perusteella käypään arvoon arvostamisen on siten yleisesti 

havaittu olevan arvorelevantimpaa kuin liitetiedoissa esitettäessä, oli kyse sitten sijoitus-

kiinteistöjä koskevista tiedoista tai muista omaisuuseristä. 
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3.4 Hypoteesien muodostaminen 

 

Tässä alaluvussa selostetaan ja perustellaan tutkimushypoteesien muodostaminen ja esi-

tetään tutkimuksessa testattavat hypoteesit. Hypoteesit perustuvat aihepiirin aikaisempien 

tutkimusten tuloksiin sekä oletuksiin, joiden perusta on myös alan kirjallisuudessa.  

 

 

Sijoituskiinteistöjen arvorelevanssi 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee sijoituskiinteistöjen taseinformaation arvorele-

vanssia: 

1. Ovatko sijoituskiinteistöistä annetut tilinpäätöstiedot arvorelevantteja? 

 

Edellisissä alaluvuissa esitellystä kirjallisuudesta on johdettavissa selkeä yksimielisyys 

siitä, että tilinpäätösinformaatio on yleisesti ottaen arvorelevanttia (esimerkiksi Francis 

& Schipper 1999, 319; Collins ym.1997; Landsman 2007, 20).  Lisäksi käyvät arvot on 

useissa tutkimuksissa todettu arvorelevanteimmiksi kuin hankintamenoihin perustuvat ar-

vot (esimerkiksi Barth, ym. 1996; Khurana & Kim 2003). Samoin taseen sijoituskiinteis-

töt on todettu aiemmissa tutkimuksissa arvorelevanteiksi (Israeli 2015; Muller ym. 2015; 

Danbolt & Rees 2008). Kirjallisuuden perusteella on siten syytä odottaa, että sijoituskiin-

teistöjen taseinformaatio on arvorelevanttia, joten ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastaava hypoteesi muotoillaan seuraavasti: 

 

H1: Sijoituskiinteistöjen taseinformaatio on arvorelevanttia. 

 

 

Kiinteistösijoitusyhtiöiden tasearvon ja markkina-arvon yhteys 

 

Toinen tutkimuskysymys koskee kiinteistösijoitusyhtiöiden tilinpäätösinformaation ar-

vorelevanssia suhteessa muiden yhtiöiden tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin: 

2. Onko kiinteistösijoitusyhtiöiden tilinpäätösinformaatio arvorelevantimpaa kuin 

muiden yhtiöiden tilinpäätösinformaatio? 
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Varojen uudelleenarvostaminen hankintamenoa korkeampaan käypään arvoon on IFRS-

standardien mukaisessa tilinpäätösraportoinnissa vielä enemmän poikkeus kuin pää-

sääntö. Siten vertaamalla IAS 40 soveltavien kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaation 

kykyä selittää oman pääoman markkina-arvoa muiden yhtiöiden taseinformaation ky-

kyyn selittää oman pääoman markkina-arvoa voidaan saada evidenssiä käypien arvojen 

arvorelevanssista suhteessa hankintamenoihin. 

 

Kolmannessa luvussa esitellyn Francisin ja Schipperin (1999) esittelemän arvorelevans-

sin käsitteen tulkinnan mukaan tilinpäätösinformaation ja arvopaperin markkina-arvon 

tilastollinen yhteys merkitsee sitä, että tilinpäätösinformaatio korreloi sijoituspäätöksissä 

käytettävän informaation kanssa. Tällöin arvorelevanssia voidaan mitata tilinpäätösinfor-

maation kyvyllä tiivistää arvopaperin arvoon vaikuttavaa informaatiota. Suurempi korre-

laatio tilinpäätösinformaation ja arvopaperin arvon välillä merkitsee siis informaation pa-

rempaa arvorelevanssia. 

 

Tällöin on mahdollista muodostaa tutkimusasetelma, jossa verrataan kahden eri infor-

maatiotyypin arvorelevanssin eroja. Eroja arvorelevanssissa mitataan sen perusteella, 

kumman informaatiotyypin mukaan muodostettu regressiomalli selittää paremmin oman 

pääoman markkina-arvoa. Tutkimusasetelma on tällöin Holtahausenin ja Wattsin (2001) 

kuvailema suhteellisen assosiaation (relative association) tutkimus. 

 

Kuten edellä alaluvussa 3.3.1 on esitetty, on käypien arvojen etuna pidetty informaation 

suurempaa hyödyllisyyttä eli parempaa arvorelevanssia (Barth ym. 1996). Käypien arvo-

jen parempi arvorelevanssi on empiirisesti todettu useissa tutkimuksissa (Khurana & Kim 

2003; Landsman 2007, 23 - 24; Gonçalves ym. 2017). Ero käyvän arvon ja historiallisten 

hankintamenojen arvorelevanssissa on todettu empiirisesti myös sijoituskiinteistöjen 

kohdalla (Danbolt & Rees 2008). Siten on odotettavaa, että käypään arvoon arvostamista 

laajasti soveltavien kiinteistösijoitusyhtiöiden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välillä 

on positiivinen yhteys, joka on keskimäärin suurempi kuin muiden toimialojen yhtiöillä. 

Hypoteesi 2 muotoillaan siten: 

 

H2: Kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio on arvorelevantimpaa kuin 

muiden yhtiöiden taseinformaatio. 
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Kuten luvussa 2 on esitetty, IAS 40 sallii sijoituskiinteistöjen arvostamisen myös pois-

toilla vähennettyyn hankintamenoon, joten testistä ei suoraan voitaisi tehdä johtopäätök-

siä käyvän arvon informaation paremmasta arvorelevanssista. Kuitenkin useassa tutki-

muksessa on havaittu, että IAS 40 soveltavista yhtiöistä selvästi suurempi osa on valinnut 

käyvän arvon mallin kuin hankintamenomallin. Israelin (2015, 1476) tutkimuksen mu-

kaan ensimmäisenä IAS 40 -soveltamisvuonna käyvän arvon mallin valitsi hieman yli 50 

prosenttia yhtiöistä. Tutkimuksen mukaan yhtiöt vaihtoivat hankintamenomallista käy-

vän arvon malliin siten, että lopulta noin 63 prosenttia tutkimuksen havaintoyksiköistä 

sovelsi käyvän arvon mallia. Mäen ym. (2013, 12) tutkimuksen mukaan noin 80 prosent-

tia tutkimusaineiston (julkisen kaupankäynnin kohteena EU-alueella olevat kiinteistösi-

joitusyhtiöt) yhtiöistä sovelsi käyvän arvon mallia.  

 

Kuten seuraavassa tutkimusaineistoa esittelevässä luvussa havaitaan, tämän tutkielman 

aineistosta vain kolme yritysvuotta on sellaisia, että kiinteistösijoitusyhtiö soveltaa han-

kintamenomallia. Siten tutkimusaineistoon sisältyvät tiedot sijoituskiinteistöjen arvoista 

perustuvat valtaosin käypiin arvoihin, ja siltä osin tuloksien perusteella on mahdollista 

tehdä johtopäätöksiä käypien arvojen ja hankintamenojen arvorelevanssin eroista. 

 

 

Taseella esittämisen ja liitetiedoissa esittämisen erot 

 

Kolmas tutkimuskysymys koskee käypien arvojen esittämispaikan vaikutusta informaa-

tion arvorelevanssiin: 

3. Onko sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista annettu taseinformaatio arvorelevan-

timpaa kuin pelkästään liitetiedoissa ilmoitettu informaatio? 

 

Luvussa 3.3.3 esitellyn kirjallisuuden mukaan taseella esitetyt käyvät arvot ovat yleisesti 

olleet arvorelevantimpia kuin pelkästään liitetiedoissa esitetyt käyvät arvot (Ahmed ym. 

2006). Näin on tutkimusten mukaan myös sijoituskiinteistöjen tapauksessa (Israeli 2015; 

Muller ym. 2015). Kirjallisuuteen perustuen toiseen tutkimuskysymykseen vastaava hy-

poteesi muotoillaan seuraavasti: 

 

H3: Taseella esitetyt käyvät arvot ovat arvorelevantimpia kuin liitetiedoissa 

esitetyt käyvät arvot. 
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Tutkimushypoteesia on tarkoitus tutkia lisäämällä sijoituskiinteistöistä muodostettavaan 

regressiomalliin dikotominen muuttuja, joka saa arvon 1 jos sijoituskiinteistöt on arvos-

tettu käyvän arvon mallilla ja arvon 0 jos sijoituskiinteistöt on arvostettu hankintameno-

mallilla. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT, AINEISTO JA TUTKI-

MUSOTOS 

 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistona toimii pohjoismaiset (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) pörssilistatut 

yhtiöt. Tutkimus kohdistuu juuri pohjoismaisiin yhtiöihin, sillä Pohjoismaat ovat säänte-

lyn ja sijoittajasuojan kannalta varsin homogeenisia. Pohjoismaissa pörssilistattujen yh-

tiöiden tulee laatia konsernitilinpäätökset IFRS-standardien mukaisesti, joten tilinpäätös-

tietojen voidaan olettaa olevan sovelletun kirjanpitonormiston suhteen hyvin vertailukel-

poisia. Lisäksi yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta lainsäädäntö on varsin yhtenevää kai-

kissa Pohjoismaissa (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny 1998, 1119). Lisäksi 

kaikissa Pohjoismaissa on useilla eri mittareilla hyvin korkea sijoittajansuoja (Siekkinen 

2016b). Rajaamalla tarkasteltava aineisto vain korkean sijoittajasuojan valtioihin voidaan 

eliminoida tuloksista mahdollinen erilaisen sijoittajasuojaympäristön aiheuttama vaiku-

tus. Perustelut islantilaisten yhtiöiden poisjättämisestä on esitetty luvussa 1.2. 

 

Aikavälin ensimmäiseksi vuodeksi on valittu 2013, koska käyvän arvon määrittämistä 

säätelevä IFRS 13 -standardi on astunut voimaan 1.1.2013 ja sen jälkeen alkaneilla tili-

kausilla, joten tätä edeltävät tilikaudet eivät olisi sääntelyn näkökulmasta täysin vertailu-

kelpoisia. Vuosi 2018 on taas aineiston keräämisen hetkellä viimeisin tilikausi, jolta ti-

linpäätöksien tulisi olla varmasti laadittuna ja siten saatavilla. 

 

Tutkimusaineisto koostuu samojen yksiköiden tiedoista useilta tarkasteluperiodeilta eli 

aineisto muodostaa paneeliaineiston. Paneeliaineistossa muodostuvat aikasarja-aineiston 

ja poikkileikkausaineiston ominaisuuksia. Koska aineistosta poistetaan vain ne yritysvuo-

det, joilta puuttuu tietoja eikä koko yhtiötä, muodostuu paneelidatasta epätasapainoinen 

(unbalanced). 

 

Tutkimusaineisto on pääosin kerätty Orbis -tietokannasta, mutta sijoituskiinteistöjen käy-

vät arvot ja tieto IAS 40:n mukaisesta sijoituskiinteistöjen arvostusmenetelmästä (käypä 
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arvo vai hankintameno) on kerätty käsin sijoituskiinteistöyhtiöiden tilinpäätöksiltä. Ai-

neisto on kerätty kesällä 2020. Orbis -tietokannasta haettiin tiedot yhtiöiden markkina-

arvosta, osakemäärästä, taseen velkojen, varojen sekä oman pääoman määrästä. Tilinpää-

töstiedot ovat konsernitilinpäätöksen eivätkä emoyhtiön tilinpäätöksen tietoja. Tilinpää-

töksiltä manuaalisesti kerätyt tiedot sijoituskiinteistöiden tasearvoista on kurssattu eu-

roiksi Suomen Pankin verkkosivuilta haetuilla tilinpäätöspäivän kursseilla. 

 

Tiedot yhtiöiden markkina-arvoista tai osakekursseista ovat kunkin yhtiön tilinpäätöspäi-

vältä. Luvussa 3.1.1 esitellyn ja tässäkin tutkielmassa noudatetun arvorelevanssin käsit-

teen mukaan arvorelevanssia mitataan tilinpäätösinformaation kyvyllä tiivistää arvopape-

reiden hintoihin vaikuttavaa informaatiota, jolloin tilinpäätösinformaatio voi olla arvore-

levanttia, vaikka se ei olisikaan ajallisesti ensimmäinen lähde kyseiselle informaatiolle ja 

vaikkei se ei olisikaan välttämättä relevanttia sijoituspäätöksen tekijöille. Siksi on loo-

gista, että markkina-arvo sekä sen selittämiseen käytettävä tilinpäätösinformaatio ovat 

samalta päivältä.  

 

Aineistosta on rajattu pois rahoitus- ja vakuutustoimialalla toimivat yhtiöt (NACE luokit-

teluryhmä ”K – Financial and insurance activies”). Syynä rajaukseen on rahoitus- ja va-

kuutustoimialojen yhtiöiden yleiset erityispiirteet sekä se, että rahoitus- ja vakuutusyhtiöt 

soveltavat yleisemmin varojen ja velkojen käypään arvon arvostamista, jolloin näiden 

yhtiöiden sisällyttäminen aineistoon vääristäisi koeasetelmaa, jonka tavoitteena on ver-

rata hankintamenoon arvostamista (muut yhtiöt) käypiin arvoihin arvostamiseen (kiin-

teistösijoitusyhtiöt). 

