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Yrityksen hallitun kasvunopeuden matemaattista mallintamista ja soveltamista ovat  
tutkineet sekä kotimaiset että ulkomaalaiset tutkijat. He ovat kehittäneet erilaisia yri-
tyksen hallitun kasvunopeuden mittaamiseksi soveltuvia malleja ja esittäneet niiden 
soveltamismahdollisuuksia. Kehitettyjen mallien erilaisuus perustuu tutkijoiden erilai-
siin näkemyksiin yrityksen kasvun mittarista ja yrityksen hallittuun kasvunopeuteen 
vaikuttavista tekijöistä.  
 
Yrityksen hallitulla kasvunopeudella on kaksi ominaisuutta, jotka mahdollistavat sen 
soveltamisen erilaisissa konteksteissa. Ensimmäiseksi hallittu kasvunopeus tarjoaa 
vertailupohjan yrityksen todelliselle kasvunopeudelle ja toiseksi se sovittaa yhteen 
useimmat yrityksen tärkeimmistä politiikoista (kasvu-, toiminta- ja rahoituspolitiikat). 
Yrityksen hallittu kasvunopeus soveltuu sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten tahojen 
käyttöön. Yrityksen sisäisestä näkökulmasta se soveltuu lähinnä suunnittelun, kontrol-
loinnin sekä johtamisen apuvälineeksi ja yrityksen ulkoisesta näkökulmasta sitä voidaan 
soveltaa yrityksen kasvun ja taloudellisen tilanteen analysoimisessa ja muuttumisen 
ennustamisessa.  
 
Yrityksen johto voi käyttää hallitun kasvunopeuden malleja hyväksi strategia- ja 
rahoitussuunnittelussa yrityksen kasvu-, rahoitus- ja toimintapolitiikoiden yhteensovit-
tamisessa ja liiketoiminnallisten toimenpiteiden aiheuttamien vaikutuksien arvioinnissa. 
Johtamisessa mallit soveltuvat yrityksen kasvun kontrollointiin sekä muutosjohtamisen 
tavoitteiden yhteensovittamiseen ja edistymisen seurantaan. Lainanantajat voivat 
analysoida mallien avulla yrityksen pääoman käyttöä ja käyttötarpeita sekä kasvuun 
liittyviä riskejä. Osakesijoittajille mallit soveltuvat yrityksen kasvunopeuden ja kasvun 
vaikutuksien analysointiin, tulevaisuuden kasvunopeuden ja sen saavuttamiseksi 
tehtävien toimenpiteiden ennustamiseen, todellisen ja hallitun kasvunopeuden tasai-
suuden arviointiin sekä yrityksen eri politiikoiden muutosten aiheuttamien vaikutuksien 
analysointiin.  
 
Pidettäessä sijoituskohdeyrityksen osakkeen tuottoa ja siihen liittyvää riskiä tärkeimpinä 
osakesijoittajaa kiinnostavina tekijöinä, voi sijoittaja hyödyntää yrityksen hallitun 
kasvunopeuden soveltamismahdollisuuksia analysoidessaan sijoituskohdeyrityksen 
kasvuedellytyksiä ja -mahdollisuuksia, taloudellisen tilanteen muuttumista, osinkojen 
kehittymistä, liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä yrityspolitiikoiden muutosten 
vaikutuksia ja seurauksia. Yrityksen hallittua kasvunopeutta ei kuitenkaan tule käyttää 
ainoana analysointimenetelmänä, sillä se soveltuu parhaiten käytettäväksi muiden 
analysointimenetelmien, kuten tunnusluku- ja tilinpäätösanalyysien, ohella tai tukena. 
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1  JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkielman tausta 
 

Yrityksen kasvu tarkoittaa osakkeenomistajien omistuksen arvon kasvua ja siten heidän 

varallisuutensa lisääntymistä (Salmi 2004, 98-101). Rahoituksen teorian mukaan sekä 

yrityksen koko että kasvaminen vaikuttavat oleellisesti yrityksen arvoon, jonka 

maksimoituessa myös yrityksen osakkeen arvo maksimoituu (Ross, Westerfield & Jaffe 

2001, 15-17). Nykyään yritykset asettavat yhä useammin tavoitteekseen omistajien 

varallisuuden maksimoinnin eli yrityksen osakkeen hinnan kasvattamisen (Kallunki & 

Kytönen 2002, 17-21).  

 

Kasvaminen vaatii yritykseltä tiettyjä resursseja ja toimintaedellytyksiä. Salmen (2004, 

98-101) mukaan yrityksen taloudellinen tila ja kasvukyky rakentuvat ensisijaisesti 

kolmen tekijän varaan, jotka ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Yritys 

on kasvukykyinen vain silloin, kun nämä kolme tekijää ovat kunnossa. Aho ja Rantanen 

(1993, 108-109) esittävät, että hallitsematon kasvu johtaa yrityksen usein taloudellisiin 

vaikeuksiin ja pahimmassa tapauksessa konkurssiin. Heidän mukaansa erityisen 

kohtalokkaita yrityksen kannalta ovat tilanteet, joissa yritys kasvaa liian nopeasti 

suhteessa kannattavuuteensa tai velkarahoituksella toteutettu kasvu on nykivää ja 

ennalta arvaamatonta. 

 

Yrityksen kasvun hallintaa ovat tutkineet useat suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkijat. He 

ovat kehittäneet matemaattisia malleja, joiden avulla yrityksen hallittu kasvunopeus on 

mahdollista määrittää. Gallinger (2000) määrittelee yrityksen hallitun kasvunopeuden 

sellaiseksi kasvunopeudeksi, jolla yrityksen rahoitusrakenne, osingonjakosuhde ja 

pääoman tuottavuusaste eivät muutu. Vaikka useat hallitun kasvun mallit ovatkin 

kehitetty yrityksen johdon tarpeisiin, Costan (1997) mukaan ne soveltuvat myös 

yrityksen ulkopuolisten tahojen, kuten pankkiirien ja investoijien, käyttöön. Tässä 

tutkielmassa tutkitaan yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuuksia 

erilaisissa konteksteissa sekä sen hyödynnettävyyttä osakesijoittamisessa. 
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1.2 Kirjallisuuskatsaus 
 

Tutkielmassa käytetty aineisto sisältää yrityksen rahoitukseen ja kasvuun liittyvää 

kirjallisuutta, tutkimuksia ja artikkeleita. Kirjallisuuskatsaus on jaettu aihepiirin mukaan 

neljään eri osioon, jotka ovat rahoitus, yrityksen kasvu, hallitun kasvunopeuden mate-

maattinen mallintaminen ja hallitun kasvunopeuden soveltaminen.  

 

Tutkielmassa käytettyjä rahoituksen perusteoksia ovat Stephen Rossin, Randolph 

Westerfieldin ja Jeffrey Jaffen laatima Corporate Finance (2001), John Westonin ja 

Thomas Copelandin Managerial Finance (1992) ja Financial Theory and Corporate 

Policy (1992), Richard Brealeyn ja Stewart Myersin Priciples of Corporate Finance 

(1991) sekä James Van Hornen Financial Management and Policy (1989). Yritys-

rahoitusta strategisesta näkökulmasta käsitellään John Ellisin ja David Williamsin 

teoksessa Corporate Strategy and Financial Analysis (1993) sekä Mark Grinblattin ja 

Sheridan Titmanin teoksessa Financial Markets and Corporate Strategy (2002). 

Tutkielmassa käytettyjä investointiteoriaan liittyviä teoksia ovat Robert Haugenin 

Modern Investment Theory (1993) sekä Alexander Gordonin, William Sharpen ja 

Jefferey Baileyn Fundamentals of Investments (1993). Rahoitusmarkkinoihin on 

perehtynyt Frank Fabozzi, Franco Modigliani ja Michael Ferri teoksessa Foundations of 

Financial Markets and Institution (1994) sekä James Lorie, Peter Dodd ja Kimpton 

Hamilton teoksessa The Stock Market, Theories and Evidence (1985). Sijoittamiseen 

liittyvää kirjallisuutta ovat Vesa Puttosen ja Tero Kivisaaren Sijoittaminen ja 

sijoitusrahastot Suomessa (1997), Edvid Eltonin ja Martin Gruberin Modern Portfolio 

Theory and Investment Analysis (1991), Cheng Leen, Joseph Finnertyn ja Donald 

Wortin Security Analysis and Portfolio Management (1990) sekä Harry Markowitzin 

Portfolio Selection (1970).  

 

Yrityksen kasvua laskentatoimen ja rahoituksen näkökulmasta ovat tutkineet Erkki 

Laitinen teoksissa Turvaa yrityksesi toimintaedellytykset (1991), Vältä vaaralliset 

karikot (1991), Strateginen tilinpäätösanalyysi (2002) ja Yrityksen rahoituskriisin 

ennustaminen (2004), Kari Neilimo ja Saara Pekkanen teoksessa Yrityksen kasvu ja 

taloudelliset toimintaedellytykset: miten eräät suomalaiset suuryritykset ovat kasvaneet 

vuosina 1986-1993 (1996) sekä Juha-Pekka Kallunki ja Erkki Kytönen teoksessa Uusi 
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tilinpäätösanalyysi (2002). Johtamisen näkökulmasta yrityksen kasvua koskevia teoksia 

ovat Steven Brandtin Kasvun strategia (1986) ja Adrian Slywotzkyn sekä Richard 

Wisen The Growth Crises and How to Escape It (2002). Yrittäjän näkökulmasta kasvua 

on tarkastellut Markku Virtanen teoksessa Strateginen yrittäjyys (1999) ja kansan-

talouden näkökulma korostuu Edith Penrosen laatimassa teoksessa The Theory of the 

Growth of the Firm (1995).  

 

Suomalaisista omia näkemyksiänsä yrityksen hallitun kasvunopeuden matemaattisesta 

mallintamisesta ovat esittäneet Reijo Ruuhela teoksissa Yrityksen kasvu ja kannattavuus 

(1972) sekä Yrityksen kasvu ja rahoitus (1975), Teemu Aho teoksissa Hallitun kasvun 

määrittäminen (1993), Hallitun kasvun tunnistaminen tilinpäätöksistä (1994) ja 

Yrityksen kasvun hallinta (1996), Pentti Talonen teoksissa Huomioita käyttöpääomasta 

(1970) ja Näkökohtia yrityksen kasvusta ja kannattavuudesta (1973) sekä Pekka Soveri 

kirjassa Yrityksen taloudellinen ohjaus (1991). Ulkomaalaisista tutkijoista 

näkemyksiänsä samasta asiasta ovat esittäneet Gordon Donaldson teoksissa Corporate 

Debt Capacity (1971) sekä Managing Corporate Wealth (1984) ja Robert Higgins 

teoksissa How Much Growth Can a Firm Afford (1977) sekä Sustainable Growth Under 

Inflation (1981).  

 

Hallitun kasvunopeuden mallien soveltamiseen liittyviä tutkimuksia ovat Harlan Plattin, 

Marjorie Plattin ja Chen Guanglin Sustainable Growth Rate of Firms in Financial 

Distress (1995), Gary Emeryn Sustainable Growth for Credit Analysis (2000), John 

Costan Challenging Growth (1997), Joseph Avilan ja Nathaniel Massin Is Your Growth 

Strategy Your Worst Enemy? (1995), John Clarkin, Margaret Clarkin ja Andrew 

Verzillin Strategic Planning and Sustainable Growth (1985), Wallace Davidsonin ja 

Thomas Phillipsin Surviving Despite Sales Growth (1990), Burgerin ja Hammanin The 

Relationship Between the Accounting Sustainable Growth Rate and the Cash Flow 

Sustainable Growth Rate (1999), George Gallingerin A Framework for Financial 

Statement Analysis Part 3: Tax Effects on Profitability and Sustainable Growth (2000), 

Chris Zookin sekä James Allenin Growth Outside the Core (2003), Colin Firerin 

Driving Financial Performance Trough the Du Point Identity: A Strategic Use of 

Financial Analysis and Planning (1999), Ciaran Walshin Key Management Ratios: How 

to Analyze, Compare and Control the Figures That Drive Company Value (1996) ja 
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Daniel Kleinin sekä Brian Beltin Sustainable Growth and Choice of Financing: a Test of 

the Pecking Order Hypothesis (1993/1994).  

 

     1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne  
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten yrityksen hallittua kasvunopeutta 

voidaan soveltaa erilaisissa konteksteissa ja miten sitä voidaan hyödyntää osake-

sijoittamisessa sijoituskohdeyrityksen analysoimisessa. Tutkielma etenee siten, että 

ensimmäisenä kappaleena on johdanto, jossa esitellään tutkimuksen tausta, käytetty 

kirjallisuus, tavoite, rakenne, rajaukset ja tutkimusmetodi. Toinen, kolmas ja neljäs 

kappale ovat kirjallisuuspohjaisia ja toimivat tutkielman teoriaosuutena. Toisessa 

kappaleessa perehdytään osakesijoittamiseen ja sijoittajan käyttäytymiseen osake-

markkinoilla, kolmannessa kappaleessa yrityksen kasvuun sekä kasvuprosessiin ja 

neljännessä yrityksen hallitun kasvunopeuden matemaattiseen mallintamiseen ja 

soveltamiseen. Viidennessä kappaleessa esitetään tutkielman tulokset ja kuudes kappale 

toimii tutkielman empiirisenä osuutena, joka on toteutetaan sovellusesimerkkinä. 

Sovellusesimerkin toimialana on telekommunikaatioteollisuus ja kohdeyrityksinä 

Vodafone Plc, Deutsche Telekom AG ja France Telekom. Viimeisessä eli seitsemän-

nessä kappaleessa esitetään päätelmät tutkimuksen onnistumisesta, rajoituksista, 

tuloksista ja mainitaan muutamia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

1.4 Rajaukset ja tutkimusmetodi  
 

Tutkielmassa rajoitutaan tarkastelemaan yrityksen hallittua kasvunopeutta vain osake-

yhtiöiden kannalta, koska lähes kaikissa hallitun kasvunopeuden malleissa yksi 

hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavista tekijöistä on osingonjakosuhde. Täten voidaan 

todeta, että suurin osa malleista on kehitetty osakeyhtiöiden kasvun analysointia varten. 

Yrityksen kasvua rajoitutaan tarkastelemaan vain taloudellisesta ja kvantitatiivisesta 

näkökulmasta, eikä liiketoimintaympäristön vaikutuksia kasvuun liittyen oteta 

huomioon. Osakesijoittajan, jonka intressit rajoitetaan puhtaasti taloudellisiksi, 

oletetaan olevan käytökseltään riskin karttaja, joka pyrkii optimoimaan osakkeista 

saatavaa tuottoa ja riskiä. Rajaukset liittyen taloudelliseen ja kvantitatiiviseen 

näkökulmaan sekä osakesijoittajan taloudellisiin intresseihin johtuvat siitä, että 
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tutkielma toteutetaan laskentatoimen tutkimuksena, jolle on ominaista taloudellinen ja 

kvantitatiivinen lähestymistapa. Liiketoimintaympäristön vaikutuksia ei huomioida 

tutkielman laajuuden vuoksi, sillä jos ne otettaisiin huomioon, täytyisi sijoitus-

kohdeyrityksien analysoimisessa huomioida niiden tilinpäätöstietojen lisäksi myös 

useita yleistaloudellisia ja toimialakohtaisia tekijöitä. Tällöin analyysistä tulisi 

huomattavasti laajempi ja vaikeammin toteutettavampi. Sovellusesimerkin materiaaliksi 

rajataan kohdeyrityksien tilinpäätöstiedot ja muut julkisesti saatavilla olevat 

taloudelliset tiedot. Näin menetellään, koska tutkielmassa kohdeyrityksien analy-

soimista tarkastellaan osakesijoittajan näkökulmasta, jolloin oletetaan, että osakesijoit-

tajan on mahdollista saada vain yrityksien ja lehdistön julkaisemaa kaikille saatavilla 

olevaa tietoa. 