 

Tutkimus kohdistuu erityisesti sijoituskiinteistöistä annettaviin tilinpäätöstietoihin. Tut-

kimusotoksen rajaukseen on olemassa ainakin kaksi vaihtoehtoa. Tutkittava otos on mah-

dollista rajata toimialan perusteella, jolloin otokseen valitaan kaikki yhtiöt, joiden toimi-

alaluokitus viittaa kiinteistösijoittamiseen. Tällöin lienee varsin todennäköistä, että yh-

tiöt, joiden pääasiallinen liiketoiminta on kiinteistöjen kehittämistä ja vuokraamista ja 

joiden varoista merkittävä osuus koostuu siten todennäköisesti sijoituskiinteistöistä. Toi-

nen vaihtoehto on rajata koko aineistosta ne yhtiöt, joilla sijoituskiinteistöt muodostavat 

merkittävän osuuden taseen varoista.  
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Ensimmäistä vaihtoehtoa puoltaa se, että toimialaan perustuvassa rajauksessa ei ole tar-

vetta valita harkinnanvaraista ”merkittävän taseen osuuden” rajaa, ja aikaisemmissa tut-

kimuksissa rajaus on tehty juuri toimialaluokituksen perusteella (Mäki ym. 2013; Israeli 

2015; Muller ym. 2015). Toista vaihtoehtoa puoltaa se, että tällöin valituiksi tulisivat 

kaikki ne yhtiöt, joilla on taseella merkittävä osuus sijoituskiinteistöjä ja jotka ovat siten 

tutkittavan ilmiön eli sijoituskiinteistöjen arvorelevanssin kannalta keskeisimpiä. Toi-

saalta tässä toisessa vaihtoehdossa tiedot sijoituskiinteistöjen määrästä jouduttaisiin ai-

neiston hankintaan kuluvan ajan kohtuullisena pitämiseksi keräämään Orbis -tietokan-

nasta, jonka tietojen tarkkuus ja täydellisyys vaikuttavat tutkijan tekemien havaintojen 

perusteella heikentyvän mitä spesifimpiä tilinpäätöstietoja tietokannasta haetaan. Tutki-

jan arvion mukaan vaikuttaa siltä, että tietokannasta löytyy yleisesti tarkat ja kattavat tie-

dot taseen varojen, velkojen ja oman pääoman määrästä sekä yhtiön markkina-arvosta, 

mutta esimerkiksi taseen rivikohtaiset saldot eivät välttämättä ole täysin tarkkoja tai tie-

toja ei löydy. Sekä tämän syyn takia että aikaisempia tutkimuksia mukaillen, on rajaus 

päädytty tekemään toimialaluokituksen perusteella. 

 

Kiinteistösijoitusyhtiöt on identifioitu toimialaluokituksien perusteella. Kiinteistösijoi-

tusyhtiöiksi on määritelty Mäen ym. (2013, 10) esimerkin mukaisesti EU:ssa sovelletta-

van toimialaluokittelun NACE:n luokkaan ”L – Real estate activities” sijoittuvat yhtiöt. 

Tässä kohtaa havaittiin, että jotkin tosiasiallisesti kiinteistösijoitustoimintaa pääasialli-

sesti harjoittavat yhtiöt jäivät tämän rajauksen ulkopuolelle (esimerkiksi Ovaro Kiinteis-

tösijoitus Oyj). Tämän takia kiinteistösijoitusyhtiöiksi määriteltiin myös pohjoisamerik-

kalaisen toimialaluokittelun NAICS:n luokkaan ”53 - Real Estate and Rental and Lea-

sing” sijoittuvat yhtiöt. Kiinteistösijoitusyhtiöiksi määriteltiin siis yhtiöt, jotka sijoittavat 

jompaankumpaan tai molempiin näistä luokista. 

 

Alkuperäinen populaatio oli 4530 yritysvuotta, josta puuttuvia tietoja omaavien havain-

tojen sekä poikkeavien havaintojen vähentämisen jälkeen jäi jäljelle 3532 yritysvuotta. 

Taulukko 1 havainnollistaa otoksen muodostumista tarkemmin. 
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Taulukko 1: Otoksen muodostuminen 
 

  Kiinteistösijoitusyhtiöt Muut yhtiöt Yhteensä 

Alkuperäinen otos 354 4176 4530 
Puuttuvien tietojen vuoksi poistetut  
havainnot 

-88 -902 -989 

Poikkeavat havainnot  0 -8 -8 

Lopullinen otos 266 3266 3532 

 

Poikkeavat havainnot eli outlierit identifioitiin määrittämällä jokaiselle havainnolle Coo-

kin etäisyys ja poistamalla kaikki havainnot, joiden Cookin etäisyys on yli 0,5. Raja-ar-

voon 0,5 päädyttiin käymällä läpi havaintoja raja-arvon molemmin puolin, jolloin tehtiin 

havainto, että yli 0,5 arvon saaneissa havainnoissa oli hyvin todennäköisesti kyse virheel-

lisistä muuttujien arvoista. Cookin etäisyys on outlierien tunnistamiseen yleisesti käytet-

tävä diagnostinen työkalu (Metsämuuronen 2003, 593). 

 

Taulukossa 2 on esitetty lopullisen tutkimusotoksen jakautuminen havaintoyksiköiden 

kotimaiden mukaan ja ajallisesti. Taulukosta 2 havaitaan, että ruotsalaiset yhtiöt muodos-

tavat aineistosta noin puolet molemmissa otoksissa. Havaintojen määrä kasvaa varsin ta-

saisesti tarkasteluvälin alusta loppua kohti. Sinänsä mielenkiitoinen havainto on sekin, 

että Ruotsissa ja Tanskassa on suhteellisesti selvästi enemmän pörssilistattuja kiinteistö-

sijoitusyhtiöitä kuin Suomessa tai Norjassa. 

 

Taulukko 2: Otoksen jakautuminen 
 

Kiinteistösijoitus- 
yhtiöt 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä 

Tanska 9 11 11 11 10 11 63 

Suomi 3 3 3 3 3 4 19 

Norja 3 4 4 4 4 4 23 

Ruotsi 16 21 27 29 33 35 161 

Yhteensä 31 39 45 47 50 54 266 

 
       

Muut yhtiöt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä 

Tanska 77 78 80 86 85 90 496 

Suomi 89 91 96 102 106 110 594 

Norja 78 84 93 94 103 110 562 

Ruotsi 200 224 248 280 321 341 1614 

Yhteensä 444 477 517 562 615 651 3266 
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Kuviossa 1 on esitetty tietoja sijoituskiinteistöjen osuudesta taseen loppusummasta sekä 

sijoituskiinteistöjen euromääräisestä arvosta. Sijoituskiinteistöjen osuudet taseen loppu-

summasta on pyöristetty lähimpään viiteen prosenttiin. 

 

 

Kuvio 1: Sijoituskiinteistöjen arvo ja osuus taseesta tutkimusaineistossa 
 

Kuviosta 1 nähdään, että kiinteistösijoitusyhtiöiden aineistoon sisältyy useita kymmeniä 

havaintoja, joissa sijoituskiinteistöjen osuus taseen loppusummasta on hyvin pieni (0 – 

20 prosenttia). Tästä voidaan tehdä päätelmä, että toimialan perusteella tehtävä aineiston 

rajaus ei ole täydellinen menetelmä, sillä nämä havainnot eivät ole tutkittavan ilmiön (si-

joituskiinteistöjen tilinpäätösinformaatio) kannalta kovinkaan relevantteja. Näillä havain-

noilla ei kuitenkaan pitäisi olla merkittävää vaikutusta regressioanalyysien tuloksiin, jo-

ten havainnot päätettiin jättää aineistoon. 

 

Tärkein kuviosta tehtävä havainto on se, että suurimmassa osassa havainnoista sijoitus-

kiinteistöt muodostavat merkittävän osan (80 - 100 prosenttia) taseesta. Siten pelkän ta-

seinformaation valossa vaikuttaa siltä, että aineiston yhtiöt ovat hyvin pitkälti erikoistu-

neita kiinteistösijoitustoimintaan. Havainnosta on myös tehtävissä johtopäätös, että tehty 

aineiston rajaus on onnistunut rajaamaan tarkasteluun havaintoyksiköitä, jotka ovat rele-

vantteja tarkasteltavan ilmiön eli sijoituskiinteistöjen arvorelevanssin kannalta. 

 

0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sijoituskiinteistöjen osuus taseen loppusummasta

Kuvio 1: Sijoituskiinteistöjen arvo ja osuus taseesta  
tutkimusaineistossa

Havaintojen lukumäärä, kappaletta Sijoituskiinteistöjen arvo, m€



40 

Myös rahamääräisellä mittarilla suurin osa sijoituskiinteistöistä on havaintoyksiköillä, 

joiden taseesta sijoituskiinteistöt muodostavat merkittävän osan. Tutkimusaineistoon si-

sältyvien tilinpäätösten yhteenlaskettu sijoituskiinteistöjen arvo on noin 412,6 miljardia 

euroa. Keskimäärin yhden havaintovuoden osalta sijoituskiinteistöjen arvo on siis noin 

68,8 miljardia euroa. 

 

Kolmas tutkimuskysymys on, vaikuttaako sijoituskiinteistöjen käyvän arvon esittämis-

paikka (tase vai liitetiedot) informaation arvorelevanssiin. Kysymyksen vastaamiseksi 

muodostettiin tutkimushypoteesi 3. Tutkimusaineiston kiinteistösijoitusyhtiöiden tilin-

päätöksiltä kerättiin hypoteesiin vastaamiseksi tieto sijoituskiinteistöjen arvostusmene-

telmästä. Aineiston keräämisen ja kokoamisen yhteydessä havaittiin, että vain kaksi yh-

tiötä ja yhteensä kolme yritysvuotta oli sellaisia, jolloin yhtiö oli soveltanut hankintame-

noon perustuvaa arvostamista. Havaintojen lukumäärä on selvästi aivan liian alhainen, 

jotta hypoteesista 3 voitaisiin saada tilastollisesti merkitseviä tuloksia, joten tutkimusky-

symykseen ei siten tällä aineistolla ole mahdollista vastata. Siten tutkimuskysymykseen 

kolme vastaamiseksi ei ole tutkimusraportissa tästä eteenpäin toimenpiteitä. 

 

Käypään arvoon arvostamisen näin laaja levinneisyyttä voidaan pitää jossain määrin yl-

lättävänä huomioiden sen, että muissa aihepiirin tutkimuksien perusteella hankintameno-

menetelmää oli soveltanut selvästi suurempi osuus eurooppalaisista kiinteistösijoitusyh-

tiöistä (Mäki ym. 2013, 12; Mäki ym. 2016, 8; Israeli 2015, 1476). Vaikuttaa siis siltä, 

että käyvän arvon mallin soveltaminen on selvästi yleisempää Pohjoismaissa kuin muu-

alla Euroopassa ja tai käyvän arvon menetelmän suosio on kasvanut ajan kuluessa.  

 

Käyvän arvon menetelmän suosiolle lienee ainakin kaksi selitystä. Ensinnäkin alaluvussa 

2.1 esitellyn IAS 40:n mukaan, ei IAS 40 mukaista sijoituskiinteistöjen arvostusmenetel-

mää ole lähtökohtaisesti mahdollista muuttaa käyvän arvon menetelmästä hankintameno-

menetelmään, mutta toisin päin laskentaperiaatteen muutos on sallittu. Siten on loogista, 

että käyvän arvon menetelmän osuus kasvaa ajan kuluessa. Toiseksi, kiinteistöjen arvojen 

kehitys on ollut Pohjoismaissa yleisesti ottaen hyvin suotuisaa viimeisen kymmenen vuo-

den aikana. Esimerkiksi Ruotsissa, joka muodostaa yli puolet otoksen kiinteistösijoitus-

yhtiöistä, kiinteistöjen hintaindeksi on noussut vuodesta 2009 vuoteen 2018 noin 54 pro-
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senttia (Statistics Sweden 2020). Siten kiinteistösijoitusyhtiöillä on tuloksen ja oman pää-

oman määrän maksimoimiseksi selkeä intressi arvostaa sijoituskiinteistöt käypään ar-

voon, jotta ne ovat voineet hyötyä tästä kiinteistöjen arvonnoususta täysmääräisesti. 

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Aikaisempaan tutkimustietoon pohjautuvan teorian perusteella on muodostettu tutkimus-

hypoteesit, joita testaamalla pyritään saamaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Kvanti-

tatiivisena tutkimusmenetelmänä toimii lineaarinen monimuuttujaregressioanalyysi. Mo-

nimuuttujaregressioanalyysissä yhtä selitettävää muuttujaa pyritään selittämään useilla 

selittävillä muuttujilla. Lineaarisen regressioanalyysin perusta on selitettävän muuttujan 

ja selitettävien muuttujien välisessä lineaarisessa korrelaatiossa, joka voi olla positiivista 

tai negatiivista. (Metsämuuronen 2003, 660.) Teoriaosuuden perusteella on varsin selvää, 

että selitettävän muuttujan eli osakkeen arvon ja taseen varojen sekä velkojen välillä on 

oletettavasti lineaarista riippuvuutta, joten menetelmän käyttäminen on asianmukaista. 

Tilastolliset analyysit suoritetaan SPSS-ohjelmiston avulla. 