 

Tutkimus on positivistinen ja omaa seuraavat Gummessonin (2000, 178) positivistiselle 

tutkimukselle esittämät piirteet: tutkijan rooli on ulkoinen tarkastelija, tutkimuksessa 

keskitytään tutkittavan asian kuvailemiseen ja selittämiseen, tutkimus on deduktiivinen 

sekä objektiivinen ja tutkijan tutkimuskohteen välinen suhde on etäinen. Tutkimusote 

on päätöksentekometodologinen, koska tutkielmassa esiintyvät seuraavat Näsin (1983, 

37) mainitsemat päätöksentekometodologisen tutkimuksen piirteet: tutkimuksen tavoite 

liittyy ongelmanratkaisumetodin kehittämiseen, empiirinen osuus on sovellusesimerkin 

omainen, tutkimuksen taustana on positivismi ja sen tieteellinen ideaali on logiikkaa 

sekä matematiikka mukaileva. 
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2  OSAKESIJOITTAMINEN 
 

 

2.1 Osakkeet 
 

2.1.1 Osakkeen määritelmä ja arvo 
 

Osakeyhtiössä yhtiöön sijoitetut omistajien varat muodostavat yhdessä yhtiön 

osakepääoman, joka jakaantuu keskenään yhtä suuriin osiin eli yhtiön osakkeisiin. 

Osakkeen omistajat saavat vastaavan määrän yhtiön osakkeita hallintaansa, kuin mitä he 

ovat pääomaa yhtiöön sijoittaneet ja omistavat yhtiöstä osuuden, joka vastaa heidän 

omistamiensa osakkeiden määrää osakkeiden kokonaismäärästä. Osakeyhtiöllä voi olla 

keskenään erilaisia osakesarjoja, jotka eroavat toisistaan siten, että ne antavat 

omistajilleen erilaisia oikeuksia. Toiselle osakesarjalle voidaan esimerkiksi maksaa 

enemmän osinkoa yhtiön voittoa jaettaessa sillä erotuksella, että yhtiökokouksessa 

kyseisellä osakesarjalla on vähemmän äänioikeutta päätöksiä tehdessä. (Helsingin 

arvopaperi- ja johdannaispörssi 1999, 12-14) Osakeyhtiölain mukaan osakkeet ovat 

erilajisia, jos ne poikkeavat toisistaan ääni- tai varojenjakamisoikeuden suhteen. 

(Osakeyhtiölaki 1978, 3:1.2). 

 

Osakkeelle voidaan laskea nimellis- kirja-, markkina- ja verotusarvo (Helsingin 

arvopaperi- ja johdannaispörssi 1999, 16): 

! Nimellisarvo. Osakkeen nimellisarvo vastaa sitä rahamäärää, joka on yhden 

osakkeen osuus koko yhtiön taseessa olevasta osakepääomasta.  

! Kirja-arvo. Osakkeen kirja-arvo on yhtiön oman pääoman tasearvo yhtä osaketta 

kohden. Kirja-arvoa kutsutaan yleisesti myös osakkeen tasearvoksi. 

! Markkina-arvo. Osakkeen markkina-arvo määräytyy julkisessa kaupankäynnissä 

ostajien ja myyjien sopimien kauppahintojen perusteella eli kysynnän ja 

tarjonnan perusteella. Se perustuu sijoittajien näkemykseen yrityksen arvosta ja 

kertoo sijoittajalle hänen sijoituksensa arvon. Markkina-arvo muuttuu päivittäin, 

kun osakkeella tehdään kauppaa.  

! Verotusarvo. Osakkeen verotusarvo on se arvo, joka otetaan huomioon varalli-

suusverotuksessa, kun  sijoittajan verotettavaa omaisuutta lasketaan. 
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2.1.2 Osakkeen arvoon vaikuttavat tekijät 

 

Osakemarkkinat voidaan jakaa informaatiotehokkuuden perusteella tehokkaisiin, 

puolitehokkaisiin (semi-strong) ja heikkoihin (weak-form) markkinoihin. Heikoilla 

osakemarkkinoilla osakkeen hintaan vaikuttavat vain osakkeen entiset hintavaihtelut ja 

puolitehokkailla markkinoilla osakkeen hintavaihtelujen lisäksi myös kaikki julkisesti 

saatavilla oleva tieto. Tehokkailla markkinoilla edellisten tekijöiden lisäksi osakkeen 

hintaan vaikuttaa kaikki mahdollinen informaatio. Tehokkaat markkinat ovat osake-

markkinoiden kehittynein muoto ja niillä ei ole mahdollista saavuttaa epätavallisista 

suurempia voittoja käyttämällä hyväksi markkinoilla saatavissa olevia tietoja. Lisäksi 

tehokkailla markkinoilla yrityksen käyttämien laskentatoimen menetelmien ja yli-

määräisestä osakeannista ilmoittamisen ei tulisi vaikuttaa sen osakkeen hintaan. 

Yleisesti tavoitteena on se, että markkinat olisivat mahdollisimman tehokkaat ja että 

kaikilla sijoittajilla olisi sama tieto saatavissa samanaikaisesti muiden sijoittajien 

kanssa. Täydellisesti tehokkaiden markkinoiden luominen on kuitenkin käytännössä 

erittäin vaikeasti saavutettavissa. (Ross ym. 2001, 339-349) 

 

Puttosen ja Kivisaaren (1997, 22-23) mukaan osakkeille on ominaista, että ne reagoivat 

taloudellisiin suhdannemuutoksiin huomattavasti voimakkaammin kuin monet muut 

sijoituskohteet. He esittävät, että osakekurssin nousua pitkällä aikavälillä selittää 

maailman talouden kasvaminen ja osakkeen arvon muutokset voivat johtua niin 

valuuttakurssien, inflaatio- ja korkotason muutoksista kuin toimialan ja yksittäisen 

yrityksen kehityksestä. Ellisin ja Williamsin (1993, 253-259) näkemyksen mukaan 

oleellisimmin osakkeen arvoon vaikuttavat kansantaloudelliset tekijät, kansainväliset 

suhdanteet, osingonjakonäkymät, osakkeiden hinnat ja vaihtoehtoiset investoinnit.  

 

Faktorimallien (factor models) mukaan osakkeen arvoon vaikuttavat tekijät jakautuvat 

kahteen komponenttiin, joista ensimmäinen sisältää talouden yleiset tekijät, joita ovat 

muun muassa korkotaso, valuuttakurssit, tuottavuus, inflaatio ja talouden kasvunopeus. 

Toinen komponentti sisältää yritykselle ominaiset tekijät, joita ovat esimerkiksi 

innovoinnissa menestyminen sekä uusien tuotteiden lanseeraamisessa että  kustannusten 

karsimisessa onnistuminen. Yritykselle ominaiset tekijät ovat jokaiselle yritykselle 

yksilöllisiä ja talouden yleiset tekijät kaikille yrityksille samat. (Grinblatt & Titman 

2002, 176-177)  



12 

2.1.3 Osakekohtainen tuotto 

 

Osakkeisiin sijoitettu varallisuus on yrityksen omaa pääomaa, jota ei tarvitse maksaa 

takaisin samalla tavalla kuin vierasta pääomaa. Lainan korot ja lyhennykset yritys 

joutuu määräajoin maksamaan lainanantajalle riippumatta siitä, tuottaako yritys voittoa 

vai ei. Osakesijoittajan tuotot ovat täysin riippuvaisia yrityksen menestymisestä, koska 

osinkoa yritys kykenee maksamaan vain voitonjakokelpoisista varoista, joiden 

kertyminen edellyttää, että yritys on tehnyt voittoa. (Helsingin arvopaperi- ja 

johdannaispörssi 1999, 22) Osakeyhtiölain mukaan (1978, 12:1-2) yrityksen toiminnan 

ylijäämä jaetaan osakkaille sijoitetun pääoman tuottona, eli osinkona, heidän 

omistamiensa osakkeiden suhteessa. Osinkoa yhtiö voi jakaa vain voitonjakokelpoisista 

varoista, mikä edellyttää, että voitonjako ei saa ylittää päättyneen tilikauden voiton ja 

muun yhtiön vapaan oman pääoman yhteismäärää, josta on vähennetty tappiot ja 

osayhtiölain määrittelemät jakokelvottomat erät. Osakkeeseen liittyviä rahavirtoja 

sijoittajan näkökulmasta on havainnollistettu kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Osakkeeseen liittyvät rahavirrat sijoittajan näkökulmasta 

 

Sijoittajalle osakkeesta aiheutuu sen hankintakustannuksen jälkeen kahdenlaisia 

positiivisia rahavirtoja. Ensinnäkin useimmille osakkeille maksetaan säännöllisesti 

osinkoa ja toiseksi osakkeenomistajan myydessä osakkeen hän saa siitä korvauksen. 

Sijoittaja voi määrittää osakkeen nykyarvon siten, että hän diskonttaa kaikki osakkeen 

tulevaisuuden rahavirrat nykyhetkeen. (Ross ym. 2001, 108) 

 

Osakkeiden tuottojen oletetaan yleensä noudattavan normaalijakaumaa, jonka 

jakaumakäyrän alla olevien todennäköisyyksien summa on yksi (Lorie, Dodd & 

Hamilton 1985, 111-112). Haugenin (1993, 198) mukaan normaalijakaumaoletus ei 

kuitenkaan ole täysin sopiva osakkeiden tuottojen analysoimiseen, koska toisinaan 
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tuottojakaumat voivat olla vinoja oikealle tai vasemmalle. Tällöin niiden mallintaminen 

normaalijakauman avulla ei ole realistista, koska normaalijakauman keskiarvon 

vasemmalla puolella oleva osa on identtinen keskiarvon oikealla puolella olevan osan 

kanssa.  

 

Osakkeenomistajat ovat yrityksen voitonjaossa viimeisimpinä edunsaajina, koska heille 

voidaan maksaa osa yrityksen voitosta vain sillä edellytyksellä, että kaikki muut 

yrityksen voittoon oikeutetut tahot ovat saaneet osuutensa. Osakkeenomistajat ovat 

myös mahdollisessa konkurssitilanteessa huonommassa asemassa kuin muut tahot, 

koska yrityksen konkurssissa osakkeenomistajat saavat varojaan takaisin vasta siinä 

vaiheessa, kun kaikki muut velkojat ovat saaneet oman osuutensa yrityksen varoista. 

(Airaksinen & Jauhiainen 2000, 295-300) 

 

2.1.4 Osakesijoitukseen liittyvä riski 
 

Rossin ym. (2001, 234) mukaan ei ole olemassa mitään universaalisesti hyväksyttyä 

riskin määritelmää. Osakesijoittamisessa riski kuitenkin määritellään usein osakkeiden 

tuoton vaihtelun avulla siten, että mitä suurempi osakkeen tuoton vaihtelu on ollut, sitä 

suurempi riski osakkeeseen liittyy. Puttonen ja Kivisaari (1997, 22-23) esittävät, että 

osakesijoittamiseen liittyy aina riskiä, koska koskaan ei voi olla varma tuotosta, jonka 

tulee osakesijoitukselleen saamaan. Sijoitus ei aina suunnitellulla aikavälillä tuota 

odotettua tuottoa ja se voi myöskin menettää arvonsa osittain tai kokonaan. Mitä 

suurempi riski sijoitukseen sisältyy, sitä suurempaa tuottomahdollisuutta eli riskilisää 

sen on sijoittajalle tarjottava. Riski on siten yleensä mahdollisuus suurempaan tuottoon 

mutta myös pääoman vähenemiseen ja katoamiseen.  

 

Lorie ym. (1985, 111-112) esittävät, että jos oletetaan, että osakkeen tuotot noudattavat 

normaalijakaumaa, voidaan osakkeen riskianalyysissä riskin mittarina käyttää osakkeen 

tuoton keskihajontaa ja varianssia, jotka ilmaisevat arvion tuoton vaihteluvälistä. 

Fabozzi, Modigliani ja Ferri (1994, 263-264) yhtyvät edelliseen näkemykseen riskistä ja 

sen mittaamisesta. Heidän mukaansa riskittömän sijoituskohteen, josta esimerkkinä on 

pankin määräaikaistalletus, tuotto on tiedossa jo sijoitushetkellä, eikä riskittömään 

sijoituskohteeseen siten liity epävarmuutta. Riskiä sisältävän sijoituskohteen tuottoa on 

mahdollista yrittää ennustaa, mutta sen varmaa tuottoa ei ole mahdollista tietää 
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etukäteen. Mikäli riski määritellään toteutuneen tuoton poikkeamana odotetusta 

tuotosta, riski on sitä suurempi, mitä suurempi on tuoton odotusarvojen hajonta.  

 

Lorien ym. (1985, 111-112) mukaan tuottojakauman ollessa vasemmalle tai oikealle 

vino ei normaalijakauma ole täysin sopiva kuvaamaan tuottojen vaihtelua, eikä 

myöskään keskihajonta kuvaa tällöin tuottojen vaihtelua täysin realistisesti. Copeland ja 

Weston (1992, 92) esittävät, että vaihtoehtoisena riskiä mittaavana menetelmänä on 

sovellettu muun muassa stokastisen dominanssin teoriaa, joka ei edellytä 

normaalijakaumaa, eikä niin rajoittavia oletuksia sijoittajien preferensseistä kuin 

perinteiset portfolioteoriaan perustuvat teoriat. Fabozzin ym. (1994, 264) mukaan 

tuottojakauman vinoutta voidaan poistaa logaritmimuunnoksella. He kuitenkin 

vähättelevät jakauman vinouden aiheuttamia vääristymiä normaalijaumaa riski-

analyysissä käytettäessä ja esittävät, että empiiriset havainnot diversifioidusta 

portfoliosta osoittavat, ettei jakauman vinous ole merkittävä ongelma. 

 

Yksittäisen osakkeen ja osakeportfolion riskiä arvioitaessa on oleellista ottaa huomioon, 

että useita eri osakkeita sisältävän portfolion riski ei ole sama kuin sen yksittäisten 

osakkeiden riskien painotettu keskiarvo. Mikäli osakeportfolion riski lasketaan 

yksittäisten osakkeiden painotettuna keskiarvona, saadaan tulokseksi suurempi arvo, 

mitä todellinen riski on, koska kyseinen laskentatapa ei huomioi osakkeiden välisiä 

riippuvuussuhteita. (Van Horne 1989, 55) Osakeportfolion riski jakaantuu 

systemaattiseen ja epäsystemaattiseen riskiin seuraavalla sivulla olevan kuvion 2 

mukaisesti. 

 

 
 
Kuvio 2: Portfolion tuoton varianssin ja osakkeiden lukumäärän välinen suhde 
(mukailtu Ross ym. 2001, 263) 
 

Systemaattinen riski eli markkinariski johtuu yleistaloudellisista tekijöistä, jotka 

vaikuttavat kaikkien markkinoilla olevien arvopaperien tuottoihin. Epäsystemaattinen 
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riski eli yritysriski johtuu puolestaan yritykseen liittyvistä yksilöllisistä taloudellisista 

tekijöistä, jotka vaikuttavat arvopaperin tuottoon. Systemaattista riskiä ei voida 

eliminoida, mutta epäsystemaattinen riski on eliminoitavissa diversifioimalla eli sijoitta- 

malla useisiin erilaisiin arvopapereihin. (Gordon, Sharpe & Bailey 1993, 176-177) Kun 

portfoliossa olevien arvopapereiden määrää lisätään eri yhtiöiden osakkeilla, lähestyy 

portfolion kokonaisriski asymptoottisesti tiettyä tasoa, joka on sama kuin 

markkinaportfolion riski (Van Horne 1989, 69). Portfolion kokonaisriski riippuu myös 

siitä, millainen on sen sisältämän riskittömien ja riskiä sisältävien arvopaperien suhde 

(Copeland & Weston 1992, 179-180). 

 

Epäsystemaattiseen riskiin vaikuttaa yksittäisten arvopapereiden riskien lisäksi 

osakkeiden välinen korrelaatio. Korrelaatiokerroin ilmaisee kahden muuttujan arvon  

välisen lineaarisen riippuvuuden. (Van Horne 1989, 53) Kuviossa 3 mallinnetaan 

osakkeiden tuottojen välisiä erilaisia korrelaatiota. 