 

Usean selittävän muuttujan regressiomallia kuvataan seuraavanlaisella regressiofunkti-

olla (kaava 4):  

 

(4) Y = α + β1X1 + … + βn Xn + ε  

 

Kaavassa 4 Y on selitettävän muuttujan arvo, α on vakio, β on regressiokerroin, X on 

selittävä muuttuja ja ε on virhetermi eli residuaali. Regressiokertoimet ilmoittavat selittä-

vän muuttujan vaikutuksen selitettävään muuttujaan silloin, kun muiden selittävien muut-

tujien arvot pysyvät ennallaan.  

 

Lineaarinen regressiomalli estimoidaan vähimmän neliösumman menetelmällä eli OLS-

menetelmällä, joka on kirjallisuuden perusteella yleisin estimointimenetelmä arvorele-

vanssitutkimuksissa (Beisland 2008, 253). Lineaarisen regreessioanalyysin keskeiset ole-

tukset ovat, että residuaalien hajonta on tasaista eli aineistossa ei esiinny heteroskedasti-
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suutta sekä selittävät muuttujat eivät korreloi keskenään liikaa eli mallissa ei esiinny mul-

tikollineaarisuutta (Metsämuuronen 2001, 75). Heteroskedastisuus voi vaikuttaa regres-

siokertoimien tilastolliseen merkitsevyyteen, mutta sillä ei ole vaikutusta regressiokertoi-

mien arvoihin (Kaufman 2014, 3).  Heteroskedastisuuden ilmenemistä arvioidaan Whiten 

testillä, joka on yleisesti heteroskedastisuuden havaitsemiseen käytetty testi (Kaufman 

2013, 20). Multikollineaarisuutta arvioidaan muuttujien korrelaatiomatriisilla ja tarvitta-

essa VIF-tunnusluvun avulla, joka on usein multikollineaarisuuden vaikutuksien arvioin-

tiin käytetty työkalu (Metsämuuronen 2001, 3). VIF-tunnusluvun kriittisenä rajana pide-

tään usein arvoa kymmenen (O'brien 2007). 

 

Lisäksi joskus regressioanalyysin oletukseksi esitettään, että muuttujien tulisi olla nor-

maalisti jakautuneita. Tämä oletus on kuitenkin relevantti vain pienissä otoksissa (otos 

alle 10 havaintoa). (Schmidt & Finan 2018.) Tämän tutkimuksen regressiomallit muodos-

tuvat molemmat yli kahdestasadasta havainnosta, joten muuttujien normaalisuuden olet-

tamus ei ole relevantti eikä muuttujien normaalisuutta siten ole tarpeen testata.  

 

 

4.2.1 Mallin selitysaste R2 arvorelevanssin mittarina 

 

Varsinainen mallin selityskyvyn tulkinta tapahtuu R2-lukua ja F-testin tuloksia tulkitse-

malla. Kolmannessa luvussa esitetyn Francisin ja Schipperin (1999) esittelemän arvore-

levanssin käsitteen tulkinnan mukaan tilinpäätösinformaation ja arvopaperin markkina-

arvon tilastollinen yhteys merkitsee, että tilinpäätösinformaatio korreloi sijoituspäätök-

sissä käytettävän informaation kanssa, jolloin arvorelevanssia voidaan mitata tilinpää-

tösinformaation kyvyllä tiivistää arvopaperin arvoon vaikuttavaa informaatiota. Siten 

regressiomallin selitysastetta voidaan käyttää tilinpäätösinformaation arvorelevanssin ar-

viointiin.  

 

R2-luku eli selitysaste kertoo, kuinka suuren osan selitettävän muuttujan vaihtelusta selit-

tävät muuttujat kykenevät selittämään. Mitä suurempi selitysaste on, sitä paremmin malli 

kykenee selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua. Yksittäisille muuttujille voidaan il-

moittaa niiden osuus mallin selitysasteesta, mikä kertoo yksittäisten muuttujien selitys-

voimasta. (Metsämuuronen 2001, 66.) 
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Arvorelevanssitutkimuksissa tilinpäätösinformaation arvorelevanssia mitataan yleensä 

juuri regressiomallin selitysasteella. Mitä suurempi mallin selitysaste on, sitä enemmän 

mallissa käytetty tilinpäätösinformaatio selittää pääoman markkina-arvoa ja sitä arvore-

levantimpaa informaatio on. Eri regressiomallien selitysasteiden vertailu mahdollistaa 

vertailun eri toimialojen tilinpäätösinformaation, eri tilinpäätösstandardien mukaan laa-

ditun tilinpäätösinformaation taikka eri laskentaperiaatteilla laaditun tilinpäätösinformaa-

tion arvorelevanssin välillä. (Beisland 2008, 17.) Myös tässä tutkimuksessa käytetään 

mallin selitysastetta tilinpäätösinformaation arvorelevanssin mittarina. 

 

Selitysasteeseen liittyvä yleisesti tunnistettu ongelma on, että selitysaste yleensä kasvaa, 

kun malliin lisätään selittäviä muuttujia, vaikka lisättävillä muuttujilla ei todellisuudessa 

olisikaan merkittävää vaikutusta tuloksiin. Tämän takia tutkimuksessa käytetään muuttu-

jien määrän huomioon ottavaa oikaistua selitysastetta.  

 

 

4.2.2 Regressiokertoimet arvorelevanssin mittareina 

 

Regressiomallin selittävien muuttujien regressiokertoimet mittaavat selitettävän ja selit-

tävien muuttujien välistä yhteyttä ja ne kertovat kuinka paljon selitettävän muuttujan arvo 

muuttuu, kun selitettävän muuttujan arvo muuttuu yhden yksikön (Metsämuuronen 

2001). 

 

Tutkimus on Holthausenin ja Wattsin (2001) arvorelevanssitutkimusten luokittelun mu-

kainen kasvavan assosiaation tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään, onko sijoituskiinteis-

töistä annetuilla käyvän arvon tiedoilla tilastollinen yhteys yhtiön markkina-arvoon eli 

onko informaatio arvorelevanttia. Informaatio tulkitaan arvorelevantiksi, mikäli regres-

siokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 

Tämän tutkimuksen kontekstissa regressiokertoimet kertovat kuinka sensitiivinen yhtiön 

markkina-arvo on selittävien muuttujien eli tilinpäätöstietojen arvojen muutoksille. Li-

säksi tutkimuksessa testataan ovatko regressiokertoimet ylipäänsä tilastollisesti merkitse-

viä. Tilastollista merkitsevyyttä arvioidaan t-testillä, jonka avulla selittäville muuttujille 

saadaan t-arvo. t-arvon suuruus ratkaisee, voidaanko regressiokertoimen arvoa pitää ti-

lastollisesti merkitsevänä valitulla riskitasolla. 
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Koko regressiomallin tilastollista merkitsevyyttä testataan F-testillä, joka kertoo, pysty-

täänkö selittävillä muuttujilla selittämään selitettävän muuttujan vaihtelua. F-testi kertoo, 

onko malli tilastollisesti merkitsevä valitulla riskitasolla (Metsämuuronen 2001, 107). On 

myös mahdollista, että yksittäiset selittävät muuttujat eivät ole tilastollisesti merkitseviä, 

mutta mallilla on yhdessä tilastollisesti merkitsevää selitysvoimaa. Tällöin F-testi antaa 

tilastollisesti merkitsevän tuloksen, vaikka selittävien muuttuvat eivät t-testin perusteella 

olisikaan tilastollisesti merkitseviä. 

 

Tutkimuksessa muodostetaan kaksi regressiomallia: toinen pelkkien kiinteistösijoitusyh-

tiöiden tilinpäätösinformaatiosta ja toinen kaikkien muiden yhtiöiden tilinpäätösinfor-

maatiosta. Mallien hyvyyttä vertaillaan mallien oikaistujen selitysasteiden avulla: malli, 

jonka selitysaste on korkeampi, tulkitaan paremmaksi ja siten malliin sisältyvä informaa-

tio arvorelevantimmaksi.  

 

 

4.2.3 Mittakaavaerojen huomioiminen 

 

Brownin, Lon ja Lysin (1999) mukaan regressiomallin selitysaste voi olla epäluotettava 

työkalu eri aineistoista muodostettujen mallien arvorelevanssin vertailuun, sillä esimer-

kiksi ajalliset erot eri aineistoista muodostetuissa malleista voivat osaltaan johtua mitta-

kaavaeroista. Mittakaavaeroissa (scale effects) on käytännössä kyse siitä, että eri kokoi-

silla yhtiöillä on myös hyvin erisuuruiset muuttujien arvot tai arvot ovat muuttuneet ajan 

saatossa merkittävästi, ja nämä mittakaavaerot aiheuttavat ongelmia tulosten tulkinnassa. 

Myös Barthin ja Kallapurin (1996, 555) mukaan paneeliaineistoa hyödyntävissä tutki-

musasetelmissa mittakaavaeroista johtuva hetoreskedastisuus sekä kertoimien harhaisuus 

(coefficient bias) aiheuttavat usein ongelmia tulosten luotettavuuden kannalta.  

 

Mittakaavaeroista seuraavat ongelmat ovat Barthin ja Clinchin (2009) mukaan hyvin ylei-

siä rahoitusmarkkinatutkimuksen alalla ja heidän mukaansa ongelmien vähentämiseksi 

muuttujat kannattaa jakaa yhtiön osakkeiden lukumäärällä. Tässä tutkimuksessa kaikki 

muuttujat on jaettu yhtiön osakkeiden lukumäärällä kullakin tarkasteluhetkellä mittakaa-

vaerojen vaikutusten vähentämiseksi. 
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4.3 Regressiomallien muodostaminen 

 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yksinomaan taseinformaatiota, on regressio-

malliin valittu vain taseinformaatiota kuvaavia muuttujia eli malli on luvussa 3.2 esitellyn 

hintamallin mukainen. Lisäksi Khuranan ja Kimin (2003, 27) mukaan tilikauden tulosta 

tai muita tuloslaskelmainformaatiota kuvaavia muuttujia ei tule ottaa mukaan regressio-

malliin silloin, kun arvioidaan käypien arvojen arvorelevanssia, mikä myös puoltaa puh-

taan hintamallin soveltamista. Mallien tulosten tulisi siten olla varsin vertailukelpoisia 

muiden hintamallia käyttävien tutkimuksien kanssa. 

 

Kaavassa 5 on kuvattu kiinteistösijoitusyhtiöiden informaatiosta muodostettava regres-

siomalli ja kaavassa 6 muiden yhtiöiden taseinformaatiosta muodostettava regressiomalli. 

Kaavojen alla taulukossa 3 on annettu selitykset molempien regressiomallien muuttujille. 

 

           (5) P = α + β1IP + β2OASSETS + β3LIABILITIES + β4YEAR + β5COUNTRY+ ε 

 

           (6) P = α + β1ASSETS + β2LIABILITIES + β3YEAR + β4COUNTRY+ ε 

 

Taulukko 3: Regressiomallien muuttujien selitykset 
 

Regressiomallien muuttujien selitykset 

Muuttuja Selitys 

P Osakkeen markkina-arvo tilinpäätöshetkellä 

IP Sijoituskiinteistöjen tasearvo per osake 

ASSETS Kaikkien varojen tasearvo per osake 

OASSETS ASSETS – IP (muut varat kuin sijoituskiinteistöt per osake) 

LIABILITIES Velkojen tasearvo per osake 

YEAR Vuosittaiset kontrollimuuttujat 

COUNTRY Maakohtaiset kontrollimuuttujat 

 

Kiinteistösijoitusyhtiöiden mallissa varojen määrää kuvaava ASSETS-muuttuja on jaettu 

sijoituskiinteistöjen arvoon (IP) sekä muiden varojen arvoon (OASSETS), jotta voidaan 

tarkastella pelkkien sijoituskiinteistöjen tilinpäätösinformaation arvorelevanssia sekä nii-

den suhteellista arvorelevanssia muihin varoihin nähden. Varoja kuvaavien muuttujien ja 

velkoja kuvaavan muuttujan erotuksena saadaan osakekohtainen oman pääoman määrä. 
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Varoja kuvaavien muuttujien odotettu yhteys oman pääoman markkina-arvoon eli regres-

siokertoimen merkki, on positiivinen ja velkojen osalta puolestaan negatiivinen. 

 

Molemmissa malleissa on kontrollimuuttujat YEAR sekä COUNTRY. Kontrollimuuttu-

jan YEAR tarkoituksena on kontrolloida mahdollisia ajan kulumisesta aiheutuvia selitet-

tävän muuttujan vaihteluita. COUNTRY muuttujan tarkoituksena on taas kontrolloida 

yhtiöiden kotimaan mahdollisia vaikutuksia selitettävän muuttujan vaihteluun. Sekä 

YEAR että COUNTRY muuttujat on toteutettu niin sanottuina dummy-muuttujina, joten 

YEAR muuttujia on siten viisi kappaletta ja COUNTRY muuttujia kolme kappaletta, 

mutta näitä ei kaavojen yksikertaisina pitämisen vuoksi ole esitetty kaavoissa 5 ja 6. 

YEAR muuttujan referenssiryhmä on vuosi 2013 ja COUNTRY muuttujan referenssi-

ryhmä on ruotsalaiset yhtiöt. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Aineiston kuvailevat tilastot ja korrelaatioanalyysi 

 

Alla taulukossa 4 on esitetty regressiomallien muuttujien kuvailevat tiedot jaoteltuna mal-

leittain. Taulukossa on esitetty sekä varsinaiset regressioanalyyseissä käytetyt, osakemää-

rällä jaetut tiedot (taulukon vasen puoli), mutta myös alkuperäiset tase- ja markkina-ar-

votiedot, sillä osakekohtaisten lukujen tarkastelu ei kerro mitään aineistoon sisältyvien 

yhtiöiden kokoeroista. 

 

Taulukko 4: Muuttujien kuvailevat tiedot 
 

Muuttujien kuvailevat tiedot 

  Per osake (euroa) Absoluuttiset arvot (miljoonaa euroa) 

  
kes-

kiarvo 
keski- 

hajonta 
minimi maksimi 

kes-
kiarvo 

keski- 
hajonta 

minimi maksimi 

Kiinteistösijoitusyhtiöt     n = 266          
P 8,56 6,46 0,08 31,14 726,61 1 037,69 1,40 4 732,70 
IP 19,69 19,03 0,00 110,60 1 551,03 2 108,58 0,00 11 516,53 
OASSETS 4,91 10,45 0,00 53,65 257,30 991,53 0,00 7 043,94 
LIABILI-
TIES 

14,79 13,53 0,04 95,29 1 007,64 1 335,15 0,27 7 859,69 

         

Muut yhtiöt n = 3266               
P 14,08 47,61 0,00 1 515,94 1 568,30 5 562,50 0,26 110 925,12 
ASSETS 21,02 131,65 0,00 5 763,27 1 569,35 5 856,83 0,60 109 347,69 
LIABILI-
TIES 

12,33 81,05 0,00 2 737,26 917,07 3 622,85 0,05 67 089,64 

 

Taulukosta havaitaan, että molempiin aineistoihin sisältyy markkina-arvoltaan ja taseel-

taan hyvin erikokoisia havaintoja, jonka takia muuttujat skaalattiinkin osakemäärällä. 

Kiinteistösijoitusyhtiöt ovat keskimäärin taseen loppusummalla mitattuna muita yhtiöitä 

suurempia.  

 

Varojen (IP, OASSETS, ASSETS) ja velkojen (LIABILITIES) kuvaavien muuttujien pe-

rusteella voidaan laskea keskimääräinen osakekohtainen oman pääoman määrä, joka on 

kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta 9,81 euroa per osake ja muiden yhtiöiden osalta 8,69 
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euroa per osake. Kiinteistösijoitusyhtiöiden osakekohtainen oman pääoman määrä on si-

ten varsin lähellä keskimääräistä osakkeen hintaa 8,56 euroa. Muiden yhtiöiden osalta 

osakekohtainen oma pääoma eroaa paljon enemmän keskimääräisestä osakkeen hinnasta 

14,08 euroa. Keskiarvojen perusteella vaikuttaisi siis siltä, että kiinteistösijoitusyhtiöiden 

oman pääoman kirjanpitoarvo korreloi muita yhtiöitä vahvemmin markkina-arvon 

kanssa. Tämä havainto on linjassa hypoteesin 2 oletuksen kiinteistösijoitusyhtiöiden ta-

seinformaation paremmasta arvorelevanssista. 

 

Taulukossa 5 on esitetty muuttujien väliset korrelaatiot malleittain. Kontrollimuuttujien 

korrelaatiot löytyvät liitteestä 1. Lävistäjän yläpuolella on esitetty Spearmanin korrelaa-

tiokertoimet ja alapuolella taas Pearsonin korrelaatiokertoimet. 

 

Taulukko 5: Muuttujien väliset korrelaatiot 
 
Malli 1: Kiinteistösijoitusyhtiöt 
 

P IP OASSETS LIABILI-
TIES 

P 1 ,676** ,285** ,724** 

IP ,633** 1 0,005 ,839** 

OASSETS ,387** -0,022 1 ,338** 

LIABILITIES ,596** ,892** ,298** 1 
 

 
Malli 2: Muut yhtiöt  
 

P ASSETS LIABILI-
TIES 

 

P 1 ,757** ,671**  

ASSETS ,679** 1 ,964**  

LIABILITIES ,575** ,958** 1  
 

 
** = tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin riskitasolla 
lävistäjän yläpuolella Spearmanin ja alapuolella Pearsonin korrelaatiokertoimet 

 

Molemmissa malleissa kaikki selittävät muuttujat korreloivat positiivisesti osakkeen hin-

nan kanssa ja korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riski-

tasolla. Kuten taulukosta 5 nähdään, on mallin 1 selittävillä muuttujilla jonkin verran vah-

vempi korrelaatio osakkeen hinnan (P) kanssa kuin muiden yhtiöiden mallissa, mikä oli-

kin odotettavissa oletetun käypien arvojen paremman arvorelevanssin valossa. Samasta 

syystä mallin 1 muuttujan IP muuttujaa OASSETS vahvempi korrelaatio selitettävän 
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muuttujan P kanssa voidaan pitää loogisena. Mallissa 1 muuttujien IP ja OASSETS väli-

nen korrelaatio on hyvin pientä eivätkä korrelaatiokertoimet ole tilastollisesti merkitse-

viä, mitä voidaan pitää varsin mielenkiintoisena. 

 

Taulukosta 5 nähdään myös se, että molemmissa malleissa varojen (muuttujat IP, OAS-

SETS ja ASSETS) sekä velkojen (LIABILITIES) välillä on vahvaa keskinäistä korrelaa-

tiota eli multikollineaarisuutta. Sinänsä korrelaatio oli odotettavissa ja sen syyt ovat hyvin 

ymmärrettävissä, sillä yhtiöiden varat ja velat kasvavat usein käsi kädessä yhtiön koon 

mukaan. Multikollineaarisuus voi kuitenkin aiheuttaa regressiomallin tuloksien harhai-

suutta (Metsämuuronen 2001, 75). Tästä syystä multikollineaarisuuden mahdollisia vai-

kutuksia mallin luotettavuuteen arvioidaan alaluvussa 5.2.  

 

 

5.2 Regressioanalyysien tulokset 

 

 

5.2.1 Kiinteistöyhtiömallin tulokset 

 

Ensimmäinen tulkittava malli on kiinteistöyhtiöiden malli. Taulukosta 6 nähdään mallin 

testauksen tulokset. Taulukkoon 6 ei ole sisällytetty vuosi- ja maakohtaisten kontrolli-

muuttajien tietoja, mutta ne ovat nähtävissä liitteessä 2. 

 

Taulukosta 6 nähdään, että muuttujat IP ja OASSETS ovat odotetusti positiivisessa yh-

teydessä osakkeen markkina-arvoon. IP:n eli sijoituskiinteistöjen tasearvon regressioker-

roin on jonkin verran korkeampi kuin OASSETS:n eli muiden varojen regressiokerroin. 

Muuttuja LIABILITIES on odotetusti negatiivisessa yhteydessä osakkeen markkinahin-

taan.  

 

Whiten testin perusteella mallissa esiintyy heteroskedastisuutta. Tämän takia muuttujien 

keskivirheet ja luottamusvälit on laskettu uudelleen käyttämällä hyväksi heteroskedasti-

suuskonsistenttejä kovarianssimatriiseja (HCCM). Näin saatiin korjattua heteroskedasti-

suudesta mahdollisesti aiheutuva regressiokertoimien tilastollisen merkitsevyyden har-

haisuus. HCCM on tehokas menetelmä tilanteissa, joissa heteroskedastisuuden muotoa ei 
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tunneta. HCCM-estimaattorina käytettiin HC2:ta, jota voidaan pitää noin 250 havainnon 

otokselle hyvin soveltuvana. (Kaufman 2013, 43 - 44.) Alkuperäiset keskivirheet ja luot-

tamusvälit on nähtävissä liitteessä 2. 

 

Taulukko 6: Regressiomallin 1 tulokset 
 

Regressiomallin 1 tulokset 
Muuttujat Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 2,961 0,672 4,408 0,000 

IP 0,497 0,068 7,334 0,000 

OASSETS 0,427 0,055 7,780 0,000 

LIABILITIES -0,432 0,124 -3,480 0,001 

n = 266        

R2 0,663       

Oikaistu R2 0,648       

F-arvo 45,443      
   p-arvo 0,000      
Whiten testi       
χ² 63,082      
   p-arvo 0,001    

 

Kaikkien edellä mainittujen muuttujien regressiokertoimet ovat t-testin perusteella tilas-

tollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla myös heteroskedastisuuden vaikutusten 

korjauksen jälkeen. F-testin perusteella malli on myös kokonaisuudessaan tilastollisesti 

merkitsevä yhden prosentin riskitasolla. Vuosi- ja maakohtaisten muuttujien (YEAR ja 

COUNTRY) regressiokertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä viiden prosentinkaan 

riskitasolla. 

 

Tulosten perusteella kaikki selittävät muuttujat ovat yhteydessä oman pääoman mark-

kina-arvoon eli tilinpäätösinformaatio on arvorelevanttia. Näin ollen tulokset vahvistavat 

hypoteesin 1 väittämää eli sijoituskiinteistöjen käyvät arvot ovat arvorelevantteja. Lisäksi 

muuttujan IP muuttujaa OASSETS suurempi regressiokerroin voidaan tulkita siten, että 

kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta sijoituskiinteistöjen tasearvo on arvorelevantimpaa kuin 

muiden varojen tasearvo. 

 

Mallin oikaistu selitysaste on 0,648 eli malli pystyy selittämään 64,8 prosenttia osakkeen 

markkina-arvon vaihtelusta. Mallin selitysastetta voidaan pitää varsin hyvänä ottaen  
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huomioon, että malli sisältää vain taseinformaatiota. Selitysaste on myös linjassa Franci-

sin ja Schipperin (1999, 338) tutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan yhdysvaltalaisten 

pörssiyhtiöiden tilinpäätösinformaatiosta muodostettujen tasemallien oikaistu selitysaste 

on historiallisesti ollut keskimäärin 41 prosenttia. 

 

 

5.2.2 Muiden yhtiöiden mallin tulokset 

 

Toinen tutkittava malli on muiden yhtiöiden malli, jonka tulokset on esitetty taulukossa 

7. Taulukkoon 7 ei ole sisällytetty vuosi- ja maakohtaisten kontrollimuuttajien tietoja, 

mutta ne ovat nähtävissä liitteessä 3. 

 

Taulukossa 7 esitettyjen muuttujien regressiokertoimien merkeistä havaitaan, että muut-

tuja ASSETS on odotetusti positiivisessa yhteydessä osakkeen markkina-arvoon ja muut-

tuja LIABILITIES vastaavasti negatiivisessa yhteydessä osakkeen markkina-arvoon.  

 

Taulukko 7: Regressiomallin 2 tulokset 
 

Regressiomallin 2 tulokset 
Muuttujat Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 4,572 1,631 2,802 0,005 
ASSETS 0,539 0,088 6,156 0,000 
LIABILITIES -0,507 0,124 -4,095 0,000 

n = 3266        

R2 0,557       

Oikaistu R2 0,555       

F-arvo 408,988      
   p-arvo 0,000      
Whiten testi       
χ² 931,292      
   p-arvo 0,000    

 

Whiten testin perusteella mallissa esiintyy heteroskedastisuutta. Siksi muuttujien keski-

virheet ja luottamusvälit on laskettu uudelleen samalla menetelmällä kuin mallin 1 koh-

dalla. HCCM-estimaattorina käytettiin HC0:aa, jota voidaan pitää yli 250 havainnon 

otokselle hyvin soveltuvana (Kaufman 2014, 43 - 44). Alkuperäiset keskivirheet ja luot-

tamusvälit on nähtävissä liitteessä 3. 
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Molempien edellä mainittujen muuttujien regressiokertoimet ovat t-testin perusteella ti-

lastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla myös luottamusvälien korjauksen 

jälkeen. F-testin perusteella malli on myös kokonaisuudessaan tilastollisesti merkitsevä 

yhden prosentin riskitasolla. Vuosi- ja maakohtaisten muuttujien (YEAR ja COUNTRY) 

regressiokertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä viiden prosentinkaan riskitasolla 

DK ja FI -muuttujia lukuun ottamatta. 

 

Tulosten perusteella molemmat selittävät muuttujat ovat yhteydessä osakkeen markkina-

arvoon eli informaatio on arvorelevanttia. Mallin 2 oikaistu selitysaste on 0,555 eli malli 

pystyy selittämään 55,5 prosenttia osakkeen markkina-arvon vaihtelusta. Mallin 2 seli-

tysaste on myös linjassa Francisin ja Schipperin (1999) tutkimuksen tulosten kanssa. Mal-

lin 2 oikaistu selitysaste on jonkin verran alempi kuin mallin 1 oikaistu selitysaste 0,646. 

Sijoituskiinteistöyhtiöiden taseinformaatio on siten tulosten perusteella arvorelevantim-

paa kuin muiden yhtiöiden taseinformaatio, joten tulokset vahvistavat hypoteesin 2. 

 

 

5.2.3 Multikollineaarisuuden huomioiminen 

 

Seuraavassa arvioidaan regressiomallien multikollineaarisuuden vaikutuksia tulosten tul-

kinnan kannalta. Molempien mallien osalta havaittiin alaluvussa 5.1 tilastollisesti merkit-

tävää selittävien muuttujien välistä korrelaatiota eli mallit kärsivät multikollineaarisuu-

desta. Multikollineaarisuutta ei arvioida kontrollimuuttujien (vuosi ja maa) osalta, sillä 

näillä muuttujilla ei ole olennaista vaikutusta malleissa.  