 

 
Kuvio 3: Esimerkki eri korrelaatiokertoimista kahden osakkeen tuoton avulla esitettynä 
(Ross ym. 2001, 248) 
 

Kun osakkeiden tuottojen välillä on täydellinen positiivinen korrelaatio, saa 

korrelaatiokerroin arvon +1. Vasemman puoleisessa kuviossa osakkeen A ja B tuottojen 

välillä on täydellinen positiivinen korrelaatio. Tällöin osakkeen A tuoton arvon ollessa 

maksimissaan myös osakkeen B tuotto maksimoituu. Täydellinen negatiivinen 

korrelaatio, jolloin  korrelaatiokerroin saa arvon -1, vallitsee keskimmäisessä kuviossa, 

jossa osakkeen C tuoton ollessa maksimissaan osakkeen D tuotto minimoituu. 

Oikeanpuolimmaisessa kuviossa osakkeiden E ja F tuotot eivät riipu toisistaan 

mitenkään, jolloin niiden välillä ei vallitse korrelaatiota. Tällöin korrelaatiokerroin saa 

arvon 0. (Ross ym. 2001, 247-248) 

 



16 

Portfolion varianssi on voimakkaammin riippuvainen sen sisältämien arvopaperien 

välisistä korrelaatioista kuin yksittäisten arvopaperien variansseista (Ross ym. 2001, 

259-260). Kun osakeportfolio sisältää osakkeita, joiden välillä vallitsee täydellinen 

negatiivinen korrelaatio, voidaan portfolioon liittyvä epäsystemaattinen riski eliminoida 

täysin (Lorie ym. 1985, 117-118). Kyseinen tilanne on kuitenkin lähinnä teoreettinen, 

sillä täysin negatiivisesti korreloituneita osakkeita ei käytännössä ole olemassa. Yleensä 

samansuuntaisia muutoksia aiheuttavat makrotaloudellisten muuttujat, kuten talouden 

syklit ja korkotaso, minkä vuoksi korrelaatiokertoimen arvo kahden eri osakkeen 

tuottojen välillä on yleensä nollan ja yhden välillä. (Elton & Gruber 1991, 47) 

 

2.2 Sijoituskohteen valinta ja sijoittajan preferenssit 
 

2.2.1 Sijoituskohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä 
 

Sijoituspäätöksien taustalla on useita tekijöitä, jotka ohjaavat sijoittajien valintoja. 

Puttosen ja Kivisaaren mukaan (1997, 15-17) sijoituskohteen valintaan vaikuttavia 

tekijöitä ovat informaatio, sijoituksen suuruus ja ajallinen pituus sekä riskin ja tuoton 

välinen suhde. Ensinnäkin informaatio vaikuttaa sijoituskohteen valintaan siten, että 

markkinoita aktiivisesti seuraava sijoittaja valitsee usein omia sijoituskohteita, joiden 

kehitystä hän seuraa ja analysoi. Epäaktiivinen sijoittaja puolestaan antaa 

todennäköisesti varansa jonkin markkinoita ja sijoittamista paremmin tuntevan tahon 

hallinnoitavaksi ja sijoittaa rahansa esimerkiksi jonkin pankin hallinnoimaan rahastoon. 

Toiseksi sijoitusaika on tärkeä osa sijoituspäätöstä, koska sijoitusten odotettavat tuotot 

ovat pitkälti riippuvaisia sijoitusten ajallisesta kestosta. Lisäksi sijoituksen ajallisen 

keston valintaan vaikuttaa, milloin sijoitus joudutaan realisoimaan ja millä 

todennäköisyydellä tehty sijoitus joudutaan realisoimaan ennen sen maturiteettia. 

Kolmanneksi sijoituksen suuruudella eli sijoitettavan rahan määrällä on suuri merkitys 

sijoituskohdetta valittaessa, sillä sijoitettavan rahasumman ollessa pieni eivät kaikki 

sijoituskohteet ole mahdollisia tiettyjen minimisijoitusvaatimusten johdosta. Lisäksi 

sillä on merkitystä, halutaanko tehdä yksi kertasijoitus vai suorittaa sijoitukset jatkuvana 

ja säännöllisenä sarjana. Neljänneksi sijoittajan henkilökohtainen riskinkantokyky on 

yksi merkittävimmistä sijoituspäätöksen laatuun ja määrään vaikuttavista tekijöistä. 

Korkeaan tuotto-odotukseen liittyy lähes poikkeuksetta aina korkea riski. 



17 

Edellisten tekijöiden lisäksi sijoituskohteen valintaan vaikuttaa myös sen 

maantieteellinen sijainti. Brealey (1999, 283) esittää, että sijoittajat suosivat 

sijoituskohteina lähellä sijaitsevia yrityksiä. Väitettä tukee esimerkiksi Covalin ja 

Moskowitzin (1999, 2045-2047) tutkimukset, joiden mukaan sijoituskohteen 

maantieteellisellä sijainnilla on huomattava merkitys sekä kansallisella että 

kansainvälisellä tasolla. Tutkimuksien mukaan Yhdysvaltojen sisällä paikallisten ja 

vieraspaikkakuntalaisten sijoittajien välillä vallitsee epäsymmetristä informaatiota. Mitä 

maantieteellisesti lähempänä sijoituskohteena oleva yritys on, sitä todennäköisempi 

valinta se on sijoituskohteeksi.  

 

2.2.2 Lyhyt- ja pitkäaikaiset sijoitukset 
 

Osakkeenomistajat voidaan karkeasti jakaa pitkän ja lyhyen ajan osakkeenomistajiin sen 

perusteella, kuinka kauan heillä on tarkoituksena pitää varallisuutensa sidottuna 

yrityksen osakkeissa. Grinblattin ja Titmanin (2002, 658-660) mukaan lyhyen ajan 

osakkeen-omistajat, jotka suunnittelevat myyvänsä osakkeensa lähitulevaisuudessa, 

eivät ole kiinnostuneita yrityksen osakkeen arvon pitkäaikaisesta kehityksestä, vaan he 

haluavat yrityksen johdon parantavan lähitulevaisuudessa yrityksen osakkeen arvoa. 

Pitkän ajan osakkeenomistajien kiinnostus kohdistuu puolestaan enemmän yrityksen ja  

sen osakkeen arvon pitkäaikaiseen kehitykseen kuin osakkeen arvon muuttumiseen 

lähitulevaisuudessa. 

 

2.2.3 Sijoituksen tuotto ja riski 
 

Sijoittajan tulee määrittää suhtautumisensa riskiin, joka voidaan määritellä onnistumisen 

ja epäonnistumisen todennäköisyydeksi. Sijoitus, jolla on pitoajallaan enemmän kuin 

yksi mahdollinen tuoton arvo, on riskisijoitus. Kun sijoituskohteen tuottoa ei täysin 

varmuudella voida tietää, sijoittaja kohtaa riskin. (Lee, Finnerty & Wort 1990, 58) 

Haugen (1993, 136) esittää, että sijoittajan suhtautuminen riskiin määritetään hyöty-

teorian avulla, jossa hyöty ajatellaan hyvinvoinnin mitaksi. Teorian mukaan sijoittajat 

voidaan jakaa riskinkarttajiin, riskineutraaleihin ja riskinottajiin. Sijoittajien hyöty-

funktioita mallinnetaan kuviossa 4. 
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Kuvio 4: Varallisuuden ja siitä saatavan kokonaishyödyn välinen suhde (Weston & 
Copeland 1992, 359) 
 

Kuvion hyötyfunktioiden mukaan riskin karttajalle varallisuuden kasvusta aiheutuva 

lisähyöty (rajahyöty) on negatiivinen, riskin ottajalle positiivinen ja riskineutraalille 

sijoittajalle aina samansuuruinen (Parkin 1990, 159). Weston ja Copeland (1998, 358-

361) esittävät, että kun vaihtoehtoina on kaksi samanlaisen tuoton takaavaa sijoitusta, 

joista toisella on suurempi riski kuin toisella, preferoi riskinottaja suuremman riskin ja 

riskin karttaja pienemmän riskin omaavaa vaihtoehtoa. Riskineutraalille sijoittajalle 

puolestaan on sama, kumman vaihtoehdon hän valitsee. Westonin ja Copelandin 

mukaan riskin karttajien lisäksi on olemassa sekä riskinottajia että riskineutraaleja 

henkilöitä, mutta logiikan ja havaintojen mukaan osakesijoittajat ovat suurimmaksi 

osaksi riskin karttajia.  

 

Markowitzin (1970, 210) mukaan portfolioteoriassa oletetaan, että sijoittajat pitävät 

korkeita tuottoja parempina kuin matalia, ja että he ovat riskinkarttajia, eli heillä on 

aleneva rajahyöty. Edelliset oletukset tarkoittavat sitä, että sijoittajan on saatava 

korkeampaa tuottoa, jotta hän olisi valmis hyväksymään suurempaa riskiä. Ross ym. 

(2001, 232-233) yhtyvät Markowitzin näkemykseen riskin sietämisen lisätuotto-

vaatimuksesta sekä kutsuvat riskillisen ja riskittömän sijoituksen tuottojen välistä 

erotusta riskin sietämisestä saatavaksi riskipreemioksi (risk premium). Myös Sharpe 

(1970, 85) esittää, että riskiä omaavan sijoituskohteen tuotto-odotus on riskitön korko 

lisättynä riskipreemiolla. Fabozzin ym. (1994, 261) mukaan sijoittaja määrittää 

suhtautumisensa tuottoon ja riskiin siten, että jos sijoituskohteilla on sama odotettu 

tuotto tai riski, valitsee rationaalinen sijoittaja tuotoltaan suurimman tai riskiltään 

pienimmän sijoituskohteen.  
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Sijoittajien preferenssejä tuoton ja riskin suhteen voidaan mallintaa sijoittajien 

indifferenssikäyrien avulla. Kun sijoittaja määrittelee tuoton ja riskin yhdistelmät, joilla 

hänen kokemansa kokonaishyöty pysyy samana, voidaan muodostaa sijoittajalle 

indifferenssikäyrä. Sijoittajien indifferenssikäyriä mallinnetaan kuviossa 5. 

 

 
Kuvio 5: Sijoittajien indifferenssikäyriä 

 

Indifferenssikäyrät ovat erilaisia eri sijoittajille ja ne kuvaavat kaikkia niitä 

sijoitusmahdollisuuksia, jotka ovat saman arvoisia tietylle sijoittajalle erilaisten tuoton 

ja riskin yhdistelmillä. Kuviossa on esitetty sijoittajien A, B ja C indifferenssikäyrät. 

Sijoittaja kokee saman kokonaishyödyn kaikissa indifferenssikäyränsä pisteissä ja 

käyrän muodosta riippumatta sijoittajan tavoitteena olla mahdollisimman korkealla 

olevalla käyrällä, koska tällöin hän saavuttaa mahdollisimman suuren tuoton 

mahdollisimman pienellä riskillä (Gordon ym. 1993, 141, 145). Indifferenssikäyrän 

nouseminen oikealle on seurausta kasvavan riskin aiheuttamasta tuottovaatimuksen 

noususta (Markowitz 1970, 210) ja mitä jyrkempi käyrä on, sitä enemmän riskiä 

karttavasta sijoittajasta on kyse (Gordon ym. 1993, 145). Kuviossa eniten riskiä karttava 

sijoittaja on A ja vähiten riskiä karttava C. Sijoittaja A on hyödyn kannalta kaikista 

otollisimmassa asemassa, koska hänen käyränsä on muita ylempänä eli hän saavuttaa 

suuremman tuoton samalla riskillä kuin B ja C. Hyödyn suhteen C on huonoimmassa 

asemassa, koska hänen käyränsä sijaitsee kuviossa muiden sijoittajien käyriä alempana. 

 

2.3 Optimaalinen sijoitusstrategia 
 

Portfolioteoriassa oletetaan, että sijoittajat maksimoivat pikemminkin hyötyä kuin 

tuottoa, koska he pyrkivät saavuttamaan sijoitukselleen optimaalisen tuoton ja riskin 

välisen suhteen. Sijoittaja, joka maksimoi ainoastaan odotettua tuottoa, ei sijoita 

varojaan hajautettuun osakeportfolioon vaan parhaimman tuoton odotusarvon omaavaan 
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osakkeeseen. (Markowitz 1970, 207) Pelkästään riskiä minimoiva sijoittaja sijoittaa 

puolestaan kaikki varansa vähäisimmän riskin omaavaan sijoitusvaihtoehtoon, kuten 

pankin määräaikaistalletukseen, jonka tuotto on tiedossa jo sijoitushetkellä (Fabozzi ym. 

1994, 263-264).  

 

Sijoitettaessa osakkeisiin liittyy sijoitukseen aina riskiä, koska koskaan ei voida olla 

varma tuotosta, jonka sijoitukselleen tulee saamaan (Puttonen & Kivisaari 1997, 22-23). 

Osakesijoituksen kokonaisriskiä pystytään kuitenkin vähentämään muodostamalla 

osakkeista portfolio, jolloin osa epäsystemaattisesta riskistä eliminoituu diversifioinnin 

johdosta (Gordon ym. 1993, 176-177). Ross ym. (2001, 263-264) esittävät, että 

rationaaliset sijoittajat muodostavat hyvin diversifioidun osakeportfolion, koska he 

haluvat välttää tarpeetonta riskiä eli osakkeiden epäsystemaattista riskiä. Kuviossa 6 

mallinnetaan kahta osaketta ja niiden muodostaman portfolion tuoton ja riskin 

(mitattuna portfolion tuoton standardipoikkeman avulla) suhdetta, kun osakkeiden 

välinen korrelaatio sekä omistussuhde muuttuvat. 

 

 
Kuvio 6: Osakkeiden A ja B muodostaman portfolion tuotto ja riski (mukailtu Ross ym. 
2001, 254, 256) 
 
Pisteessä A portfoliossa on vain A-osakkeita ja pisteessä B vain B-osakkeita. Eri käyrät 

kuvaavat portfolion odotetun tuoton ja riskin välistä riippuvuutta erilaisilla osakkeiden 

välisillä korrelaatioilla (kuviossa k tarkoittaa osakkeen A ja B välistä korrelaatiota) ja 

omistussuhteilla. Korrelaation ollessa -1, eli täysin negatiivinen, portfolion riski 

eliminoituu tietyllä osakkeiden omistussuhteella (kuviossa piste rf). MV eli minimi-

varianssiportfolio kuvaa sitä osakkeiden omistussuhdetta, jolla portfolion riski 

minimoituu. Tällöin portfolion odotettu tuotto saa arvon YMV ja portfolion tuoton 
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standardipoikkeama arvon XMV. Kuviossa minivarianssiportfolio on määritelty vain 

tilanteessa, jossa osakkeiden välillä ei ole korrelaatiota (k=0), mutta muillakin 

osakkeiden välisillä korrelaatioarvoilla minimivarianssipiste on määritettävissä 

identtisellä tavalla.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan tapausta, jossa portfolio sisältää useiden eri yrityksien 

osakkeita. Tällöin oleellista on valita portfolion sisältämät osakkeet siten, että niiden 

välinen korrelaatiokerroin on mahdollisimman pieni, koska tällöin diversifioinnin 

vaikutus riskin pienentymiseen on mahdollisimman suuri (Brealey & Myers 1991, 137-

139). Oleellista on kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka monen eri yrityksen 

osakkeita portfolioon otetaan mukaan. Empiiristen havaintojen mukaan noin 15-20:nen 

eri yrityksen osaketta sisältävän portfolion voidaan pitäisi olla riittävä, jotta suurin osa 

epäsystemaattisesta riskistä saadaan eliminoitua (Van Hornen 1989, 69). Vaikka 

portfolion riskiä voidaankin pienentää diversifioinnin avulla, ei sen kokonaisriskiä 

voida kuitenkaan kokonaan eliminoida, koska hajauttamisella ei ole vaikutusta 

portfolion systemaattiseen riskiin. Käytännössä myöskään epäsystemaattinen riski ole 

täysin eliminoitavissa. (Brealey & Myers 1991, 137-139) Kuviossa 7 havainnollistetaan 

osakeportfolion, joka sisältää useiden eri yritysten osakkeita, rakennetta ja optimointia. 