 

Taulukossa 8 on esitetty multikollineaarisuuden mittarina käytettävät VIF-tunnusluvut. 

Taulukosta 8 nähdään, että regressiomallissa 2 muuttujien ASSETS ja LIABILITIES sekä 

regressiomallissa 1 muuttujan LIABILITIES VIF-luvut ovat yli kymmenen eli kriittisen 

rajan yli (O’brien 2007), joten multikollineaarisuus voi aiheuttaa mallissa harhaisia tu-

loksia. Tämän takia molempia regressiomalleja mukautettiin siten, että muuttujasta varoja 

kuvaavien muuttujien arvosta vähennettiin muuttujan velkoja kuvaavan muuttujan arvo, 

josta muodostetaan muuttuja EQUITY. Muuttujan EQUITY arvon tulisi siten vastata 

oman pääoman kirjanpitoarvoa. 
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Taulukko 8: Regressiomallien multikollineaarisuuden testaus 
 

Regressiomallien multikollineaarisuuden testaus 

  Toleranssi VIF  

Regressiomalli 1    

(n = 266) IP 0,104 9,626  

 OASSETS 0,474 2,108  

 LIABILITIES 0,093 10,809  

       

Regressiomalli 2    
 

(n = 3266) ASSETS 0,082 12,234  

 LIABILITIES 0,082 12,214  

 

Taulukoissa 9 ja 10 on esitetty mukautettujen mallien tulokset. Kontrollimuuttujien reg-

ressiokertoimet sisältyvät liitteeseen 4.   

 

Taulukko 9: Mukautetun regressiomallin 1 tulokset 
 

Mukautetun regressiomallin 1 tulokset 
Muuttujat Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 3,247 0,631 5,143 0,000 

EQUITY1 0,510 0,041 12,485 0,000 

n = 266        

R2 0,642       

Oikaistu R2 0,629       

F-arvo 50,987      
   p-arvo 0,000     
Whiten testi       
χ² 63,082      
   p-arvo 0,001    
EQUITY1 = IP + OASSETS - LIABILITIES     

 

Taulukoista 9 ja 10 nähdään, että molempien mallien tulokset ovat edelleen tilastollisesti 

merkitseviä. Mukautetun mallin 1 oikaistu selitysaste on vain hieman alkuperäisen mallin 

selitysastetta alhaisempi (62,9 % vs. 64,8 %). Samoin on mukautetun mallin 2 osalta (55,4 

% vs. 55,5 %) Voidaan siten todeta, että multikollineaarisuudella ei vaikuttaisi olevan 

olennaista vaikutusta alkuperäisiin malleihin. Muokattuja malleja ei siten ole tarpeenmu-

kaista analysoida tässä sen enempää, vaan alkuperäisten mallien tulokset pätevät edelleen. 
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Taulukko 10: Mukautetun regressiomallin 2 tulokset 
 

Mukautetun regressiomallin 2 tulokset 
Muuttujat Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 4,779 1,665 2,870 0,004 

EQUITY2 0,572 0,069 8,349 0,000 

n = 3266        

R2 0,556       

Oikaistu R2 0,554       

F-arvo 452,371      
   p-arvo 0,000      
Whiten testi       
χ² 166,614      
   p-arvo 0,000    

EQUITY2 = ASSETS - LIABILITIES   

 

Whiten testin perusteella malleissa esiintyy heteroskedastisuutta. Molempien mallien 

muuttujien keskivirheet ja luottamusvälit on laskettu uudelleen käyttämällä hyväksi he-

teroskedastisuuskonsistenttejä kovarianssimatriiseja (HCCM) samaan tapaan kuin alku-

peräisten mallien tapauksessa. Alkuperäiset keskivirheet ja luottamusvälit ovat nähtävissä 

liitteessä 4. 

 

 

5.3 Yhteenveto tuloksista 

 

Ensimmäinen tutkimushypoteesi koski sijoituskiinteistöjen taseinformaation arvorele-

vanssia, ja se oli muotoiltu seuraavasti: 

 

H1: Sijoituskiinteistöjen taseinformaatio on arvorelevanttia. 

 

Hypoteesia testattiin lineaarisella regressioanalyysillä, jossa osakkeen markkina-arvoa 

selitettiin osakekohtaisilla sijoituskiinteistövarojen määrällä, muiden varojen määrällä 

sekä velkojen määrällä. Regressioanalyysin tulosten perusteella hypoteesi vahvistettiin, 

sillä sekä regressiomalli että yksittäiset muuttujat olivat tilastollisesti merkitseviä. Mallin 

selitysaste todettiin myös olevan myös linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joten 

mallia ja tuloksia voidaan siten pitää varsin hyvinä.  
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Sijoituskiinteistöjen määrää kuvaavan muuttujan regressiokerroin havaittiin korkeam-

maksi kuin muiden varojen määrää kuvaavan muuttujan regressiokerroin. Tätä tulosta 

tulkitaan siten, että sijoituskiinteistöjen määrä selittää paremmin osakkeen markkina-ar-

von muutosta kuin muiden varojen määrä. Tämä tukee myös kirjallisuudessa yleisesti 

vallalla olevaa käsitystä käypien arvojen historiallisia hankintamenoja paremmasta arvo-

relevanssista. 

 

Toinen tutkimushypoteesi koski kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaation arvorele-

vanssia verrattuna muiden yhtiöiden taseinformaatioon. Toinen hypoteesi muotoiltiin 

seuraavaksi: 

 

H2: Kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio on arvorelevantimpaa kuin 

muiden yhtiöiden taseinformaatio. 

 

Hypoteesia tutkittiin muista kuin kiinteistösijoitusyhtiöistä muodostetulla lineaarisella 

regressiomallilla, jossa osakkeen markkina-arvoa selitettiin osakekohtaisella varojen ja 

velkojen määrällä. Tämän mallin tuloksia verrattiin kiinteistösijoitusyhtiöistä muodostet-

tuun malliin. Kiinteistösijoitusyhtiömallin selitysasteen havaittiin olevan jonkin verran 

muiden yhtiöiden mallia korkeampi. Tulosta tulkittiin siten, että kiinteistösijoitusyhtiöi-

den taseinformaatio on arvorelevantimpaa kuin muiden yhtiöiden taseinformaatio, joten 

tulokset vahvistivat hypoteesin 2. 

 

Hieman yllättävänä voidaan pitää sitä, että muiden yhtiöiden mallin ASSETS-muuttujan 

regressiokerroin 0,539 oli hieman suurempi kuin kiinteistösijoitusyhtiöiden mallin IP-

muuttujan regressiokerroin 0,501, joten muiden yhtiöiden mallissa varojen määrä selittää 

osakkeen markkina-arvon muutosta enemmän kuin kiinteistösijoitusyhtiöiden mallissa si-

joituskiinteistöjen määrän muutos. Tämä havainto ei kuitenkaan riitä kumoamaan hypo-

teesia 2, sillä arvorelevanssin mittariksi oli kirjallisuuteen perustuen valittu regressiomal-

lin selitysaste ja hypoteesi oli muotoiltu siten, että taseinformaatio yleisesti on arvorele-

vantimpaa kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta, mikä edellisessä kappaleessa selitetyin pe-

rustein toteutui tutkimusaineistossa. 

 

Molemmissa muodostetuissa regressiomalleissa havaittiin multikollineaarisuutta. Tämän 

vuoksi molempia malleja mukautettiin siten, että varoja ja velkoja kuvaavat muuttujat 
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yhdistettiin yhdeksi, käytännössä oman pääoman määrää, kuvaavalla muuttujalla. Mu-

kautettujen mallien tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä eikä mukautuksilla ollut mer-

kittävää vaikutusta mallien selitysasteisiin. Siten multikollineaarisuudella ei vaikuttanut 

olevan merkittäviä vaikutuksia alkuperäisten mallien tulkinnan kannalta, joten alkupe-

räisten mallien tulokset jäivät voimaan. 

 

Kolmas tutkimushypoteesi koski käyvän arvon esittämistavan vaikutuksia informaation 

arvorelevanssiin. Hypoteesi 3 oli muotoiltu seuraavasti: 

 

H3: Taseella esitetyt käyvät arvot ovat arvorelevantimpia kuin liitetiedoissa esite-

tyt käyvät arvot. 

 

Kuten alaluvussa 4.1 todettiin, tutkimusaineisto ei mahdollistanut hypoteesin 3 testaa-

mista, sillä aineistoon sisältyi niin pieni määrä hankintamenomallia soveltavia yrityksiä. 

Hypoteesista ei siten voida vahvistaa tai kumota.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

6.1 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida, onko IAS 40:n mukaan arvostetuista sijoituskiin-

teistöistä annettava tilinpäätösinformaatio arvorelevanttia pohjoismaisista pörssiyhtiöistä 

koostuvassa tutkimusaineistossa. Toisena tavoitteena oli selvittää, onko kiinteistösijoitus-

yhtiöiden tilinpäätösinformaatio arvorelevantimpaa kuin muiden yhtiöiden tilinpää-

tösinformaatio. Jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamalla oli tarkoitus saada evi-

denssiä myös kirjallisuudessa yleisesti vallalla olevasta käsityksestä, jonka mukaan käy-

vän arvon informaatio on arvorelevantimpaa kuin historiallisiin hankintamenoihin perus-

tuva informaatio.  

 

Empiiristen tulosten perusteella IAS 40 mukaan arvostettujen sijoituskiinteistöjen ta-

searvo on yhteydessä oman pääoman markkina-arvoon, joten sijoituskiinteistöjen ta-

searvo on arvorelevanttia tutkimusaineistossa. Lisäksi empiiristen tulosten mukaan kiin-

teistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio on selkeämmässä yhteydessä yhtiön markkina-ar-

voon kuin muiden yhtiöiden osalta, joten kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio voi-

daan tulkita arvorelevantimmaksi kuin muiden yhtiöiden taseinformaatio.  

 

Edellisen tuloksen perusteella voitaneen tehdä jonkin tasoisia päätelmiä käypien arvojen 

paremmasta arvorelevanssista suhteessa historiallisiin hankintamenoihin. On kuitenkin 

pidettävä mielessä, että tutkimusasetelman takia on mahdollista, että muut tekijät kuin 

käypien arvojen parempi arvorelevanssi ovat voineet vaikuttaa siihen, että tutkimusai-

neistossa kiinteistösijoitusyhtiöiden taseinformaatio selittää oman pääoman markkina-ar-

voa paremmin kuin muiden yhtiöiden osalta. Kiinteistösijoitustoimialalla toimivilla yhti-

öillä voi mahdollisesti olla joitain muita yleispiirteitä, joiden takia niiden markkina-arvo 

vastaa kirjanpitoarvoa paremmin kuin muilla yhtiöillä keskimäärin. On myös muistettava, 

että myös muilla kuin kiinteistösijoitusyhtiöillä voi olla käypään arvoon arvostettavia 

omaisuuseriä, joten tutkimusasetelma ei myöskään siten ole puhdas käypä arvo vastaan 

hankintameno -asetelma. Alaluvussa 4.1 esitellyn kuvion 1 mukaan tutkimusaineiston 

kiinteistösijoitusyhtiöiden taseiden vastoista merkittävä osuus koostuu käypään arvoon 
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arvostettavista sijoituskiinteistöistä, joten on varsin epätodennäköistä, että muilla yhti-

öillä olisi läheskään siinä määrin käypään arvoon arvostettavia omaisuuseriä. Edellisen 

pohdinnan perusteella voitaneen tehdä johtopäätös, että tutkimuksen empiiriset tulokset 

eivät ole ainakaan ristiriidassa kirjallisuudessa yleisesti esitetyn näkemyksen käypien ar-

vojen paremmasta arvorelevanssista kanssa. 

 

Käypään arvoon arvostamista on perusteltu tilinpäätösinformaation hyödyllisyyden ja lä-

pinäkyvyyden kasvulla (Mala & Chand 2012, 23). Arvorelevanssia voidaan pitää yhtenä 

tilinpäätösinformaation hyödyllisyyden mittareista, joten tutkimuksen tulosten perus-

teella voitaneen vetää johtopäätöksiä käyvän arvon kirjanpidon ja erityisesti tutkimuksen 

kannalta relevanttien IFRS 13 ja IAS 40 -standardien onnistumisesta hyödyllisen infor-

maation tavoitteen toteuttamisessa. Koska sijoituskiinteistöistä annettu tilinpäätösinfor-

maatio havaittiin muuta informaatiota arvorelevantimmaksi, voidaan tulosta tulkita siten, 

että käypien arvojen hyödyllisemmän informaation tavoite on toteutunut tutkimusaineis-

tossa. Lisäksi voitaneen todeta, että IFRS 13 ja IAS 40 ovat standardeina onnistuneita 

ainakin informaation hyödyllisyyden tavoitteen suhteen. 