 

 
Kuvio 7: Portfolion rakenne ja optimointi (mukailtu Ross ym. 2001, 258, 266) 
 

Sateenvarjon muotoisen kuvion sisään jäävä alue kuvaa mahdollisten sijoitusvaihto-

ehtojen joukkoa ja sen tummennettu sivu tehokasta sijoitusvaihtoehtojen joukkoa (Ross 

ym. 2001, 257-259). Jos riskitön sijoitusvaihtoehto, jota kuvaa kuvion piste rf, on 
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olemassa, valitsee riskiä minimoiva sijoittaja sen. Piste Min kuvaa minivarianssi-

portfoliota ja piste M markkinaportfoliota. Edellisessä saavutetaan portfolion riskin 

minitaso ja jälkimmäinen sisältää tasapainotilanteessa kaikki markkinoilla olevat riskiä 

sisältävät arvopaperit niiden markkina-arvojen suhteessa. (Sharpe 1970, 81-82) Pää-

omamarkkinasuora kulkee pisteiden rf ja M kautta ja sen kulmakerroin on riskin 

markkinahinta. Suora ilmaisee, kuinka paljon markkinat vaativat sijoitukselta lisää 

tuotto-odotusta, kun sijoituksen riski kasvaa yhden yksikön. (Lee ym. 1990, 193)  

 

Homogeenisten odotusten vallitessa kaikki sijoittajat uskovat samoihin tuoton, 

varianssin ja kovarianssin odotusarvoihin ja he pitävät markkinaportfoliota opti-

maalisena portfoliona (Ross ym. 2001, 268). Tällainen tilanne on kuitenkin täysin 

teoreettinen ja käytännössä sijoittajan kannalta optimaalinen portfolio sijaitsee pisteessä, 

jossa hänen indifferenssikäyränsä sivuaa pääomamarkkinasuoraa (Copeland & Weston 

1992, 166). Kuviossa on havainnollistettu sijoittajien A ja B indifferenssikäyriä. 

Sijoittajan A optimaalinen portfolio sijaitsee pisteessä AOpt, jossa hänen 

indifferenssikäyränsä sivuaa pääomamarkkinasuoraa. Hänen portfolionsa sisältää sekä 

riskittömiä että riskillisiä arvopapereita. Sijoittajan B optimaalinen portfolio sijaitsee 

puolestaan pisteessä BOpt, joka on pääomarkkinasuoralla ylempänä kuin piste M eli 

markkinaportfolio. Päästäkseen pisteeseen BOpt sijoittajan B on sijoitettava kaikki 

rahansa markkinaportfolion mukaisesti, minkä lisäksi hänen otettava lainaa ja 

sijoitettava myös lainarahat markkinaportfolion mukaisesti. (Haugen 1993, 204) 

 

Osakeportfolion hallintaan kuuluu varojen suuntaaminen tiettyihin sijoituskohteisiin, 

painotus eri sijoituskohteiden kesken ja ostettavien arvopapereiden valinta. 

Optimaalinen portfolio muodostetaan arvopaperi- ja portfolioanalyysin perusteella, 

joista edellisessä pyritään selvittämään yksittäisten arvopapereiden ja jälkimmäisessä 

muodostettavien portfolioiden odotetut tuotot sekä riskit. (Sharpe 1985, 140) Portfolio 

on tehokas, kun sillä on pienin riski saman tuoton omaavista portfolioista tai kun se 

antaa suurimman tuoton niistä portfolioista, joilla on sama riski (Fabozzi ym. 1994, 

263-264). Vaikka epäsystemaattisen riskin eliminoiminen onkin järkevää, ei pientä 

rahamäärä suoraan osakkeisiin sijoitettaessa osakeportfoliota välttämättä kannata 

hajauttaa, koska kaupankäynti- ja säilytyskustannukset nousevat tällöin suhteellisen 

korkeiksi sijoitettuun pääomaan nähden (Puttonen & Kivisaari 1997, 16). 
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2.4 Osakesijoittaminen ja yrityksen kasvu  
 

Osakesijoittamisen ja yrityksen kasvun suhdetta voidaan tarkastella yrityksen ja sen 

osakkeen arvomääritysmallien avulla. Pike ja Neale (1996, 88-116) esittävät kolme 

erilaista yrityksen ja sen osakkeen arvonmääritysmallia: 

1) Varojen nettoarvomalli (net asset value) määrittää yrityksen arvon sen tasearvon 

perusteella. Lyhyesti esitettynä yrityksen nettoarvo on sen taseen varat 

vähennettynä sen taseen veloilla.  

2) Osinkojen arvostamismallin (dividend valuation model) mukaan osakkeen 

markkina-arvo on yrityksen kaikkien tulevaisuudessa maksamien osinkojen 

nykyarvo.  

3) Tuottoarvomallin (earnings stream) mukaan yrityksen osakkeiden markkina-

arvon pitäisi olla samansuuruinen yrityksen arvon kanssa ja yrityksen arvo 

voidaan määrittää sen tulevaisuuden tuotto-odotusten perusteella. 

 

Yrityksen kasvu tarkoittaa osakkeenomistajien omistuksen arvon kasvamista ja siten 

heidän varallisuutensa lisääntymistä (Salmi 2004, 98-101). Yrityksen ja sen osakkeen 

arvonmääritysmallien avulla voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä. Ensimmäiseksi 

yrityksen kasvaessa sen tulontuottamiskyky ja taseen mukainen varallisuus kasvavat. 

Tulontuottamiskyvyn kasvaminen aiheuttaa tuottoarvomallin ja taseen mukaisen 

varallisuuden kasvaminen nettoarvomallin mukaan yrityksen arvon kasvamisen. 

Toiseksi osinkojen arvostamismallin mukaisesti osakkeen markkina-arvon voidaan 

todeta kasvavan, jos yrityksen tulevaisuudessa maksamien osinkojen arvioidaan 

kasvavan.  

Osa yrityksen voittovaroista jaetaan osinkoina ja osa säilytetään yrityksessä pidätettyinä 

voittavaroina. Jos ulkoinen rahoitus eli uuden pääoman hankkiminen oman ja vieraan 

pääoman muodossa, ei ole mahdollista, yrityksen kasvu perustuu siihen, miten suuren 

osan voitoistaan se säilyttää pidätettyinä voittovaroina. Kasvu määrittyy tällöin 

pidätettyjen voittovarojen ja pidätetyistä voittovaroista saadun tuoton tulona seuraavan 

kaavan mukaisesti (Ross. ym. 2001, 113-115) 

 

(%) tosaatu tuot ta    varois          
 - voittostäSäilytetyi * (%)at  voittovarsäilytetyt äYrityksess  (%)kasvu Yrityksen           )1( =
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Koskelan (1984, 25-41) mukaan perinteisessä voittoteoriassa osakkeen arvon oletetaan 

määräytyvän yrityksen voiton perusteella riippumatta siitä, kuinka paljon yritys 

voittovaroistaan osakkeenomistajille osinkoina jakaa. Tämä johtuu siitä, että osak-

keenomistajat odottavat yrityksen investoivan säilytetyt voittovarat siten, että ne 

tuottavat vähintään osakkeenomistajien tuottovaatimuksen verran. Tällöin on sama, 

millaista osingonjakopolitiikkaa yrityksen johto noudattaa, koska osakkeenomistaja saa 

hyötynsä kuitenkin joko myöhäisempien osinkojen tai yrityksen kasvun johdosta 

nousseen osakkeen markkinahinnan muodossa. Koskela (1984, 25-41) väittää, että 

osingonjakopolitiikan vaikutukset liittyvät yrityksen tulevaisuuden rahavirtojen 

epävarmuuteen. Jos osakkeesta saatavan tuoton vaihtelua pidetään riskin mittarina, 

liittyy tulevaisuuteen epävarmuutta, koska yrityksen tulevaisuuden tuottojen ja sen 

jakamien osinkojen tarkkoja rahamääriä on mahdotonta ennustaa. Tulevaisuuteen 

liittyvä epävarmuus aiheuttaa riskiä karttavan sijoittajan olemaan indifferentti heti 

saatavien reaalisten osinkojen ja epävarmassa tulevaisuudessa saatavien osinkojen 

välillä. 

 

Yrityksen osinkojen kasvun oletetaan johtuvan yrityksen tulontuottamiskyvyn kasvusta, 

joka liittyy oleellisesti yrityksessä säilytettyjen voittovarojen menestykselliseen 

investointiin. P/E-luku (price/earnings ratio) tarkoittaa osakkeen markkina-arvon ja 

osakkeesta saadun tuoton suhdetta. Suuren kasvupotentiaalin omaavilla yrityksillä on  

tyypillisesti suhteellisen korkea P/E-luku, mikä johtuu siitä, että markkinat liittävät 

osakkeen arvoon kasvupreemion. Kasvupreemio liitetään osakkeen hintaan, koska kun 

yrityksellä on optimistiset tulevaisuuden kasvunäkymät eli yrityksen tulontuot-

tamiskyvyn arvioidaan parantuvan tulevaisuudessa, oletetaan kasvun vaikuttavan myös 

tulevaisuudessa jaettavien osinkojen suuruuteen. Korkea P/E-luku ei signaloi siitä, että 

yritys on menestynyt hyvin, vaan siitä, että yrityksen arvioidaan menestyvän entistä 

paremmin tulevaisuudessa. (Pike & Neale 1996, 104) 
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3  YRITYKSEN KASVU 
 

 

     3.1 Kasvun tausta 
 

3.1.1 Kasvun määrittely ja yrityksen toimintaympäristö 
 

Neilimon ja Pekkasen (1996, 2) mukaan yrityksen kasvulla tarkoitetaan yleisesti 

yrityksen toiminnan laajenemista, joka ilmenee käytännössä erilaisten yrityksen 

toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kasvuna. Yrityksen kasvua voidaan käsitellä 

nimellisenä ja reaalisena kasvuna, joista jälkimmäisessä nimellisestä kasvusta on 

vähennetty inflaatio. Virtanen (1999) esittää, että yleensä kasvulla tarkoitetaan yrityksen 

koon kasvua, jota mitataan liikevaihdon, taseen loppusumman, henkilökunnan määrän 

tai muun vastaavan mittarin avulla. Itse Virtanen määrittelee kuitenkin kasvun yrityksen 

markkina-arvon kasvuksi. 

 

Penrosen (1995, 9-10) mukaan yrityksen kasvu on yritystoiminnan määrällistä ja 

laadullista kasvamista ja se voi tapahtua sisäisesti, ulkoisesti tai verkostoitumalla. 

Määrällinen kasvu voi olla esimerkiksi liikevaihdon, taseen loppusumman tai 

henkilöstön määrän kasvua ja laadullinen kasvu voi olla esimerkiksi osaamiseen ja 

asiantuntemukseen liittyvää kasvua. Sisäisellä kasvulla tarkoitetaan yrityksen 

laajentumista esimerkiksi uusia toimitiloja perustamalla ja ulkoinen kasvu perustuu 

usein yritysostoihin ja verkostoitumiseen. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (2004, 9-15) tekemän reilut 4000 pk-yritystä sisältävän 

tutkimuksen mukaan 7% suomalaisista pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti 

kasvuhakuisia ja 48% pyrkii kasvamaan mahdollisuuksiensa mukaan. Tärkeimpänä 

kasvukeinona kasvuhakuisilla yrityksillä on oman tuotannon ja myynnin laajentaminen. 

Kasvuhakuisten yritysten suhteellinen osuus yrityskannasta on Suomessa ulkomaihin 

verrattuna varsin alhainen. 

 

Jones (2001, 164) määrittelee yrityksen liiketoimintaympäristön seuraavasti. �Yrityksen 

toimintaympäristö sisältää ne yritykseen vaikuttavat voimat, jotka vaikuttavat yrityksen 
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toimintaan ja resurssien saantiin�. Jonesin näkemys yrityksen liiketoimintaympäristöstä 

on esitetty kuviossa 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8: Organisaation ympäristö (Jones 2001, 164) 

 

Jones (2001, 163-199) jakaa yrityksen liiketoimintaympäristön erityiseen ympäristöön 

ja yleiseen ympäristöön, joista edellinen on jokaiselle yritykselle ainutlaatuinen ja 

jälkimmäinen kaikille yrityksille sama. Erityinen ympäristö sisältää kaikki ne tekijät, 

jotka vaikuttavat suoraan organisaation kykyyn turvata omat resurssinsa ja yleinen 

ympäristö puolestaan ne voimat, jotka vaikuttavat erityisen ympäristön toimintaan ja 

kaikkien yrityksien kykyyn säilyttää tietyssä ympäristössä omat resurssinsa. 

Liiketoimintaympäristö vaikuttaa oleellisesti yrityksen toimintakykyyn, kuten yrityksen 

kasvukykyyn ja -mahdollisuuksiin.  

 

3.1.2 Yrityksen tavoitteet ja kasvaminen 
 

Yrityksen tavoitteiden määrittely riippuu siitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan, 

koska jokaisella sidosryhmällä ja taholla on erilaisia motiiveja yritykseen liittyen. 

Kilpailunäkökulmasta yrityksen on kasvettava vähintään yhtä nopeasti kuin ympäröivät 

markkinat, jotta se voi säilyttää kilpailuasemansa menettämättä markkinaosuuttaan, 

kilpailuetuaan tai kehitysmahdollisuuksiaan kilpailijoillensa (Laitinen 1994, 45). 
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Osakkeenomistajat pitävät osakkeen arvon maksimointia yrityksen tärkeimpänä 

tavoitteena. Rahoitusteorian mukaan yrityksen arvon maksimointi maksimoi myös sen 

osakkeen arvon ja yrityksen arvo liittyy oleellisesti yrityksen kokoon ja kasvuun. (Ross 

ym. 2001, 15-17) Yrityksen kasvu tarkoittaa osakkeenomistajien omistuksen arvon 

kasvua ja siten heidän varallisuutensa lisääntymistä  (Salmi 2004, 98-101). Suomalaiset 

yritykset asettavat yhä useammin tavoitteekseen omistajien varallisuuden maksimoinnin 

eli yrityksen osakkeen hinnan kasvattamisen (Kallunki & Kytönen 2002, 17-21). 

Keskuskauppakamarin (2002, 4-5) tekemän 31:een suureen suomalaiseen yritykseen 

kohdistuneen tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä on 

liiketoiminnan kasvutavoitteita. Tutkimuksen tulokset yritysten tärkeimmistä tavoit-

teista on esitetty kuviossa 9. 

 

 
Kuvio 9: Suomalaisten yritysten tärkeimmät tavoitteet (Keskuskauppakamari 2002, 5) 
 

Keskuskauppakamarin (2002, 4-5) tutkimuksen mukaan suurten suomalaisten yritysten 

kolme tärkeintä tavoitetta ovat liikevaihdon ja myynnin kasvattaminen, kannattavuuden 

parantaminen ja markkinajohtajuuden tai alan johtavan yrityksen maineen 

saavuttaminen. Tutkimuksessa ei mainita osakkeen arvon kasvattamista yhdeksi 

tavoitteeksi, mutta ainakin mainitun kolmen tärkeimmän tavoitteen toteutumisen 

voidaan päätellä vaikuttavan positiivisesti yrityksen osakkeen arvoon. 

 

Virtanen (1999) mainitsee markkina-arvon kasvattamisen kasvavan yrityksen 

tärkeimmäksi tavoitteeksi, koska sen lisäys kasvattaa yrityksen omistajien varallisuuden 

arvoa. Hänen mukaansa arvon luominen ei suoranaisesti tarkoita samaa kuin yrityksen 

rahallisen tuloksen maksimointi, mutta yrityksen hyvä taloudellinen tulos on 
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useimmiten edellytys laajamittaiselle arvon luomiselle. Pennrosen (1995, 29-30) 

näkemyksen mukaan voittoa pitkällä tähtäimellä tavoitteleva yritys maksimoi pitkän 

tähtäimen kasvunsa. 

 

Salmen (2004, 98-101) mukaan liikevaihdon kasvua pidetään yleensä merkkinä 

yrityksen menestyksestä. Neilimo ja Uusi-Rauva (1999, 17-25) korostavat, että 

kasvutavoite on tiiviisti yhteydessä muihin tavoitteisiin, kuten erityisesti kannattavuus- 

ja rahoitustavoitteisiin. Ruuhela (1972, 9-13) esittää, että yrityksen kasvun ja 

kannattavuuden välillä on positiivinen korrelaatio. Yrityksellä voidaan ajatella olevan 

jokin optimaalinen koko ja voittoa maksimoidessaan yritys kasvaa kohti optimikokoa. 

Penrose (1995, 18-19) yhtyy Ruuhelan näkemykseen yrityksen optimaalisesta koosta, ja 

esittää, ettei ole syytä olettaa, että kasvaessaan suuremmaksi yrityksestä jossain 

vaiheessa tulisi liian iso ja sen vuoksi tehoton.  

 

3.1.3 Kasvun riskit  
 

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaatii yritykseltä joustavuutta ja kykyä hallita 

riskejä. Kasvuun liittyy aina suurempia riskejä kuin vakaaseen toimintaan. (Saarnio, 

Puttonen & Eronen 2000, 83-85) Laitinen (1991, 16-17) mainitsee neljä tilannetta, 

joissa yritys on erityisen altis ajautumaan vaikeuksiin ja joista kaksi liittyy yrityksen 

kasvamiseen. Nämä kaksi tilannetta, joissa molemmissa yrityksen hallitsematon 

kasvaminen aiheuttaa usein yritykselle taloudellisia vaikeuksia, ovat suuri investointi ja 

laajentuminen uusille toimialoille. Laitisen (1991, 56) mukaan liian nopea ja epä-

tasainen kasvu on vaarallista erityisesti silloin, kun siihen yhdistyy voimakas velkaan-

tuminen ja heikentyvä kannattavuus. 

 

Virtasen (1999) mukaan kasvuyrityksen toiminnalle on ominaista suuri epävarmuus, 

johon liittyy liiketoiminta-, rahoitus-, maksuvalmius-, markkina-, teknologia-, inflaatio- 

ja korkoriski.  

! Liiketoimintariski. Yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvä riski, 

joka jaetaan yrityksen sisäiseen (toimintariski) ja ulkoiseen (toimintaympäristö-

riski) riskiin.  

! Rahoitusriski. Yritykseen sijoitetun pääoman tuoton epävarmuus, joka johtuu 

yrityksen potentiaalisesta kyvyttömyydestä hoitaa rahoitusvelvoitteitansa. 
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! Maksuvalmius- eli likviditeettiriski. Kuvaa yrityksen erilaisten varallisuuserien 

rahaksi muuttamiseen liittyvää epävarmuutta. Riskin suuruuteen vaikuttavat 

varallisuuserän luonne, markkinatilanne, toimintaympäristö ja luottovaatimus.  

! Teknologia- ja markkinariski. Edellinen on yrityksen teknologian vanhenemi-

seen liittyvä riski ja jälkimmäinen markkinatilanteen vaihtelusta aiheutuvaan 

epävarmuuteen liittyvä riski. 

! Inflaatio- ja korkoriski. Edellinen on hintatason ja ostovoiman vaihteluun 

liittyvä riski ja jälkimmäinen korkojen vaihteluun liittyvä riski.  

 

3.1.4 Yrityksen kasvustrategiat 
 

Byars (1987, 63-72) esittää kasvustrategioiksi tasaisen kasvun, keskittymisen yhteen 

tuotteeseen tai palveluun, keskitetyn diversifikaation, vertikaalisen integraation eteen- ja 

taaksepäin, horisontaalisen integraation ja yhtymädiversifikaation. Tasaisen kasvun 

strategiassa yritys toimii entistä strategiaansa soveltaen ja jatkaa kasvuaan 

aikaisemmalla kasvunopeudella. Keskittyessä yhteen tuotteeseen tai palveluun yritys 

kasvattaa tietyn tuotteen tai palvelun myynti-, voitto- tai markkinaosuutta aikaisempaa 

nopeammin. Vertikaalisessa integraatiossa yritys laajenee sen toimitusketjussa (supply 

chain) joko taaksepäin tavarantoimittajien tai eteenpäin jakelijoiden suuntaan ja 

horisontaalisessa integraatiossa puolestaan sivuttain ostaen kilpailevia yrityksiä. 

Keskitettyä diversifikaatiota toteuttava yritys kasvattaa tuote- ja palveluvalikoimaansa 

entisen tapaisilla tuotteilla ja palveluilla, kun yhtymädiversifikaatiossa yritys puolestaan 

laajentaa tuote- ja palveluportfoliotaan sille entuudestaan uudenlaisilla tuotteilla ja 

palveluilla. 

 

Brandtin (1986, 32-41) mukaan liiketoimintaa voidaan laajentaa viidellä eri tavalla, 

jotka ovat tuotekehitys, markkinoiden laajentaminen, diversifikaatio sekä integraatio 

eteen- ja taaksepäin. Brandtin kasvustrategiat eivät merkityksellisesti eroa Byarsin 

kasvustrategioista ja kumpikaan ei mainitse synergiaetujen tai verkostoitumisena avulla 

tapahtuvaa kasvamista. Kauppa- ja teollisuusministeriön (2004, 7) mukaan taloudellinen 

kasvu tapahtuu yrityksen nykyisen liiketoiminnan orgaanisena kasvuna 

markkinaosuuden kasvun tai markkina-alueen laajentumisen kautta (geneerinen kasvu), 

uudelle alueelle perustetun uuden liiketoiminnan kautta (diversifiointi) tai yritysoston 

tai fuusion kautta. 
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Samaan aikaan, kun yrityksellä on useita laajentumisvaihtoehtoja, on sillä myös monia 

laajentumisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ongelmia (Penrose 1995, 65-66). 

Slywotzkyn ja Wisen (2002, 73-83) mukaan voimakkaan ja hallitun kasvun 

saavuttaminen tavanomaisin keinoin on käymässä yhä vaikeammaksi. He uskovat, että 

nykyään voimakas ja hallittu kasvu saavutetaan käyttämällä apuna yrityksen piilevää 

omaisuutta (hidden assets), kuten alikäytettyjä ja näkymättömiä kyvykkyyksiä sekä 

kilpailuetuja, jotka yrityksellä jo on, mutta joita ei ole aikaisemmin osattu hyödyntää. 

 

3.1.5 Kasvun rahoitus ja optimaalinen rahoitusrakenne 

 

Yrityksen kasvuun liittyy oleellisesti menojen ja tulojen kasvaminen. Kuviossa 10 

havainnollistetaan yrityksen tulon- ja menonlähteitä. Rossin ym. (2001, 3-9) mukaan 

yrityksellä on kolme eri tulonlähdettä, jotka ovat yrityksessä säilytetyt voittovarat, 

suoritemarkkinoilta saadut tulot ja rahoitusmarkkinoilta saatu oma tai vieras pääoma. 

Edellisten kolmen tulonlähteen lisäksi yritys voi saada pääomaa lahjoituksina ja 

avustuksina, kuten esimerkiksi konserni- tai valtionavustuksina. Yrityksellä on myös 

kolme menonlähdettä, joista ensimmäisenä mainittakoon pääoman palautukset (osingot, 

velkojen takaisinmaksut ja velkojen korot), toisena tuotannontekijäkorvaukset ja 

kolmantena valtiolle maksettavat verot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10: Yrityksen tulon- ja menonlähteet (mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 
18; Ross ym. 2001, 8) 

 

TUOTANNONTE- 
KIJÄMARKKINAT 

VALTIORAHOITUS-
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YRITYS

RAHAVIRTA YRITYKSEEN RAHAVIRTA YRITYKSESTÄ 

1 

2 3
4 5 6 

TULONLÄHTEET 
1 =  Säilytetyt voittovarat 
2 =  Tulot suoritteista 
3 =  Oma ja vieras pääoma 

MENONLÄHTEET
4 =  Osingot, korot ja pääoman takaisinmaksut 
5 =  Menot tuotannontekijöistä 
6 =  Verot  
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Laitinen (1991, 17-18) kehottaa, että yrityksen liian nopeaa kasvua pitäisi välttää ja 

kasvu tulisi sitoa yrityksen tulorahoitukseen. Kasvun sitominen täydellisesti 

tulorahoitukseen ei aina kuitenkaan ole mahdollista ja Davidsonin sekä Phillipsin 

(1990) mukaan yrityksen kasvun suunnittelu edellyttää myös resurssien ja ulkoisen 

rahoituksen suunnittelua. Kasvun kannalta tärkeää on kyetä saamaan uutta pääomaa, 

koska mahdollisuutta sijoittaa sisäisesti luotua rahoitusta yrityksen kasvuinvestointeihin 

rajoittaa yrityksen kyky tehdä voittoa sekä voitosta maksetut osingot osakkeen-

omistajille. Yrityksen optimaalista rahoitusrakennetta mallinnetaan kuviossa 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 11: Yrityksen arvon kannalta optimaalinen velan määrä (Ross ym., 432) 

 

Yrityksen rahoitusrakennetta eli yrityksen oman ja vieraan pääoman välistä suhdetta on 

tutkittu rahoitusteoriassa. Modigliani ja Miller1 esittävät, että yrityksen arvo kasvaa 

yrityksen velan määrän kasvaessa, koska velan korot ovat verotuksessa 

vähennyskelpoisia. Yrityksen arvoa velan määrän kasvaessa verohyödyt huomioiden 

esittää kuviossa ylimmäinen nouseva suora ja alimmainen suora kuvaa puolestaan 

velattoman yrityksen arvoa. Velan määrän maksimointi ei kuitenkaan maksimoi 

käytännössä yrityksen arvoa, koska konkurssikustannukset (financial distress costs) 

alentavat yrityksen arvoa, kun yrityksellä on paljon velkaa verrattuna sen omaan 

pääomaan. Yrityksen arvo muuttuu todellisuudessa velan määrän kasvaessa kuvion 

esittämän keskimmäisen sateenkaaren muotoisen käyrän mukaisesti. Päätös yrityksen 

pääomarakenteesta on valinta (trade-off) velan korkohyödyn ja konkussikustannusten  

 
1 Alkupeäinen artikkeli: Modigliniani, F. & Miller, M 1958. The Cost of Capital, 
Corporate Finance and the Theory on Investment. American Economic Review. June.  
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välillä. Yrityksellä on optimaalinen määrä velkaa pisteessä Opt, jossa yrityksen 

pääomarakenne maksimoi yrityksen arvon. Tällöin kuvion mukaisesti velan määrä on 

XOpt ja yrityksen arvo YOpt. (Ross ym. 2001, 432-433) 

 

Walsh (1996, 189-203) esittää yrityksen rahoitusta suunniteltaessa tärkeimmiksi 

päätöksiksi tarvittavan rahoituksen määrän, rahoituksen muodon (oman vai vieraan 

pääoman muotoista rahoitusta) sekä mahdollisen vieraan pääoman ehdot ja takaisin-

maksuajan. Yrityksen kasvaessa hallittua kasvunopeutta nopeammin on sillä neljä tapaa 

kasvun rahoittamiseksi: hankkia lisää omaa pääomaa, ottaa velkaa, parantaa yrityksen 

tuottavuutta tai jakaa voittoa vähemmän osinkoina omistajille ja käyttää sitä enemmän 

kasvuinvestointeihin (Klein & Belt 1993/-94). 

 

Pienien ja keskisuurien yritysten rahoitusongelmat ovat usein moninaisemmat kuin 

suuryrityksillä, joilla on käytettävissään useampia rahoituslähteitä sekä enemmän 

asiantuntemusta ja kokemusta rahoitusongelmien hoitamiseen (Virtanen 1999). Pienien 

yrityksien kasvu kärsii usein pääoman saannin vaikeudesta, koska uudet, pienet ja 

tuntemattomat yritykset eivät omaa samoja mahdollisuuksia pääoman saamiseksi kuin 

isot ja tunnetut yritykset. Pääoman onnistunut hankkiminen vaatii yritykseltä kykyä 

luoda luottamusta rahoittajien silmissä. (Penrose 1995, 37)  

 

Mayerin (1998, 156-157) mukaan on olemassa evidenssiä siitä, että yritysten tapa 

rahoittaa kasvuinvestointinsa vaihtelee maittain. OECD-maissa yritykset rahoittavat 

investointinsa pääasiallisesti tulorahoituksen avulla ja tärkein ulkoisen rahoituksen 

muoto on pankkilaina. Joukkovelkakirjojen ja osakeantien merkitys rahoituksen 

lähteenä ei ole kovinkaan merkittävä. Mayerin mukaan tutkimusevidenssiä löytyy myös 

siitä, että teollisuudenalat, joilla on erittäin suuri ulkoisen rahoituksen tarve, kasvavat 

nopeiten maissa, joissa on kehittyneimmät rahoitusmarkkinat. Teollisuudenalat, joilla 

on vähäinen ulkoisen rahoituksen tarve, kasvavat puolestaan nopeiten maissa, joissa 

rahoitusmarkkinat ovat vähiten kehittyneet.  
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3.2 Yrityksen kasvuprosessi 
 

3.2.1 Kasvuprosessin vaiheet 

 

Yrityksen kasvuprosessia voidaan mallintaa elinkaarimallin avulla. Kuviossa 12 

havainnollistetaan kasvua yrityksen elinkaaren vaiheiden ja nettokassavirran funktiona. 

 

 
Kuvio 12: Yrityksen kehitysvaiheet (Virtanen 1999) 

 

Yrityksen kasvu esitetään kuviossa s-käyrän muotoisella elinkaarimallilla, jossa 

yrityksen oletetaan etenevän vaiheesta toiseen. X-akselilla ilmoitetaan yrityksen 

kehitysvaiheiden nimet. Yritys aiheuttaa menoja jo syntymävaiheessa eli ennen sen 

lainmukaista perustamista, minkä takia yrityksen kassavirta on negatiivinen jo yrityksen 

aloitusvaiheessa. Kasvuvaiheessa yritys kasvaa nopeasti, laajentumisvaiheessa kasvu 

hidastuu ja kypsyysvaiheessa kasvu loppuu tai muuttuu negatiiviseksi. Elinkaarimallia 

on arvosteltu voimakkaasti siksi, ettei se huomioi yritysten kehityksen erilaisuutta. 

(Virtanen 1999) 

 

      3.2.2 Kasvun taloudelliset edellytykset  
 

Walsh (1996, 189-203) esittää, että kannattavuuden, pääomarakenteen ja kasvun täytyy 

olla tasapainossa toistensa kanssa. Epäbalanssi mainittujen tekijöiden välillä vaikuttaa 

voimakkaasti yrityksen rahavirtoihin. Salmen (2004, 98-101) mukaan yrityksen 

taloudellinen tila ja kasvukyky rakentuvat ensisijaisesti kolmen tekijän varaan, jotka 

ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Hän esittää, että yritys on 
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kasvukykyinen vain silloin, kun nämä kolme tekijää ovat kunnossa. Laitinen (1991, 29) 

yhtyy Salmen näkemyksiin yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä, mutta jakaa 

sekä maksuvalmiuden että vakavaraisuuden kahteen osatekijään eli staattiseen ja 

dynaamiseen maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Yhteenveto yrityksen taloudelli-

sista toimintaedellytyksistä voidaan esittää seuraavasti: 

 

1. Kannattavuus 

2. Maksuvalmius (likviditeetti) 

! Dynaaminen (tulorahoituksen riittävyys) 

! Staattinen (nopeasti realisoitavan omaisuuden riittävyys) 

3. Vakavaraisuus 

! Dynaaminen (tulorahoituksen riittävyys) 

! Staattinen (omaisuuden riittävyys) 

 

Kannattavuudella tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on kykyä tuottaa enemmän tuloja 

kuin menoja. Vakavaraisuuden puolestaan määrittää yrityksen vieraan ja oman pääoman 

välinen suhde ja maksuvalmius (likviditeetti) kuvaa yrityksen lyhyen aikavälin 

rahoituksen riittävyyttä. (Kallunki & Kytönen 2002, 73-91) 

 

3.2.3 Kasvuprosessiin vaikuttavat tekijät 
 

Yrityksen kasvuun vaikuttavat ja sitä tilannekohtaisesti rajoittavat useat liiketoiminta-

ympäristöön liittyvät tekijät. Yrityksen kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat Jonesin (2001, 

163-199) mukaan demokraattiset, kulttuurilliset, kansainväliset, poliittiset, ympäris-

tölliset, taloudelliset ja teknologiset voimat. Byarsin (1987, 26-30) näkemyksen mukaan 

yrityksen kasvumahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa talouden suhdanteet, yleinen 

korkotaso, työllisyystilanne, inflaatio, teknologiset innovaatiot, lait, säännökset, poliit-

tiset päätökset, verotus, ihmisten arvot ja tavat sekä kulttuuri.  