 

Kolmas tutkimuskysymys koski sijoituskiinteistöjen käyvän arvon esittämistavan vaiku-

tusta informaation arvorelevanssiin, mutta tutkimusprosessin edetessä havaittiin, ettei va-

litulla tutkimusaineistolla voitu tutkia tätä tutkimuskysymystä. Syynä tähän oli, että ai-

neistossa oli liian vähän hankintamenomallia soveltavia yhtiöitä. Havainto oli jossain 

määrin yllättävä, sillä aikaisempien tutkimusten aineistoissa oli ollut suhteellisesti sel-

västi enemmän hankintamenomallia soveltavia yhtiöitä. Kuten jo alaluvussa 4.1 pohdit-

tiin, saattaa hankintamenomallin harvinaisuutta selittää se, ettei IAS 40 lähtökohtaisesti 

salli arvostusmenetelmän vaihtamista käyvän arvon mallista hankintamenomalliin, mutta 

toisin päin vaihtaminen on mahdollista. Siten ajan saatossa käyvän arvon mallin sovelta-

jien osuus vääjäämättä kasvaa. Toinen syy löytynee kiinteistöjen merkittävästi arvonnou-

susta Pohjoismaissa 2010-luvulla. Yksi alaluvussa 3.3.3 esitellyistä laskentaperiaatteen 

valinnan motiiveista on omaisuuserien arvostamiseen vaikuttaminen. Vastaava motiivi 

on voinut ohjannut kiinteistösijoitusyhtiöitä valitsemaan käyvän arvon mallin, jotta ne 

ovat voineet hyödyntää kiinteistöjen arvonnousun täysmääräisesti myös tilinpäätösrapor-

toinnissa.  
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6.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimukseen liittyy rajoitteita, jotka tulee pitää mielessä tuloksia ja niistä tehtäviä joh-

topäätöksiä arvioitaessa. Kihnin ja Ihantolan (2008, 83) mukaan kvantitatiivisen tutki-

muksen luotettavuutta voidaan arvioida sovellettujen mittareiden ja tutkimusaineiston 

luotettavuuden kautta. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös reliabilitee-

tin ja ulkoisen sekä sisäisen validiteetin avulla. 

 

Reliabiliteetti liittyy erityisesti tutkimuksen empiirisen aineiston luotettavuuteen. Kihnin 

ja Ihantolan (2008, 86) mukaan reliabiliteetti voidaan arvioida mittauksen tarkkuuden as-

teella eli tulosten muuttumattomuuteen mittauskohteen pysyessä samana. Empiirinen ai-

neisto on osin kerätty tutkijan toimesta suoraan tutkimusotoksen yhtiöiden virallisilta ti-

linpäätöksiltä ja osin haettu Orbis -tietokannasta. Aineiston manuaalisessa keräämisessä 

on toimittu huolellisesti, mutta esimerkiksi yksittäisten syöttövirheiden mahdollisuutta ei 

voida täysin lukea pois. Orbis -tietokannan tietoja voidaan myös lähtökohtaisesti pitää 

luotettavina, mutta yksittäisten virheellisten taikka puutteellisten tietojen esiintymistä ei 

voida täysin sulkea pois. Myös aineiston rajaamisessa ja lataamisessa Orbis -tietokan-

nasta on toimittu huolellisesti. Mahdollisten syöttövirheiden tai tietokannassa olevien vir-

heiden vaikutuksia vähentää kuitenkin luvussa 4.1 selostettu poikkeavien havaintojen eli-

minointi, jonka myötä analyyseja olennaisesti vääristävät yksittäiset havainnot on saatu 

karsittua pois tutkimusaineistosta. Aineiston osalta tutkimuksen reliabiliteettia voidaan 

pitää siten varsin hyvänä. 

 

Ryanin, Scapensin ja Theoboldin (2002, 141) mukaan kvantitatiivisessa laskentoimen tut-

kimuksessa sisäisen validiteetin käsite voidaan tiivistää kysymykseen siitä, voidaanko 

tutkimuksesta tehdä oikeita johtopäätöksiä tutkimusasetelman huomioiden. Tutkimuksen 

sisäistä validiteettia tukee se, että sovellettu kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä (lineaa-

rinen regressioanalyysi) on yleisesti käytetty menetelmä aihepiirin muissakin tutkimuk-

sissa. Lisäksi regressiomallien muodostamisen yhteydessä varmistuttiin siitä, että regres-

sioanalyysin perusoletukset täyttyivät. Siten tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan pi-

tää hyvänä. 
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Tutkimuksen ulkoisesta validiteetista riippuu se, voidaanko tutkimustuloksista vetää laa-

jempia johtopäätöksiä tarkasteltavasta ilmiöstä ja ovatko tulokset yleistettävissä (Ihantola 

& Kihn 2011, 42). On mahdollista, että tutkimuksen tulokset eivät välttämättä olisi suo-

raan yleistettävissä esimerkiksi muun maalaisista yhtiöistä koostuvaan aineistoon tai eri 

ajankohdista muodostettuun aineistoon, sillä yhtiöiden kotimaihin taikka tutkimuksen ai-

kaväliin liittyvät havaitsemattomat tekijät voivat osaltaan vaikuttaa regressioanalyysien 

tuloksiin. Kuitenkin muissa vastaavan koeasetelman omaavissa tutkimuksissa on saatu 

saman suuntaisia tuloksia (esimerkiksi Israel, 2015; Muller ym. 2015; Danbolt & Rees 

2008), joten tutkimuksen ulkoista reliabiliteettia ei ole ainakaan tulosten poikkeavuuden 

takia erityisesti syytä epäillä. Tutkimusaineisto on molempien testattujen regressiomal-

lien osalta varsin laaja (266 ja 3266 havaintoa), joten tutkimusotoksen koon ei pitäisi 

vaarantaa ulkoista reliabiliteettia. Tämän tutkimuksen ulkoista reliabiliteettia voitaneen 

siten pitää vähintään kohtuullisena. 

 

 

6.3 Potentiaalisia jatkotutkimusaiheita 

 

Tämä tutkimus rajautui sijoituskiinteistöistä annettavan tilinpäätösinformaation arvorele-

vanssin tutkimiseen pohjoismaisista pörssiyhtiöistä koostuvassa aineistossa. Potentiaali-

sia jatkotutkimusaiheita ovat siten muiden käypään arvoon arvostettavien tilinpäätöserien 

arvorelevanssin tutkiminen. Tällaisia eriä ovat IFRS-tilinpäätöksissä mm. aineelliset ja 

aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet (IAS 16 ja IAS 38), rahoitusinstrumentit (IFRS 

9) sekä biologiset hyödykkeet (IAS 41). Lisäksi sijoituskiinteistöistä annettavan tilinpää-

tösinformaation arvorelevanssin tutkimusta olisi mahdollista tutkia esimerkiksi eri maan-

tieteellisen alueen yrityksistä koostuvalla aineistolla taikka eri ajankohdasta muodostu-

valla aineistolla.  

 

Tutkimus keskittyi yksinomaan sijoituskiinteistöistä annettavaan taseinformaatioon. Si-

ten sijoituskiinteistöjen tulosvaikutteisten käyvän arvon muutosten arvorelevanssin tutki-

minen esimerkiksi tämän tutkimuksen aineistossa voisi olla potentiaalinen jatkotutkimus-

aihe. 
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Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys koski sijoituskiinteistöjen käyvän arvon esittä-

mistavan vaikutusta informaation arvorelevanssiin. Tutkimukseen valittu aineisto ei kui-

tenkaan soveltunut tämän kysymyksen tutkimiseen, joten tähän tutkimuskysymykseen ei 

voitu saada vastausta. Kysymys olisi kuitenkin edelleen mielenkiintoinen, sillä aihetta ei 

ole tutkittu kovinkaan paljoa. Siten tutkimuskysymyksen tutkiminen erilaisessa, parem-

min soveltuvassa aineistossa voisi olla mielekästä. Lisäksi syyt sille, miksi aineistossa 

esiintyi niin vähän hankintamenomallia soveltavia yhtiöitä, voisi olla hyvin mielenkiin-

toinen tutkittavaksi laskentaperiaatteen valinnan motiivien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin näkökulma institutionaalisen sijoittaja-

suojan vaikutuksista käyvän arvon informaation arvorelevanssiin. Tätä teoriaa olisi mah-

dollista testata sijoituskiinteistöjen osalta vertailemalla sijoituskiinteistöjen arvorelevans-

sia eri tasoisen sijoittajasuojan omaavien tutkimusotosten välillä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Muuttujien väliset korrelaatiot (alkuperäiset SPSS-tulosteet) 

 

Malli 1 (kiinteistösijoitusyhtiöt): 

Correlations 
 

  P IP 
OAS-
SETS 

LIA-
BILI-
TIES DK FI NO Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018  

P Pear-
son 
Correla-
tion 

1 ,633** ,387** ,596** -0,066 -0,019 0,001 -0,064 0,004 0,048 0,048 0,031 

 
Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,000 0,285 0,752 0,982 0,298 0,949 0,434 0,431 0,618 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
IP Pear-

son 
Correla-
tion 

,633** 1 -0,022 ,892** 0,083 -0,011 0,031 -0,059 -0,041 0,063 0,035 0,047 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,720 0,000 0,175 0,855 0,611 0,336 0,504 0,303 0,573 0,444 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
OAS-
SETS 

Pear-
son 
Correla-
tion 

,387** -0,022 1 ,298** 0,068 -0,082 -0,060 -0,029 -0,013 0,012 0,014 0,009 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,720   0,000 0,271 0,183 0,328 0,638 0,830 0,848 0,815 0,885 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
LIA-
BILI-
TIES 

Pear-
son 
Correla-
tion 

,596** ,892** ,298** 1 ,188** -0,088 -0,012 -0,045 -0,033 0,073 0,018 0,017 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,002 0,154 0,845 0,460 0,597 0,238 0,775 0,785 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
DK Pear-

son 
Correla-
tion 

-0,066 0,083 0,068 ,188** 1 -,156* -,173** 0,040 0,004 -0,007 -0,041 -0,044 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,285 0,175 0,271 0,002   0,011 0,005 0,514 0,947 0,908 0,510 0,479 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
FI Pear-

son 
Correla-
tion 

-0,019 -0,011 -0,082 -0,088 -,156* 1 -0,085 0,009 -0,008 -0,014 -0,019 0,005 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,752 0,855 0,183 0,154 0,011   0,165 0,886 0,892 0,824 0,760 0,933 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
NO Pear-

son 
Correla-
tion 

0,001 0,031 -0,060 -0,012 -,173** -0,085 1 0,024 0,004 -0,002 -0,008 -0,022 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,982 0,611 0,328 0,845 0,005 0,165   0,700 0,950 0,971 0,894 0,718 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
Y2014 Pear-

son 
Correla-
tion 

-0,064 -0,059 -0,029 -0,045 0,040 0,009 0,024 1 -,187** -,192** -,197** -,209** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,298 0,336 0,638 0,460 0,514 0,886 0,700   0,002 0,002 0,001 0,001 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 
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Y2015 Pear-
son 
Correla-
tion 

0,004 -0,041 -0,013 -0,033 0,004 -0,008 0,004 -,187** 1 -,209** -,214** -,228** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,949 0,504 0,830 0,597 0,947 0,892 0,950 0,002   0,001 0,000 0,000 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
Y2016 Pear-

son 
Correla-
tion 

0,048 0,063 0,012 0,073 -0,007 -0,014 -0,002 -,192** -,209** 1 -,220** -,234** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,434 0,303 0,848 0,238 0,908 0,824 0,971 0,002 0,001   0,000 0,000 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
Y2017 Pear-

son 
Correla-
tion 

0,048 0,035 0,014 0,018 -0,041 -0,019 -0,008 -,197** -,214** -,220** 1 -,240** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,431 0,573 0,815 0,775 0,510 0,760 0,894 0,001 0,000 0,000   0,000 

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
Y2018 Pear-

son 
Correla-
tion 

0,031 0,047 0,009 0,017 -0,044 0,005 -0,022 -,209** -,228** -,234** -,240** 1 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,618 0,444 0,885 0,785 0,479 0,933 0,718 0,001 0,000 0,000 0,000   

 
N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

               

               
Correlations 

  P IP 
OAS-
SETS 

LIA-
BILI-
TIES DK FI NO Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 

Spear-
man's 
rho 

P Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

1,000 ,676** ,285** ,724** -,123* 0,005 0,024 -0,037 0,006 0,041 0,040 0,016 

Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,000 0,045 0,930 0,691 0,548 0,916 0,509 0,516 0,796 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

IP Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,676** 1,000 0,005 ,839** -0,055 0,054 0,066 -0,030 -0,027 0,046 0,021 0,022 

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,942 0,000 0,372 0,379 0,286 0,628 0,659 0,452 0,738 0,719 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

OAS-
SETS 

Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,285** 0,005 1,000 ,338** ,202** 0,012 -0,032 -0,091 0,106 0,053 -0,088 0,041 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,942   0,000 0,001 0,840 0,608 0,141 0,085 0,392 0,152 0,510 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

LIABILI-
TIES 

Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,724** ,839** ,338** 1,000 0,081 -0,056 0,012 -0,019 -0,009 0,049 0,005 0,000 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,190 0,365 0,849 0,759 0,880 0,425 0,934 0,997 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

DK Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

-,123* -0,055 ,202** 0,081 1,000 -,156* -,173** 0,040 0,004 -0,007 -0,041 -0,044 

Sig. (2-
tailed) 

0,045 0,372 0,001 0,190   0,011 0,005 0,514 0,947 0,908 0,510 0,479 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 
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FI Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,005 0,054 0,012 -0,056 -,156* 1,000 -0,085 0,009 -0,008 -0,014 -0,019 0,005 

Sig. (2-
tailed) 

0,930 0,379 0,840 0,365 0,011   0,165 0,886 0,892 0,824 0,760 0,933 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

NO Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,024 0,066 -0,032 0,012 -,173** -0,085 1,000 0,024 0,004 -0,002 -0,008 -0,022 