 

Yrityksen liiketoimintaympäristön tarkasteluun soveltuu viiden voiman malli, jonka 

avulla yrityksen kilpailutilanteeseen sekä kasvuun vaikuttavia tekijöitä voidaan 

analysoida. Viiden voiman malli esitetään seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 13. 

Porterin mukaan (1980, 4-6) yrityksen kilpailutilanteeseen vaikuttavia voimia ovat uusi- 
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Kuvio 13: Toimialan kilpailuvoimien malli (Porter 1980, 4) 

 

en tulokkaiden sekä korvaavien tuotteiden ja palveluiden uhka, toimialan kilpailijoiden 

toimenpiteet sekä toimittajien ja asiakkaiden neuvotteluvoima. Yrityksen markkina-

aseman toimialalla määrittää sen suhde muihin toimialan kilpailijoihin. Uudet tulokkaat 

voivat muuttaa kilpailutilannetta ja aiheuttaa siten uhan toimialalla oleville yrityksille. 

Korvaavat tuotteet ja palvelut voivat syrjäyttää toimialan nykyiset tuotteet ja palvelut. 

Toimittajien ja asiakkaiden määrä säätelee tuotannontekijä- ja suoritemarkkinoiden 

koon ja niiden neuvotteluvoima puolestaan tuotannontekijöiden ja suoritteiden hinnat.  

 

Penrosen (1995, 7) mukaan useat yritykset eivät kasva, mikä voi johtua muun muassa 

tehottomasta johdosta, kyvyttömyydestä rahoituksen saantiin, muutoksiin mukautu-

mattomuudesta, huonosta päätöksentekokyvystä tai yksinkertaisesti huonosta onnesta 

johtuen yrityksestä riippumattomista tekijöistä. Penrose (1995, 43-64) esittää kolme 

yrityksen kasvua pääasiallisesti rajoittavaa tekijää, jotka ovat henkilöstöresurssit ja 

johdon kyvykkyys, tuotannontekijä- ja suoritemarkkinat sekä epävarmuus ja riski. 

Yrityksen kasvaessa nopeammin, mihin johdolla ja työntekijöillä on resursseja, saattaa 

henkilöstöresurssien niukkuus ja johdon kyvyttömyys rajoittaa ja hidastaa yrityksen 

kasvamista. Tuotannontekijämarkkinat voivat rajoittaa yrityksen kasvua pääoman, 

työvoiman tai johtajien saantiongelmien vuoksi ja suoritepuolen markkinat puolestaan 

markkinoilla tarjolla olevien tuottavien investointimahdollisuuksien puutteen takia. 

Riskin ja epävarmuuden kasvu rajoittaa yrityksen kasvamista, koska yrityksen 

kasvaessa velkarahoituksen avulla sen likviditeetti ja kyky selvitä odottamattomista 

tilanteista heikentyy. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (2004, 9-12) tekemän tutkimuksen mukaan 

suomalaisten pk-yrityksien merkittävimmiksi kasvun esteiksi ja kasvuhaluttomuuden 
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syiksi koetaan yrityskoon optimaalisuus, riittämätön kysyntä ja voimakas kilpailu, 

kasvuun liittyvän riskin ottamisen haluttomuus, taloudellisten resurssien puute ja 

kasvamiseen vaadittavan osaamisen riittämättömyys. 

 

3.2.4 Taloudellisesti epäonnistunut kasvuprosessi 

 
Laitisen (1991, 26-29) mukaan ensimmäinen ja kaikista tavallisin vaaranmerkki 

yrityksen kasvaessa on kannattavuuden heikentyminen. Kannattavuuden, joka on 

yrityksen tärkein toimintaedellytys, alentuminen puolestaan heikentää lähes väistämättä 

muita toimintaedellytyksiä eli maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Kun kannattavuuden 

heikentymisen johdosta tulorahoituksen riittävyys pienenee, yritys joutuu rahoittamaan 

toimintaansa yhä enemmän vieraalla pääomalla, jolloin sen omavaraisuus heikkenee. 

Suuri velka suhteessa vähäiseen omaan pääomaan ja heikkoon tulorahoitukseen 

vaikeuttaa luoton saamista kohtuullisilla ehdoilla.  

 

Salmi (2004, 203-204) esittää, että yrityksen kriisiin johtavan prosessin syitä ovat muun 

muassa liian nopea kasvu suhteessa kannattavuuteen, heikko kannattavuus, nykivä 

kasvu, heikko tulorahoitus, velkaantuminen ja takaisinmaksukyvyn heikkeneminen. 

Vausen (1997, 230-237) mukaan yritys ei selviydy kauaa, ellei sillä ole mahdollisuutta 

saada rahaa tulo- tai pääomarahoituksen muodossa. Yritys, jolla on paljon velkaa ja 

jonka kannattavuus on heikko omaa suuren riskin, joka puolestaan aiheuttaa oman 

pääoman tuottovaatimuksen kasvamisen ja vaikeuttaa uuden velan saantia. Rossin ym. 

(2001, 856-857) mukaan yritys voi selvitä taloudellisesta ahdingosta (financial distress) 

usealla eri tavalla, kuten myymällä omaisuuttaan, fuusioitumalla toisen yrityksen 

kanssa, vähentämällä pääoman kulutusta, supistamalla tuotekehitystoimintaa, 

laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita, neuvottelemalla pankkien ja muiden 

lainanantajien kanssa, vaihtamalla vierasta pääomaa omaksi pääomaksi tai menemällä 

konkurssiin. Yrityksen hallitsemattoman kasvun aiheuttamaa rahoituskriisiin johtavaa 

tapahtumaketjua mallinnetaan seuraavalla sivulla kuviossa 14. 

 

Kuviossa kannattamaton ja hallitsematon kasvu aiheuttavat yrityksen vakavaraisuuden 

ja tulorahoituksen heikkenemisen. Tulorahoituksen ylläpitämä rahoituspuskuri pienenee 

ja lisärahoituksen saaminen vaikeutuu heikentyneen vakavaraisuuden vuoksi. Kykene- 
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Laitinen (1991) esittää,  

 

! Kasvu tuo mukanaan rahoitus- ja liiketoimintariskit: YRITYSRISKI = 

RAHOITUSRISKI + LIIKERISKI (hallittu kasvu kurssi) 

! Vipuvaikutus # velkaantumisen nousu nostaa oman pääoman tuottotasoa 

 

 

 

Kuvio 14: Yrityksen rahoituskriisin syntyminen (Laitinen & Laitinen 2004, 16) 

 

mättömyys maksuvelvoitteiden hoitamiseen ajoissa johtaa maksuviiveisiin. Pitkällä 

tähtäimellä maksuviiveet saattavat aiheuttaa maksuhäiriön, joka pitkittyessään johtaa 

pahimmassa tapauksessa yrityksen saneeraukseen. Jos maksuhäiriöistä yritystä ei haeta 

saneeraukseen tai saneeraus epäonnistuu, ajautuu yritys pahimmassa tapauksessa 

konkurssiin. (Laitinen & Laitinen 2004, 15-19) 
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4 YRITYKSEN HALLITTU KASVUNOPEUS 
 

 

4.1 Yrityksen hallitun kasvunopeuden määrittely 
 

Kasvaminen vaatii yritykseltä tiettyjä resursseja ja toimintaedellytyksiä. Argentin 

(1983) mukaan hallitsematon kasvu on yksi merkittävimpiä vaaranmerkkejä yrityksen 

toimintaan liittyen ja johtaa yrityksen helposti rahoitusvaikeuksiin (Laitinen 1991, 19-

22). Aho ja Rantanen (1993, 108-109) yhtyvät Argentin näkemykseen hallitsemattoman 

kasvun vaarallisuudesta ja toteavat, että se johtaa yrityksen usein taloudellisiin 

vaikeuksiin ja pahimmassa tapauksessa konkurssiin.  

 

Yrityksen hallitun kasvunopeuden määritelmiä on useita. Higgins (1977), joka on 

kehittänyt yhden tunnetuimmista yrityksen hallitun kasvunopeuden malleista, 

määrittelee yrityksen hallitun kasvunopeuden maksimaaliseksi liikevaihdon 

kasvunopeudeksi, jolla yritys kykenee kasvamaan muuttamatta rahoitusrakennettaan, 

myymättä omaisuuttaan ja vaihtamatta osingonjakosuhdettaan. Rossin ym. (2001, 931) 

määritelmä on samantapainen, sillä he määrittelevät hallitun kasvunopeuden yrityksen 

nykyisen tulostason, osingonjakosuhteen, rahoitusrakenteen ja pääoman tuotta-

vuusasteen säilyttäväksi kasvunopeudeksi, olettaen, että yritys ei hanki uutta pääomaa. 

 

Gallinger (2000) ottaa omassa määritelmässään huomioon muitakin kasvun mittareita 

kuin pelkän liikevaihdon. Hän esittää, että hallittu kasvunopeus on sellainen liike-

vaihdon sekä oman- ja vieraan pääoman kasvunopeus, jolla yrityksen rahoitusrakenne, 

osingonjakosuhde ja pääoman tuottavuusaste eivät muutu. Clark J., Clark M. ja Verzilli 

(1985, 48) määrittävät puolestaan hallitun kasvunopeuden sellaiseksi liikevaihdon 

kasvunopeudeksi, jolla yrityksen rahoituspolitiikkaa ei tarvitse muuttaa. Emeryn (2000) 

määritelmä on identtinen Clarkien ja Verzillin määritelmän kanssa, mutta hän lisää, että 

hallitulla kasvunopeudella kasvavan yrityksen ei tarvitse muuttaa rahoitusrakenteen 

lisäksi myöskään toimintapolitiikkaa. Edellisten määritel-mien kanssa samantapainen 

on myös Van Horne (1997, 744) näkemys hallitun kasvun opeuden määritelmästä. Hän 

esittää hallitun kasvunopeuden sellaiseksi vuosittaiseksi liikevaihdon kasvuksi, jonka 
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yritys kykenee saavuttamaan suunnitellulla toiminta- ja velkatasolla sekä 

osingonjakosuhteella.  

 

4.2 Yrityksen hallitun kasvunopeuden matemaattinen mallinta-  

      minen 
 

4.2.1 Tarkasteltavien mallien valinta 
 

Yrityksen hallittua kasvunopeutta ovat tutkineet useat eri tutkijat ja he ovat kehittäneet 

erilaisia hallitun kasvunopeuden matemaattisia malleja. Hallitun kasvunopeuden 

mallien kehittäjiä ovat suomalaisista muun muassa Reijo Ruuhela (1989), Pekka Soveri 

(1991), Teemu Aho (1993) sekä Pentti Talonen (1973) ja ulkomaalaisista Gordon 

Donaldson (1971) ja Robert Higgings (1977). Tässä tutkielmassa on valittu kolme 

hallitun kasvunopeuden mallia yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi. Mallit on 

valittu siten, että ne ovat mahdollisimman erilaisia sekä lähtökohtiensa että kasvun 

mittariensa kannalta. Kunkin mallin voidaan ajatella edustavan omaa ideologiaansa 

hallitun kasvunopeuden mallintamisen suhteen. Valitut mallit perusteluineen ovat 

seuraavat: 

1) Ensimmäiseksi malliksi valittiin Donaldsonin malli. Useimmat hallitun kasvu-

nopeuden mallit käyttävät yrityksen kasvun mittarina liikevaihdon kasvua ja 

näistä malleista Donaldsonin malli valittiin yksinkertaisuutensa ja kattavuutensa 

takia.  

2) Toiseksi malliksi valittiin Talosen hallitun kasvun malli, koska se eroaa muista 

mainituista malleista siten, että siinä kasvun mittarina käytetään oman pääoman 

tuottoprosenttia ja lähtökohtana hallitun kasvun mallintamiselle pidetään laino-

jen hoitokate -tunnuslukua. 

3) Kolmanneksi malliksi valittiin Soverin hallitun kasvunopeuden malli, jossa 

edellisistä malleista poiketen lähtökohtana on yrityksen kannattavuuden tavoit-

teenasettelu ja  kasvun mittarina kokonaispääoman kasvu. 
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4.2.2 Donaldsonin hallitun kasvun malli 

 

Donaldsonin (1984, 65�66, 78) mielestä toimialan kehitys ja kilpailijoiden toiminta 

määrittävät yrityksen kasvutavoitteet ja hänen hallitun kasvunopeuden mallissa 

yrityksen kasvua rajoittavia muuttujia ovat kannattavuus, osinkopolitiikka, 

velkaantumisaste ja vieraan pääoman korkotaso. Jos yrityksellä ei ole vierasta pääomaa 

eikä osinkoja makseta, muodostuu kannattavuus mallissa ainoaksi liikevaihtoa 

rajoittavaksi tekijäksi. Alkuperäinen Donaldsonin tasapainoisen kasvun kaava on 

muotoa 

 

g = yrityksen liikevaihdon hallittu kasvunopeus 

RONA  = sijoitetun pääoman tuottoaste 

r  = tuloksesta yritykseen jätetty osuus eli (= 1- (osingot / tulos)) 

d  = vieras pääoma / oma pääoma 

i  = vieraan pääoman korkokustannus verovähennyksen jälkeen. 

 

Kaikki kaavan luvut esitetään prosenttilukuina ja koska vieraan pääoman korkomenot 

lasketaan verovähennyksen jälkeen, on sijoitetun pääoman tuottoastetta laskettaessa 

huomioitava, että korkomenoihin ei lisätä verohyödyn osuutta. Vieraan pääoman 

korkoprosentin ollessa sijoitetun pääoman tuottoastetta suurempi, muuttuu liikevaihdon 

kasvuprosentti negatiiviseksi.  

 

Donaldsonin mallin eräänä puutteena on vakiosuhdeolettama, jonka mukaan 

liikevaihdon ja taseen loppusumman kasvunopeudet ovat aina samansuuruiset. 

Korjattaessa mallia pääoman kiertonopeutta mallintavalla tekijällä KN, joka on 

liikevaihdon ja taseen muutoksen välinen suhde, saadaan Donaldsonin mallia muutettua 

realistisemmaksi. Lisäksi nykyisen laskentakäytännön mukaan sijoitetun pääoman 

tuottoon lasketaan nettotuloksen ja korkomenojen lisäksi myös verot 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 1995, 40), minkä takia kaavan alkuun tulee lisätä 

verojen vaikutus tekijän 1-f muodossa, jossa f tarkoittaa verokantaa. Muokattu 

Donaldsonin malli saa muodon 

 

i) -(RONA  * d (RONA  *r   g          )2( +=
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Donaldsonin muokatun mallin mukaan yrityksen liikevaihdon hallittuun kasvu-

nopeuteen vaikuttavat kannattavuus, pääoman kiertonopeus, verokanta, osinko-

politiikka, velkaantumisaste ja vieraan pääoman korot.  

 

4.2.3 Talosen hallitun kasvun malli 

 

Talosen (1992, 13�15) lähtökohdat hallitun kasvunopeuden määrittämiseen eroavat 

Donaldsonista merkittävästi. Talonen käyttää lainojen hoitokate -tunnuslukua hallitun 

kasvunopeuden mallin lähtökohtana, sillä hänen mielestään lainojen hoitokatteelle 

asetettava tavoitetaso kuvaa yrityksen johdon suhtautumista riskiin. Mitä pienemmällä 

lainojen hoitokatteella yrityksen johto suunnittelee selviävänsä, sitä rohkeampaa 

yrityksen kasvu- ja rahoituspolitiikka on. Yritystutkimusneuvottelukunnan (2002, 69) 

mukaisesti lainojen hoitokatteen kaava on muotoa 

 

Tunnusluku mittaa tuloksen rahoituksellista riittävyyttä vieraan pääoman hoidon 

näkökulmasta. Talosen (1992, 18) hallitun kasvun malli, jossa vakiosuhdeolettamana on 

liikevaihdon ja taseen loppusumman kasvunopeuksien samansuuruisuus, on muotoa 

 

α = oman pääoman tuotto (= voitto / oma pääoma) 

γ = lainojen hoitokate  

δ  = sijoitetun pääoman tuotto (= (tulos + korot) / sijoitettu pääoma) 

λ = b / (a * (1 + β)), jossa b tarkoittaa poistoja vuoden alussa, a omaa  

                   pääomaa vuoden alussa ja β velkaantumisastetta. 

p = lainojen keskikorko 

r = lainojen lyhennykset / lainasaldo vuodessa. 

 

tlyhennykselainojen sten Pitkäaikai lut Rahoitusku
lutRahoitusku  ämäRahoitusjä  hoitokateLainojen           (4)

+
+=

i) -(RONA  * d (RONA  *r  * KN * f) - (1  g          )3( +=

λδ+γ
λδδ+γ=α

 -  - r)  (p * 
p *  - p *  -  * r)  (p *            )5(
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Talosen mallissa korostuu vieraan pääoman rahoittajan näkökulma ja kaavan mukaan 

oman pääoman kasvuun vaikuttavat kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto, poistot, 

velkaantumisaste, lainojen lyhennykset ja lainojen korot. 

 

4.2.4 Soverin hallitun kasvun malli 

 

Soverilla (1991, 44�49, 66) on myös edellä mainituista hallitun kasvun tutkijoista 

poikkeava lähestymistapa hallitun kasvun mallintamiseen. Hänen mukaansa yrityksen 

tavoitteenasettelu etenee siten, että yrityksen pitkän aikavälin kasvuodotusten ja 

yrityksen tuloksen ansainnan perusfilosofian perusteella päätetään vaadittava 

vähimmäisnettotulos. Se muutetaan tuottovaatimukseksi siten, että yrityksen oma 

laskentäkäytäntö huomioidaan. Yrityksen on siis saavutettava tietty nettotulos, jotta se 

kykenee säilyttämään haluamansa rahoitusrakenteen valitsemallansa kasvutavoitteella. 

Nettotulos voidaan laskea seuraavan kaavan mukaisesti 

 

∆OP/∆VP = oman pääoman muutos / vieraan pääoman muutos 

NT  = nettotulos 

Os = osingot 

∆OSPO = osakepääoman korotus 

i * K = inflaatiohelpotus käyttömaisuudesta 

∆KPO = kokonaispääoman kasvu 

po = poistot. 

 

Kaavassa vasen puoli kuvaa tavoitteeksi asetettua rahoitusrakenteen muutosta ja 

oikealla puolella on osoittajaan merkitty oman pääoman ja nimittäjään vieraan pääoman 

muutokset yhteensä. Malli on tarkoitettu yrityksen johdolle nettotuloksen suunnittelua 

varten, sillä kun kasvu- ja rahoitusrakennetavoitteet ovat päätetty, voidaan kaavasta 

ratkaista nettotulos. Mallia toisella tapaa soveltaen sen avulla voidaan ratkaista myös 

nykyisen rahoitusrakenteen turvaava kasvuvauhti, kun nettotulos on asetettu. Tällöin 

kaava ratkaistaan kokonaispääoman kasvun suhteen, jota käytetään yrityksen kasvun 

mittarina, ja se saa muodon 

Os  OSPO - NT - po - KPO
K * i OSPOOs-

VP
OP          )6(

+∆∆
+∆+ΝΤ = 

∆
∆



43 

 

Kaavan mukaan kokonaispääoman kasvuun vaikuttavat rahoitusrakenne, nettotulos, 

osekeanti- ja osinkopolitiikka sekä poistot.  

 

4.2.5 Tarkasteltujen mallien vertailu 
 

Tutkielmassa esitetyt yrityksen hallitun kasvunopeuden mallit, eli Donaldsonin, Soverin 

ja Talosen mallit, valittiin useista vaihtoehtoisista malleista tarkemman tarkastelun 

kohteeksi siksi, että ne ovat mahdollisimman erilaisia sekä lähtökohtiensa että kasvun 

mittariensa suhteen. Valittujen mallien voidaan todeta edustavan omaa ideologiaansa 

yrityksen hallitun kasvunopeuden määrittämisen ja mallintamisen suhteen. Malleja on 

vertailtu toisiinsa taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: Donaldsonin, Soverin ja Talosen hallitun kasvunopeuden mallien vertailu 

 Donaldsonin malli  Talosen malli Soverin malli 

Alkuperäi-
nen tarkoi-
tus: 

Seurantamalli yrityksen 
johdolle kasvun kontrol-
loimiseksi 

Yrityksen analysoin-
timalli lainanantajil-
le 

Tavoitteenasettelu-
malli yrityksen joh-
dolle kasvun kont-
rolloimiseksi 

Kasvun 
mittari: 

Liikevaihdon kasvu Oman pääoman tuo-
ton kasvu 

Kokonaispääoman 
kasvu 

Olettamat: Alkuperäisessä mallissa 
vakiosuhdeolettama liike-
vaihdon ja taseen loppu-
summan suhteen (korjat-
tu muokatussa mallissa)  

Vakiosuhdeolettama 
liikevaihdon ja ta-
seen loppusumman 
suhteen 

Ei olettamia 

Hallittuun 
kasvuno-
peuteen 
vaikuttavat 
tekijät:  

Tulos, sijoitetun pääoman 
tuottoaste, velkaantumis-
aste, osinkopolitiikka se-
kä vieraan pääoman kus-
tannukset (lisäksi muoka-
tussa mallissa pääoman 
kiertonopeus ja verokan-
ta) 

Tulos, velkaantu-
misaste, sijoitetun 
pääoman tuotto, 
poistot ja vieraan 
pääoman kustan-
nukset 

Tulos, velkaantu-
misaste, osinko- ja 
osakeantipolitiikka 
sekä poistot 

 

 

Os-∆OSPONTpoK)*i∆OSPOOs - (NT*
∆VP / ∆OP

1  ∆KPO         )7( +++++=
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Esitetyt hallitun kasvunopeuden mallit kehitettiin alkuperäisesti eri tarkoituksia varten 

ja niissä jokaisessa käytetään erilaista yrityksen kasvun mittaria, mikä kuvastaa mallien 

erilaisia lähtökohtia ja ideologioita. Mallien taustalla olevat olettamat helpottavat 

mallien matemaattista esittämistä, mutta saattavat sisältää todellisuuden kanssa risti-

riidassa olevia tekijöitä. Talosen mallissa oletetaan, että yrityksen liikevaihdon ja taseen 

loppusumman suhde on vakio, mikä on todellisuudessa epärealistista. Sama olettama on 

tehty myös alkuperäisessä Donaldsonin mallissa, mutta korjattu muokatussa mallissa 

paremman realistisuuden saavuttamiseksi. Mallien sisältämiä samoja yrityksen 

hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat tulos ja velkaantumisaste, joiden 

lisäksi kukin malli sisältää myös muita kehittäjänsä näkemyksen mukaisia hallittuun 

kasvunopeuteen vaikuttavia tekijöitä. Donaldsonin mallissa näitä muita tekijöitä ovat 

osinkopolitiikka ja vieraan pääoman kustannukset ja Donaldsonin mallin muokatussa 

versiossa edellisten lisäksi pääoman kiertonopeus ja verokanta. Talosen mallissa nämä 

muut tekijät ovat sijoitetun pääoman tuotto, poistot sekä vieraan pääoman kustannukset 

ja Soverin mallissa osinko- ja osakeantipolitiikka sekä poistot. 

 

4.3 Yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltaminen 
 

4.3.1 Aikaisemmat tutkimukset ja sovellukset 
 

Tässä kappaleessa esitellään hallitun kasvun ideologiaan ja malleihin liittyviä 

aikaisempia tutkimuksia ja sovelluksia, jotka on valittu siten, että niiden avulla on 

mahdollista saada mahdollisimman laaja-alainen käsitys yrityksen hallitun kas-

vunopeuden soveltamismahdollisuuksista erilaisissa konteksteissa. Suurin osa 

tutkimuksista ja sovelluksista on tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuja artikkeleita, 

mutta myös muutama rahoituksen kirjallisuudessa esitetty hallitun kasvunopeuden 

sovellus on otettu tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksien ja sovelluksien erilaisuuden 

vuoksi niitä ei ole ryhmitelty, vaan ne on esitetty satunnaisessa järjestyksessä.  

 

Walsh (1996) on kehittänyt yksinkertaisen hallitun kasvun mallin, jonka avulla yritys 

voi tasapainottaa voiton, pääomarakenteen ja kasvun. Mallin tarkoituksena on kyetä 

määrittämään maksimaalinen liikevaihdon kasvunopeus, jolla yritys kykenee 
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kasvamaan käyttämällä kasvun investointien rahoituksessa pelkästään tulorahoitusta. 

Walshin esittämä hallitun kasvun malli on muotoa 

 

G  = liikevaihdon hallittu kasvunopeus 

RE  = yrityksessä säilytetyt voittovarat (�) 

OF = taseen oma pääoma (�). 

 

Yritys tarvitsee lisää pääomaa kasvun rahoittamiseksi, jos sen todellinen kasvunopeus 

ylittää kyseisen mallin mukaisesti lasketun hallitun kasvunopeuden. Jos uutta pääomaa 

ei ole mahdollista saada, on selvää, että yrityksen tilinpäätöksen tunnusluvut laskevat. 

Mallia kehittäessään Walsh on tehnyt tiettyjä oletuksia. Liikevaihdon kasvaessa hän on 

olettanut myös vaihtuvien ja pysyvien vastaavien, tuloksen, koron, verojen ja osinkojen 

kasvavan. Lisäksi hän on olettanut yrityksen velkasuhteen pysyvän vakiona. Mallin 

yksinkertaisuuden ja useiden oletuksien takia Walsh painottaa, ettei malli sovellu 

yrityksen johtamisen apuvälineeksi, mutta investoijille se tarjoaa yksinkertaisen ja 

nopean kuvan siitä, kuinka nopeasti yritys voi kasvaa ja mitä ongelmia yrityksen 

hallitsematon kasvu voi aiheuttaa. Walsh esittää, että kannattavat ja nopeasti kasvavat 

yritykset ovat kaikista arvokkaimpia ja kannattamattomat hitaasti kasvavat yritykset 

kaikista arvottomimpia sijoituskohteita. Toisaalta yrityksen nopeaan kasvamiseen liittyy 

aina riskejä, minkä takia nopeasti kasvava yritys, jolla on huono kannattavuus, on 

vaarallinen sijoituskohde. 

 

Costa (1997) esittää, että hallitun kasvunopeuden avulla yrityksen kasvunopeudelle 

voidaan määrittää kaksi tasoa. Ensimmäiseksi hallittu kasvunopeus soveltuu liike-

vaihdon kasvun minimitason määrittämiseen. Kasvun minitasolla tarkoitetaan sellaista 

kasvunopeutta, jolla yritys kykenee kattamaan sen liiketoiminnan aiheuttamat 

kustannukset. Toiseksi hallitun kasvunopeuden avulla voidaan määrittää yrityksen 

liikevaihdon kasvun maksimitaso, joka tarkoittaa sellaista kasvunopeutta, jonka yritys 

kykenee saavuttamaan muuttamatta toiminta- tai rahoituspolitiikkaansa. Costan mukaan 

oleellinen tekijä nopeasti kasvavan yrityksen strategisessa rahoitusjohtamisessa on 

määrittää liikevaihdon maksimaalinen kasvunopeus, joka pystytään saavuttamaan 

nykyisellä tulorahoituksen ja rahoitusrakenteen tasolla. Rahoitusjohtamisen lisäksi 

OF
RE G          )8( =
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luovasti sovellettuna hallittu kasvunopeus tarjoaa pankkiireille ja investoijille vihjeitä 

siitä, onko pääomaa käytetty kasvun rahoittamiseen vai yrityksen rahoituksellisten 

ongelmien korjaamiseen.  

 

Rossin ym. (1996, 93-101) mukaan hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen 

rahoitusjohdon lisäksi myös pankkiirien tarpeisiin. Hallitun kasvunopeuden malli 

havainnollistaa neljän tekijän välistä suhdetta, jotka ovat yrityksen toiminnallinen 

tehokkuus (mitattuna katetuotolla), pääoman käytön tehokkuus (mitattuna netto-

pääoman kiertonopeudella), rahoituspolitiikka (mitattuna velkasuhteella) ja osingon-

jakopolitiikka (mitattuna osingonjakosuhteella), välistä suhdetta. Kun yritykselle on 

määritetty kyseisten tekijöiden tavoitearvot, voi se kasvaa vain tietyllä kasvunopeudella, 

joka on yrityksen hallittu kasvunopeus. Rossin ym. (1996, 93�101) esittämä hallitun 

kasvun malli on muotoa 

 

SGR  = liikevaihdon hallittu kasvuvauhti  

ROE = pääoman tuottoaste (return on equity) 

b = voittovaroista yritykseen jätetty osuus  

    [= (voittovarat - osingot) / voittovarat]. 

 

Rossin ym. (1996, 93�101) mukaan pankkiirit voivat käyttää hallitun kasvunopeuden 

mallia määritelläkseen yrityksen rahoituksen tarpeen ja investointimahdollisuudet. 

Toiseksi pankkiirit voivat käyttää mallia havainnollistaakseen kokemattomalle yritys-

johdolle, että on välttämätöntä pitää yrityksen kannattavuus, rahoitus ja kasvu 

tasapainossa, jotta yritys kykenee toimimaan menestyksellisesti pitkällä ajanjaksolla. 

Kolmanneksi pankkiirit voivat verrata yrityksen todellista kasvunopeutta sen hallittuun 

kasvunopeuteen arvioidakseen, miksi ja kuinka pitkäksi aikaa yritys tarvitsee lisää 

pääomaa. Myös yrityksen talousjohto voi käyttää hyväksi hallittua kasvunopeutta, koska 

sen avulla on mahdollista yhteensovittaa yrityksen eri tavoitteet. Lisäksi hallitun kasvu-

nopeuden mallin avulla voidaan määrittää, kuinka paljon sen eri tekijöitä täytyy 

muuttaa, jotta suunniteltu kasvuvauhti kyetään saavuttamaan. 

ROE) * (b - 1
ROE * b SGR         )9( =
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Myös Davidsonin ja Phillipsin (1990) mukaan hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen 

tavoitteiden yhteensovittamisen suunnitteluun. He esittävät, että kasvu on yksi yrityksen 

tärkeimmistä tavoitteista, mutta hallitsemattomana se ajaa yrityksen taloudellisiin 

vaikeuksiin. Yrityksen liikevaihdon kasvaessa usein myös varaston koko sekä 

tuotannon, myynnin ja hallinnon tarvitsemien voimavarojen määrä kasvaa. 