Sig. (2-
tailed) 

0,691 0,286 0,608 0,849 0,005 0,165   0,700 0,950 0,971 0,894 0,718 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Y2014 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

-0,037 -0,030 -0,091 -0,019 0,040 0,009 0,024 1,000 -,187** -,192** -,197** -,209** 

Sig. (2-
tailed) 

0,548 0,628 0,141 0,759 0,514 0,886 0,700   0,002 0,002 0,001 0,001 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Y2015 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,006 -0,027 0,106 -0,009 0,004 -0,008 0,004 -,187** 1,000 -,209** -,214** -,228** 

Sig. (2-
tailed) 

0,916 0,659 0,085 0,880 0,947 0,892 0,950 0,002   0,001 0,000 0,000 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Y2016 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,041 0,046 0,053 0,049 -0,007 -0,014 -0,002 -,192** -,209** 1,000 -,220** -,234** 

Sig. (2-
tailed) 

0,509 0,452 0,392 0,425 0,908 0,824 0,971 0,002 0,001   0,000 0,000 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Y2017 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,040 0,021 -0,088 0,005 -0,041 -0,019 -0,008 -,197** -,214** -,220** 1,000 -,240** 

Sig. (2-
tailed) 

0,516 0,738 0,152 0,934 0,510 0,760 0,894 0,001 0,000 0,000   0,000 

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Y2018 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,016 0,022 0,041 0,000 -0,044 0,005 -0,022 -,209** -,228** -,234** -,240** 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

0,796 0,719 0,510 0,997 0,479 0,933 0,718 0,001 0,000 0,000 0,000   

N 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malli 2 (muut yhtiöt): 

Correlations   

  P 
AS-

SETS 

LIA-
BILI-
TIES DK FI NO Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018   
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P Pear-
son 
Correla-
tion 

1 ,679** ,575** ,248** -,043* -0,014 -0,017 -0,004 0,028 0,001 -0,020 

  
Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,000 0,013 0,418 0,345 0,836 0,114 0,962 0,264 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

AS-
SETS 

Pear-
son 
Correla-
tion 

,679** 1 ,958** ,097** -0,031 ,049** 0,002 0,005 0,017 -0,022 -0,027 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,000 0,081 0,005 0,894 0,764 0,344 0,204 0,127 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

LIA-
BILI-
TIES 

Pear-
son 
Correla-
tion 

,575** ,958** 1 ,071** -0,031 ,068** 0,006 0,013 0,006 -0,026 -0,030 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,000 0,079 0,000 0,728 0,458 0,712 0,140 0,091 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

DK Pear-
son 
Correla-
tion 

,248** ,097** ,071** 1 -,200** -,193** 0,013 0,003 0,001 -0,018 -0,019 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,443 0,843 0,933 0,295 0,279 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

FI Pear-
son 
Correla-
tion 

-,043* -0,031 -0,031 -,200** 1 -,215** 0,010 0,004 0,000 -0,012 -0,017 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,013 0,081 0,079 0,000   0,000 0,586 0,807 0,980 0,497 0,340 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

NO Pear-
son 
Correla-
tion 

-0,014 ,049** ,068** -,193** -,215** 1 0,004 0,009 -0,006 -0,006 -0,004 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,418 0,005 0,000 0,000 0,000   0,801 0,608 0,740 0,738 0,815 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

Y2014 Pear-
son 
Correla-
tion 

-0,017 0,002 0,006 0,013 0,010 0,004 1 -,179** -,189** -,199** -,206** 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,345 0,894 0,728 0,443 0,586 0,801   0,000 0,000 0,000 0,000 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

Y2015 Pear-
son 
Correla-
tion 

-0,004 0,005 0,013 0,003 0,004 0,009 -,179** 1 -,198** -,209** -,216** 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,836 0,764 0,458 0,843 0,807 0,608 0,000   0,000 0,000 0,000 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

Y2016 Pear-
son 
Correla-
tion 

0,028 0,017 0,006 0,001 0,000 -0,006 -,189** -,198** 1 -,220** -,227** 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,114 0,344 0,712 0,933 0,980 0,740 0,000 0,000   0,000 0,000 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

Y2017 Pear-
son 
Correla-
tion 

0,001 -0,022 -0,026 -0,018 -0,012 -0,006 -,199** -,209** -,220** 1 -,240** 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,962 0,204 0,140 0,295 0,497 0,738 0,000 0,000 0,000   0,000 
  

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

Y2018 Pear-
son 
Correla-
tion 

-0,020 -0,027 -0,030 -0,019 -0,017 -0,004 -,206** -,216** -,227** -,240** 1 

  
Sig. (2-
tailed) 

0,264 0,127 0,091 0,279 0,340 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000   
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N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

               
Correlations  

  P 
AS-

SETS 

LIA-
BILI-
TIES DK FI NO Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018  

Spear-
man's 
rho 

P Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

1,000 ,757** ,671** ,263** ,046** -,096** -0,019 0,020 0,034 0,015 -,053** 

 
Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,268 0,249 0,050 0,377 0,003 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

AS-
SETS 

Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,757** 1,000 ,964** ,244** ,098** 0,015 0,025 0,017 0,002 -0,033 -,040* 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,000 0,000 0,397 0,149 0,341 0,928 0,058 0,022 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

LIABILI-
TIES 

Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,671** ,964** 1,000 ,203** ,117** 0,027 0,028 0,020 0,000 -,037* -,041* 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,000 0,000 0,123 0,106 0,265 0,981 0,037 0,018 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

DK Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,263** ,244** ,203** 1,000 -,200** -,193** 0,013 0,003 0,001 -0,018 -0,019 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,443 0,843 0,933 0,295 0,279 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

FI Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

,046** ,098** ,117** -,200** 1,000 -,215** 0,010 0,004 0,000 -0,012 -0,017 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,009 0,000 0,000 0,000   0,000 0,586 0,807 0,980 0,497 0,340 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

NO Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

-,096** 0,015 0,027 -,193** -,215** 1,000 0,004 0,009 -0,006 -0,006 -0,004 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,397 0,123 0,000 0,000   0,801 0,608 0,740 0,738 0,815 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

Y2014 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

-0,019 0,025 0,028 0,013 0,010 0,004 1,000 -,179** -,189** -,199** -,206** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,268 0,149 0,106 0,443 0,586 0,801   0,000 0,000 0,000 0,000 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

Y2015 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,020 0,017 0,020 0,003 0,004 0,009 -,179** 1,000 -,198** -,209** -,216** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,249 0,341 0,265 0,843 0,807 0,608 0,000   0,000 0,000 0,000 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

Y2016 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,034 0,002 0,000 0,001 0,000 -0,006 -,189** -,198** 1,000 -,220** -,227** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,050 0,928 0,981 0,933 0,980 0,740 0,000 0,000   0,000 0,000 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
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Y2017 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

0,015 -0,033 -,037* -0,018 -0,012 -0,006 -,199** -,209** -,220** 1,000 -,240** 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,377 0,058 0,037 0,295 0,497 0,738 0,000 0,000 0,000   0,000 
 

N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 
 

Y2018 Correla-
tion 
Coeffi-
cient 

-,053** -,040* -,041* -0,019 -0,017 -0,004 -,206** -,216** -,227** -,240** 1,000 

 
Sig. (2-
tailed) 

0,003 0,022 0,018 0,279 0,340 0,815 0,000 0,000 0,000 0,000   

 
N 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 3266 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

Liite 2: Regressiomallin 1 tulokset (alkuperäiset SPSS-tulosteet) 

 

Model Summary 
  

Model R R Square 

Adjus-
ted R 

Square 

Std. Er-
ror of 

the Es-
timate   

1 ,814a 0,663 0,648 3,83197 
  

a. Predictors: (Constant), Y2017, NO, LIABILITIES, FI, Y2014, DK, OASSETS, Y2015, 
Y2016, Y2018, IP 

  

       

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Reg-
res-
sion 

7340,088 11 667,281 45,443 ,000b 

Resi-
dual 

3729,741 254 14,684     

Total 11069,829 265       

a. Dependent Variable: P 

b. Predictors: (Constant), Y2017, NO, LIABILITIES, FI, Y2014, DK, OASSETS, Y2015, Y2016, Y2018, IP 

       

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stan-
dar-

dized 
Coeffi-
cients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Cons-
tant) 

2,961 0,752   3,935 0,000 

IP 0,497 0,039 1,464 12,911 0,000 

OAS-
SETS 

0,427 0,032 0,691 13,246 0,000 
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LIA-
BILI-
TIES 

-0,432 0,057 -0,905 -7,550 0,000 

DK -1,143 0,592 -0,076 -1,931 0,055 

FI -0,974 0,942 -0,039 -1,034 0,302 

NO -0,706 0,859 -0,031 -0,822 0,412 

Y2014 0,594 0,915 0,033 0,650 0,516 

Y2015 1,137 0,888 0,066 1,280 0,202 

Y2016 0,672 0,884 0,040 0,761 0,447 

Y2018 0,086 0,863 0,005 0,099 0,921 

Y2017 0,502 0,878 0,030 0,571 0,568 

a. Dependent Variable: P 

       

Tests for Heteroskedasticity       

       

White Test for Heteroskedasticitya,b,c 
    

Chi-Square df Sig.     
196,332 56 0,000 

    
a. Dependent variable: P 

    
b. Tests the null hypothesis that the variance of the errors does not 
depend on the values of the independent variables. 

    
c. Design: Intercept + IP + OASSETS + LIABILITIES + DK + FI + NO 
+ Y2014 + Y2015 + Y2016 + Y2017 + Y2018 + IP * IP + IP * 
OASSETS + IP * LIABILITIES + IP * DK + IP * FI + IP * NO + IP * 
Y2014 + IP * Y2015 + IP * Y2016 + IP * Y2017 + IP * Y2018 + 
OASSETS * OASSETS + OASSETS * LIABILITIES + OASSETS * 
DK + OASSETS * FI + OASSETS * NO + OASSETS * Y2014 + 
OASSETS * Y2015 + OASSETS * Y2016 + OASSETS * Y2017 + 
OASSETS * Y2018 + LIABILITIES * LIABILITIES + LIABILITIES * 
DK + LIABILITIES * FI + LIABILITIES * NO + LIABILITIES * Y2014 + 
LIABILITIES * Y2015 + LIABILITIES * Y2016 + LIABILITIES * Y2017 
+ LIABILITIES * Y2018 + DK * DK + DK * FI + DK * NO + DK * 
Y2014 + DK * Y2015 + DK * Y2016 + DK * Y2017 + DK * Y2018 + FI 
* FI + FI * NO + FI * Y2014 + FI * Y2015 + FI * Y2016 + FI * Y2017 + 
FI * Y2018 + NO * NO + NO * Y2014 + NO * Y2015 + NO * Y2016 + 
NO * Y2017 + NO * Y2018 + Y2014 * Y2014 + Y2014 * Y2015 + 
Y2014 * Y2016 + Y2014 * Y2017 + Y2014 * Y2018 + Y2015 * Y2015 
+ Y2015 * Y2016 + Y2015 * Y2017 + Y2015 * Y2018 + Y2016 * 
Y2016 + Y2016 * Y2017 + Y2016 * Y2018 + Y2017 * Y2017 + 
Y2017 * Y2018 + Y2018 * Y2018     

       

Parameter Estimates with Robust Standard Errors 

Dependent Variable:  P      

Parameter B 
Robust 

Std. Errora t Sig. 

95% Confi-
dence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Intercept 2,961 0,672 4,408 0,000 1,638 4,284 

IP 0,497 0,068 7,334 0,000 0,364 0,631 
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OASSETS 0,427 0,055 7,780 0,000 0,319 0,535 

LIABILITIES -0,432 0,124 -3,480 0,001 -0,677 -0,188 

DK -1,143 0,812 -1,408 0,160 -2,741 0,455 

FI -0,974 0,507 -1,922 0,056 -1,972 0,024 

NO -0,706 0,560 -1,261 0,208 -1,809 0,396 

Y2014 0,594 0,683 0,870 0,385 -0,751 1,940 

Y2015 1,137 0,745 1,526 0,128 -0,330 2,603 

Y2016 0,672 0,859 0,783 0,434 -1,019 2,364 

Y2017 0,502 0,777 0,645 0,519 -1,029 2,032 

Y2018 0,086 0,787 0,109 0,913 -1,465 1,636 

a. HC2 method 

 

 

Liite 3: Regressiomallin 2 tulokset (alkuperäiset SPSS-tulosteet) 

 

Model Summaryb         

Model R R Square 

Adjus-
ted R 

Square 

Std. Error of 
the Esti-

mate 

    

    
1 ,746a 0,557 0,555 31,74154 

    
a. Predictors: (Constant), Y2018, NO, ASSETS, Y2014, FI, Y2015, 
DK, Y2016, Y2017, LIABILITIES 

        

b. Dependent Variable: P         

         

ANOVAa 
  

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig.   
1 Regres-

sion 
4120659,636 10 412065,964 408,988 ,000b 

  
Residual 3279495,196 3255 1007,525     

  
Total 7400154,832 3265       

  
a. Dependent Variable: P 

  
b. Predictors: (Constant), Y2018, NO, ASSETS, Y2014, FI, Y2015, DK, Y2016, Y2017, 
LIABILITIES 

  

         

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standar-
dized Coef-

ficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. Er-

ror Beta 
Tole-
rance VIF 

1 (Cons-
tant) 

4,572 1,628   2,808 0,005     

ASSETS 0,539 0,015 1,490 36,497 0,000 0,082 12,234 
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LIABILI-
TIES 

-0,507 0,024 -0,863 -21,162 0,000 0,082 12,214 

DK 22,295 1,644 0,168 13,562 0,000 0,886 1,128 

FI 1,381 1,525 0,011 0,906 0,365 0,892 1,121 

NO 0,922 1,561 0,007 0,590 0,555 0,888 1,126 

Y2014 -1,333 2,094 -0,010 -0,637 0,524 0,564 1,772 

Y2015 0,537 2,054 0,004 0,262 0,794 0,549 1,823 

Y2016 1,511 2,018 0,012 0,749 0,454 0,532 1,880 

Y2017 2,113 1,980 0,017 1,067 0,286 0,515 1,943 

Y2018 0,463 1,958 0,004 0,237 0,813 0,504 1,982 

a. Dependent Variable: P 

         
White Test for Heteroskedasticitya,b,c       
Chi-Square df Sig.       

931,292 44 0,000 
      

a. Dependent variable: P 
      

b. Tests the null hypothesis that the variance 
of the errors does not depend on the values 
of the independent variables.       
c. Design: Intercept + ASSETS + LIABILI-
TIES + DK + FI + NO + Y2014 + Y2015 + 
Y2016 + Y2017 + Y2018 + ASSETS * AS-
SETS + ASSETS * LIABILITIES + ASSETS * 
DK + ASSETS * FI + ASSETS * NO + AS-
SETS * Y2014 + ASSETS * Y2015 + AS-
SETS * Y2016 + ASSETS * Y2017 + AS-
SETS * Y2018 + LIABILITIES * LIABILITIES 
+ LIABILITIES * DK + LIABILITIES * FI + LIA-
BILITIES * NO + LIABILITIES * Y2014 + LIA-
BILITIES * Y2015 + LIABILITIES * Y2016 + 
LIABILITIES * Y2017 + LIABILITIES * Y2018 
+ DK * DK + DK * FI + DK * NO + DK * Y2014 
+ DK * Y2015 + DK * Y2016 + DK * Y2017 + 
DK * Y2018 + FI * FI + FI * NO + FI * Y2014 + 
FI * Y2015 + FI * Y2016 + FI * Y2017 + FI * 
Y2018 + NO * NO + NO * Y2014 + NO * 
Y2015 + NO * Y2016 + NO * Y2017 + NO * 
Y2018 + Y2014 * Y2014 + Y2014 * Y2015 + 
Y2014 * Y2016 + Y2014 * Y2017 + Y2014 * 
Y2018 + Y2015 * Y2015 + Y2015 * Y2016 + 
Y2015 * Y2017 + Y2015 * Y2018 + Y2016 * 
Y2016 + Y2016 * Y2017 + Y2016 * Y2018 + 
Y2017 * Y2017 + Y2017 * Y2018 + Y2018 * 
Y2018       

         
Parameter Estimates with Robust Standard Errors   

Dependent 
Variable:  

P 
       

Parameter B 
Robust Std. Er-

rora t Sig. 

95% Confidence 
Interval   

Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Intercept 4,572 1,631 2,802 0,005 1,373 7,770 
  

ASSETS 0,539 0,088 6,156 0,000 0,367 0,710 
  

LIABILITIES -0,507 0,124 -4,095 0,000 -0,750 -0,264 
  

DK 22,295 3,340 6,674 0,000 15,745 28,845 
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FI 1,381 0,466 2,963 0,003 0,467 2,294 
  

NO 0,922 1,203 0,766 0,444 -1,437 3,281 
  

Y2014 -1,333 1,886 -0,706 0,480 -5,032 2,366 
  

Y2015 0,537 2,002 0,269 0,788 -3,387 4,462 
  

Y2016 1,511 2,314 0,653 0,514 -3,025 6,047 
  

Y2017 2,113 2,114 0,999 0,318 -2,033 6,258 
  

Y2018 0,463 2,049 0,226 0,821 -3,554 4,480 
  

a. HC0 method 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 4: Mukautettujen regressiomallien tulokset (alkuperäiset SPSS-tulosteet) 

 

Malli 1: 

 

Variables Entered/Removeda 
     

Model Variables Entered 
Variables Re-

moved Method      
1 Y2018, FI, EQUITY, 

NO, Y2014, DK, 
Y2015, Y2016, 
Y2017b 

  Enter 

     
a. Dependent Variable: P 

     
b. All requested variables entered. 

     

         

Model Summary 
    

Model R R Square 

Adjus-
ted R 

Square 

Std. Er-
ror of the 
Estimate     

1 ,801a 0,642 0,629 3,93507 
    

a. Predictors: (Constant), Y2018, FI, EQUITY, NO, Y2014, DK, Y2015, 
Y2016, Y2017 

    

         

ANOVAa 
  

Model 
Sum of Squa-

res df 
Mean 

Square F Sig.   
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1 Regression 7105,721 9 789,525 50,987 ,000b 
  

Residual 3964,108 256 15,485     
  

Total 11069,829 265       
  

a. Dependent Variable: P 
  

b. Predictors: (Constant), Y2018, FI, EQUITY, NO, Y2014, DK, Y2015, Y2016, Y2017 
  

         

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standar-
dized 

Coeffi-
cients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. Er-

ror Beta 
Tole-
rance VIF 

1 (Constant) 3,247 0,764   4,247 0,000     

EQUITY 0,510 0,024 0,797 21,109 0,000 0,981 1,020 

DK -0,832 0,585 -0,055 -1,422 0,156 0,931 1,074 

FI -0,940 0,956 -0,038 -0,983 0,327 0,960 1,042 

NO -0,506 0,879 -0,022 -0,575 0,565 0,954 1,048 

Y2014 0,666 0,939 0,037 0,709 0,479 0,528 1,895 

Y2015 1,214 0,912 0,071 1,332 0,184 0,498 2,006 

Y2016 0,891 0,906 0,053 0,984 0,326 0,488 2,050 

Y2017 0,616 0,900 0,037 0,684 0,494 0,478 2,093 

Y2018 0,203 0,884 0,013 0,230 0,818 0,460 2,173 

a. Dependent Variable: P 

         
         

White Test for Heteroskedasticitya,b,c 
      

Chi-Square df Sig.       
63,082 33 0,001 

      
a. Dependent variable: P 

      
b. Tests the null hypothesis that the variance of the 
errors does not depend on the values of the inde-
pendent variables. 

      
c. Design: Intercept + EQUITY + DK + FI + NO + 
Y2014 + Y2015 + Y2016 + Y2017 + Y2018 + EQ-
UITY * EQUITY + EQUITY * DK + EQUITY * FI + 
EQUITY * NO + EQUITY * Y2014 + EQUITY * 
Y2015 + EQUITY * Y2016 + EQUITY * Y2017 + 
EQUITY * Y2018 + DK * DK + DK * FI + DK * NO + 
DK * Y2014 + DK * Y2015 + DK * Y2016 + DK * 
Y2017 + DK * Y2018 + FI * FI + FI * NO + FI * 
Y2014 + FI * Y2015 + FI * Y2016 + FI * Y2017 + FI 
* Y2018 + NO * NO + NO * Y2014 + NO * Y2015 + 
NO * Y2016 + NO * Y2017 + NO * Y2018 + Y2014 
* Y2014 + Y2014 * Y2015 + Y2014 * Y2016 + 
Y2014 * Y2017 + Y2014 * Y2018 + Y2015 * Y2015 
+ Y2015 * Y2016 + Y2015 * Y2017 + Y2015 * 
Y2018 + Y2016 * Y2016 + Y2016 * Y2017 + Y2016       
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* Y2018 + Y2017 * Y2017 + Y2017 * Y2018 + 
Y2018 * Y2018 

   

   

   

Parameter Estimates with Robust Standard Errors 
  

Dependent 
Variable:  

P 
       

Parameter B 
Robust Std. 

Errora t Sig. 

95% Confi-
dence Interval   
Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Intercept 3,247 0,631 5,143 0,000 2,004 4,490 
  

EQUITY 0,510 0,041 12,485 0,000 0,430 0,591 
  

DK -0,832 0,647 -1,286 0,199 -2,106 0,442 
  

FI -0,940 0,536 -1,753 0,081 -1,995 0,116 
  

NO -0,506 0,630 -0,803 0,423 -1,746 0,735 
  

Y2014 0,666 0,777 0,856 0,393 -0,865 2,197 
  

Y2015 1,214 0,825 1,472 0,142 -0,410 2,839 
  

Y2016 0,891 0,900 0,990 0,323 -0,881 2,663 
  

Y2017 0,616 0,847 0,728 0,467 -1,051 2,284 
  

Y2018 0,203 0,867 0,235 0,815 -1,503 1,910 
  

a. HC2 method 
  

 

 

Malli 2: 

 

Variables Entered/Removeda 
     

Model 
Variables Ente-

red 
Variables Re-

moved Method      
1 Y2018, NO, EQ-

UITY, Y2014, 
FI, Y2015, DK, 
Y2016, Y2017b 

  Enter 

     
a. Dependent Variable: P 
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b. All requested variables entered. 
     

         

Model Summary 
    

Model R R Square 

Adjus-
ted R 

Square 

Std. Error of 
the Esti-

mate     
1 ,745a 0,556 0,554 31,77952 

    
a. Predictors: (Constant), Y2018, NO, EQUITY, Y2014, FI, Y2015, DK, 
Y2016, Y2017 

    

         

ANOVAa 
  

Model 
Sum of Squa-

res df 
Mean 

Square F Sig.   
1 Regression 4111796,995 9 456866,333 452,371 ,000b 

  
Residual 3288357,837 3256 1009,938     

  
Total 7400154,832 3265       

  
a. Dependent Variable: P 

  
b. Predictors: (Constant), Y2018, NO, EQUITY, Y2014, FI, Y2015, DK, Y2016, Y2017 

  

         

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standar-
dized Coef-

ficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. Er-

ror Beta 
Tole-
rance VIF 

1 (Constant) 4,779 1,629   2,934 0,003     

EQUITY 0,572 0,010 0,707 60,025 0,000 0,983 1,017 

DK 22,211 1,646 0,167 13,497 0,000 0,887 1,128 

FI 1,364 1,526 0,011 0,894 0,371 0,892 1,121 

NO 1,288 1,558 0,010 0,827 0,408 0,894 1,119 

Y2014 -1,434 2,096 -0,011 -0,684 0,494 0,564 1,772 

Y2015 0,486 2,057 0,004 0,236 0,813 0,549 1,823 

Y2016 1,274 2,019 0,010 0,631 0,528 0,533 1,877 

Y2017 1,879 1,981 0,015 0,948 0,343 0,515 1,940 

Y2018 0,232 1,958 0,002 0,118 0,906 0,505 1,979 

a. Dependent Variable: P 

         

White Test for Heteroskedasticitya,b,c 
      

Chi-
Square df Sig.       
166,614 33 0,000 

      
a. Dependent variable: P 
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b. Tests the null hypothesis that the variance 
of the errors does not depend on the values of 
the independent variables. 

      
c. Design: Intercept + EQUITY + DK + FI + NO 
+ Y2014 + Y2015 + Y2016 + Y2017 + Y2018 + 
EQUITY * EQUITY + EQUITY * DK + EQUITY 
* FI + EQUITY * NO + EQUITY * Y2014 + EQ-
UITY * Y2015 + EQUITY * Y2016 + EQUITY * 
Y2017 + EQUITY * Y2018 + DK * DK + DK * FI 
+ DK * NO + DK * Y2014 + DK * Y2015 + DK * 
Y2016 + DK * Y2017 + DK * Y2018 + FI * FI + 
FI * NO + FI * Y2014 + FI * Y2015 + FI * 
Y2016 + FI * Y2017 + FI * Y2018 + NO * NO + 
NO * Y2014 + NO * Y2015 + NO * Y2016 + 
NO * Y2017 + NO * Y2018 + Y2014 * Y2014 + 
Y2014 * Y2015 + Y2014 * Y2016 + Y2014 * 
Y2017 + Y2014 * Y2018 + Y2015 * Y2015 + 
Y2015 * Y2016 + Y2015 * Y2017 + Y2015 * 
Y2018 + Y2016 * Y2016 + Y2016 * Y2017 + 
Y2016 * Y2018 + Y2017 * Y2017 + Y2017 * 
Y2018 + Y2018 * Y2018       

         

Parameter Estimates with Robust Standard Errors 
  

Dependent 
Variable:  

P 
       

Parameter B 
Robust Std. Er-

rora t Sig. 

95% Confidence 
Interval   

Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Intercept 4,779 1,665 2,870 0,004 1,515 8,044 
  

EQUITY 0,572 0,069 8,349 0,000 0,438 0,706 
  

DK 22,211 3,325 6,681 0,000 15,693 28,730 
  

FI 1,364 0,466 2,929 0,003 0,451 2,278 
  

NO 1,288 1,243 1,037 0,300 -1,149 3,725 
  

Y2014 -1,434 1,917 -0,748 0,455 -5,193 2,325 
  

Y2015 0,486 1,999 0,243 0,808 -3,435 4,406 
  

Y2016 1,274 2,325 0,548 0,584 -3,284 5,833 
  

Y2017 1,879 2,130 0,882 0,378 -2,297 6,055 
  

Y2018 0,232 2,065 0,112 0,911 -3,817 4,280 
  

a. HC0 method 
  

 