Tulorahoituksen jälkeen velkarahoitus on käytetyin rahoitusmuoto kasvuinvestointien 

rahoittamisessa. Liikevaihdon kasvun ja markkinatilanteen säilyessä vakaana kyetään 

velka useimmiten maksamaan takaisin, mutta kansantaloudellisten tekijöiden ja 

markkinatilanteen muuttuessa tilanne saattaa olla päinvastainen. Suurimmalla osalla 

kasvuprosessissaan epäonnistuneista yrityksistä kasvu ja pääomainvestoinnit eivät ole 

olleet tasapainossa, minkä takia ideaalisen markkinatilanteen muuttuessa yritykset 

ajautuvat taloudellisiin vaikeuksiin, koska niiden rahoitusrakenne ei kykene joustamaan 

tilanteen vaatimalla tavalla. 

 

Ratkaisuna optimaalisen kasvunopeuden, kasvun vaatimien investointien ja 

rahoitusrakenteen joustavuuden yhteensovittamiseen Davidson ja Phillips (1990) 

esittävät kasvun suunnittelemista hallitun kasvun mallin avulla, joka on muotoa 

 

  ∆LV  = Liikevaihdon muutos (�) 

  ∆V = Vaihtuvien vastaavien muutos (�) 

  VS = Velkaantumissuhde 

  LVT-1 = Edellisen vuoden liikevaihto (�) 

  KT% = Katetuottoprosentti 

  OS = Osingonjakosuhde 

  UHR  = Ulkopuolinen hankittu rahoitus (�) 

  PV T-1 = Edellisen vuoden pysyvät vastaavat (�). 

 

Davidsonin ja Phillipsin (1990) mukaan kasvun suunnittelussa oleellista on hankkia sen 

vaatima pääoma. Tulorahoitus on paras rahoitusvaihtoehto, mutta se rajoittuu yrityksen 

tekemän voiton määrään. Lisäksi tulorahoituksen kasvuinvestointeihin käytettävissä 

olevaa osuutta rajoittavat osakkeenomistajille maksetut osingot. Myös ulkopuolisen 

OS) - (1 * KT%  1) - (VS * )LV / (PV
 UHR* OS) - (1 * KT% *LV

 - VS) - (1 * V  LV          )10(
1-T1-T

1-T

+
∆=∆
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rahoituksen saanti on usein rajallista, sillä pienyrittäjien mahdollisuudet ulkoiseen 

rahoitukseen saattavat olla mitättömät. Avoimissa yhtiöissä sekä kommandiittiyhtiöissä 

ei puolestaan saateta haluta ottaa yhtiöön mukaan uusia omistajia vain lisärahoituksen  

saamisen vuoksi. Osakeyhtiöt eivät pääomaa saadakseen välttämättä halua turvautua 

osakeantiin ensimmäisenä rahoitusvaihtoehtona, koska osakeannin myötä osakkeen-

omistajien määrä kasvaa. Lisäksi osakkeen hinnan ollessa aliarvostettu osakeyhtiöt 

pyrkivät käyttämään ensisijaisesti muita rahoitusvaihtoehtoja kuin osakeantia. Myös 

velkarahoituksessa on omat haittapuolensa, sillä velkaantuminen kasvattaa esimerkiksi 

yrityksen konkurssiriskiä. 

 

Platt, H., Platt M. ja Guangli (1995) väittävät, että useimmat hallitun kasvunopeuden 

mallit eivät huomioi yrityksiä, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa (financial distress). 

He ovat tutkineet asiaa ja esittävät yrityksen johdolle sekä yrityksen ulkopuolisille 

muutosjohtajille soveltuvan hallitun kasvun mallin, joka soveltuu sellaisiin tilanteisiin, 

joissa yritys on taloudellisissa vaikeuksissa. Plattin ym. (1995) hallitun kasvun malli on 

muotoa 

 

SGR  = hallittu kasvuvauhti taloudellisessa ahdingossa 

M = katetuotto 

S = liikevaihto 

A = kokonaispääoma 

d = osingonjakosuhde. 

 

Plattin ym. (1995) mukaan taloudellisissa ahdingossa oleva yritys todennäköisesti 

vähentää maksamiensa osinkojen määrää tai ei maksa niitä lainkaan. Esimerkiksi pankki 

luotonantajana ei välttämättä salli osingonmaksua, velkakirjojen kovenantit saattavat 

estää osingonmaksun ja johto saattaa haluta käyttää kaikki yrityksen voittovarat 

taloudellisesta ahdingosta selviämiseen. Plattit ja Guangli esittävät, että heidän hallitun 

kasvun mallinsa soveltuu sekä yrityksen ulkopuolisien muutosjohtajien että yrityksen 

johdon apuvälineeksi. Yritykset, jotka yrittävät selvitä taloudellisesta ahdingostaan, 

palkkaavat usein ulkopuolisen muutosjohtajan, koska ulkopuolisen henkilön on 

helpompi suorittaa kustannuksien leikkauksia ja irtisanomisia, joita taloudellisesta 

A) / (S * d)-(1 * M  SGR         )11( =
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ahdingosta selviäminen usein vaatii. Muutosjohtajat tyypillisesti keskittyvät karsimaan 

kustannuksia, nostamaan myyntihintoja ja tehostamaan tuottavuutta. Hallitun kasvun 

malli auttaa muutosjohtajaa hänen työnsä edistymisen seurannassa, sillä kasvanut 

hallittu kasvunopeus osoittaa, että muutosjärjestelyt ovat tuottaneet tulosta. 

 

Plattin ym. (1995) mukaan yrityksen johdon saattaa olla tarpeen kontrolloida yrityksen 

kasvuvauhtia. Jos taloudellisessa ahdingossa oleva yritys kasvaa hallittua kasvu-

vauhtiansa nopeammin, se tarvitsee ulkopuolista rahoitusta kasvun rahoittamiseksi, jota 

sillä välttämättä ei ole saatavilla. Kasvun kontrolloimiseksi yrityksen johdon tulee 

ensinnäkin laskea hallitun kasvunopeuden mallin avulla tavoitteellinen liikevaihdon 

kasvunopeus ja toiseksi määrittää kunkin asiakkaan ja tuotteen kannattavuus. 

Kannattaviin tuotteisiin ja asiakkaisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja uusien 

tuote- tai asiakasmahdollisuuksien esiintyessä saattaa olla hyödyllistä korvata vanhat 

heikosti kannattavat tuotteet tai asiakkaat uusilla. Hallitun kasvunopeuden mallin avulla 

lasketun tavoitteellisen liikevaihdon kasvunopeuden avulla voidaan arvioida yrityksen 

tuote- ja asiakasportfolion laajuutta. 

 

Avila ja Mass (1995) tarkastelevat yrityksen hallittua kasvua strategisesta 

näkökulmasta. He esittävät, että nykyään liiketoiminnan kompleksisuus muokkaa 

johtajien käyttäytymistä. Johtajat pyrkivät kehittämään kannattavia ja hallittuja 

kasvustrategioita sekä ymmärtää heidän tekemiensä liiketoiminnallisten ratkaisujen 

sekundäärisiä vaikutuksia. Strategisessa mielessä Avilan ja Massin mukaan tulee 

erityisesti varoa liian nopeaa kasvua, kasvamista liian aikaisin, kasvamista kysynnän 

vaihtelun väärin ennustamisen takia, kasvun sekundäärisiin vaikutuksiin liittyviä 

haitallisia seurauksia sekä vääränlaista ja vääränmuotoista kasvua. He esittävät, että 

hallitun kasvun johtamisessa tulee ottaa huomioon liiketoiminnan dynamiikka, jota 

varten on kehitetty analyyttinen tekniikka nimeltä Business Dynamics. Business 

Dynamics sisältää kuusi liiketoimintadynamiikan periaatetta, jotka tulee huomioida 

yrityksen kasvun johtamisessa. Hyvä aloitustapa on selvittää ja mallintaa yrityksen 

liiketoiminnan sisältämät vuorovaikutussuhteet, minkä jälkeen tulee miettiä, mitkä 

toimenpiteet luovat potentiaalisia kasvun mahdollisuuksia ja hidasteita sekä millaisia 

primäärisiä ja sekundäärisiä vaikutuksia näillä toimenpiteillä on. 
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Strategisen suunnittelun näkökulmasta hallittua kasvua ovat tutkineet myös Clark ym. 

(1985). Heidän näkemyksensä mukaan yrityksen strategisen suunnittelun tavoitteena on 

sellaisen kasvunopeuden arviointi, joka kyetään säilyttämään suunnitellulla ajanjaksolla. 

On tärkeää suunnitella toimenpiteet tavoitteellisen kasvunopeuden saavuttamiseksi ja 

ylläpitämiseksi. Yrityksen kasvun he esittävät tapahtuvan suorien tai epäsuorien 

investointien avulla ja tärkeimmäksi strategisen toimintasuunnitelman osatekijöiksi he 

esittävät pääoman budjetointoinnin. Jos yritys käyttää kasvun rahoittamisessa 

pelkästään tulorahoitusta, on siitä tiettyjä hyötyjä. Toisaalta rahoitettaessa kasvua 

pelkästään yrityksessä säilytettyjen voittovarojen avulla saattaa yrityksen kasvunopeus 

olla rajoittunutta. Ulkoisen rahoituksen käyttö puolestaan mahdollistaa nopeamman 

kasvunvauhdin, mutta aiheuttaa usein ei toivottuja seurauksia, joita ovat esimerkiksi 

osakeannin yhteydessä tapahtuva osakepääoman jakautuminen ja velan kasvun 

aiheuttama konkurssiriskin kasvaminen. Rahoitus ei kuitenkaan ole ainoa yrityksen 

kasvua rajoittava tekijä, vaan esimerkiksi taloudellinen tilanne, teknologia, johdon 

kyvyttömyys ja useat muut tekijät saattavat rajoittaa yrityksen kasvu-mahdollisuuksia.  

 

Clark ym. (1985) esittelevät esimerkkiyrityksen hallitun kasvunopeuden muutokset 

kuudessa eri tilanteessa, joissa jokaisessa kasvua tarkastellaan suorien investointien 

avulla tapahtuvana. Kolmessa ensimmäisessä tilanteessa verot jätetään huomioimatta ja 

hintatilanteen oletetaan olevan stabiili, laskeva tai nouseva. Kolme viimeistä tapausta 

erovat kolmesta ensimmäisestä puolestaan siten, että niissä huomioidaan verojen 

merkitys. Hallitua kasvunopeutta voidaan soveltaa yrityksen strategisessa suunnit-

telussa, sillä se auttaa yrityksen johtoa yritykselle sopivan toimintapolitiikan ja sen 

saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa. Sopivan toimintapolitiikan 

avulla voidaan ylläpitää strategisesti optimaalista kasvunopeutta. Clarkit ja Verzilli 

kritisoivat kuitenkin hallitun kasvunopeuden mallin soveltamista, koska malli liittyy 

tiiviisti laskentatoimen tuottamaan tietoon, joka riippuu käytettävistä laskentatoimen 

menetelmistä ja valituista laskentatoimen käytännöistä. Lisäksi he kritisoivat sitä, ettei 

hallitun kasvun malli huomioi yrityksen osakkeen markkina-arvon ja hintojen muu-

toksia.   

 

Myös Burgerin ja Hammanin (1999) mielestä hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen 

strategiseen suunnitteluun ja siinä erityisesti rahoitustrategian suunnittelemiseen ja 

muotoilemiseen. He kutsuvat hallittua kasvunopeutta laskentatoimen hallituksi kasvu-
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nopeudeksi ja analysoivat tutkimuksessaan laskentatoimen hallitun kasvunopeuden ja 

kassavirran hallitun kasvunopeuden välistä suhdetta ja hyväksikäyttöä. Kassavirran 

hallittu kasvunopeus tarkoittaa kasvunopeutta, jota toteuttaessaan yritys kykenee 

ylläpitämään tavoitteellista käyttöpääoman määrää. Kassavirran hallitun kasvunopeuden 

laskeminen on oleellista Burgerin ja Hammanin mukaan sen takia, että vaikka 

laskentatoimen hallittu kasvunopeus huomioikin tuloslaskelman ja taseen, ei se 

kuitenkaan ota huomioon yrityksen todellisten kassavarantojen riittävyyttä. Taseesta 

kyetään näkemään, onko yrityksen omaisuus vähentynyt vai kasvanut, mutta syy 

omaisuuden muutoksiin jää epäselväksi. Tästä syystä laaditaan rahavirtalaskelma, josta 

omaisuuden muutoksien syyt ovat selkeästi nähtävissä. 

 

Burger ja Hamman (1999) esittävät, että voittoakin tuottava yritys voi ajautua 

taloudelliseen ahdinkoon ja pahimmassa tapauksessa konkurssiin käytettävissä olevien 

rahavarantojen puutteen takia. Seurattaessa vain yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta 

laskettuja tunnuslukuja, joihin lukeutuu myös laskentatoimen hallittu kasvunopeus, 

saadaan epärealistinen kuva yrityksen käytettävissä olevien rahavarantojen 

riittävyydestä. Vaikka yrityksen todellinen kasvunopeus on laskentatoimen hallittua 

kasvunopeutta hitaampi, on silti mahdollista, että yritys kärsii käytettävissä olevien 

rahavarantojen puutteesta. Kassavirran hallitun kasvunopeuden malli on Burgerin ja 

Hammanin (1999) mukaan muotoa 

 

gT = kassavirran hallittu kasvunopeus  

CC = kassan kierto (= SP + DP - CP), jossa SP = (osakepääoma /   

   liikevaihto) * 12 kk), DP = (laina / liikevaihto) * 12 kk ja  

   CP = (annetut lainat / liikevaihto) * 12 kk 

 LV = liikevaihto  

 PAT = tulos verojen jälkeen  

 T = vuosiluku alaindeksinä. 

 

Burgerin ja Hammanin (1999) mukaan laskentatoimen ja kassavirran hallittujen 

kasvunopeuksien malleilla on tiettyjä lähtökohtaeroja. Edellinen perustuu siihen 

1-TT1-T

T1-T1-T1-T1-T
T PAT - CC * 12) / (LV

 CC *12) / (LV - CC * 12) / (LV PAT g        )12( +=
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näkemykseen, että vaihtuvat ja pysyvät vastaavat sekä lyhytaikainen velka ovat 

liikevaihdon funktioita, minkä takia oman ja vieraan pääoman määrän täytyy olla 

suoraan suhteessa liikevaihdon suuruuteen ja olla siten myös liikevaihdon funktioita. 

Jälkimmäinen puolestaan perustuu sellaiseen näkemykseen, että vaihtuvat vastaavat 

eivät ole liikevaihdon funktio, vaan budjetin tulos. Pysyvät vastaavat nähdään 

pääomapolitiikan funktiona ja pääomapolitiikka määrittää oman ja vieraan pääoman 

määrän. Kassavarantojen määrä on erittäin herkkä liikevaihdon vaihtelulle, mitä 

havainnollistaa kassavirran hallitun kasvunopeuden mallissa kassan kierto.  

 

Päätelmänä Burger ja Hamman (1999) toteavat, että kassavirran hallittu kasvunopeus 

täydentää laskentatoimen hallittua kasvunopeutta. Laskentatoimen ja kassavirran 

hallittujen kasvunopeuksien analysointi auttaa yrityksen johtoa pitkän ajanjakson 

strategisessa suunnittelussa sekä rahoitusstrategian muotoilemisessa.  Käyttöpääoman 

ei-rahamääräiset komponentit eivät vaikuta laskentatoimen hallittuun kasvunopeuteen, 

mutta liikevaihdon ja kannattavuuden muutokset puolestaan vaikuttavat. Kassavirran 

hallittuun kasvuvauhtiin vaikuttavat kannattavuuden ohella käyttöpääoman ei-

rahamääräiset komponentit, mutta eivät liikevaihdon muutokset. Taulukossa 2 esitetään, 

millaisia vaikutuksia laskentatoimen ja kassavirran hallittujen kasvunopeuksien muu-

toksilla on.  

 

Taulukko 2: Laskentatoimen ja kassavirran hallitun kasvunopeuksien muutoksien vai-
kutukset 

Kasvunopeuksien 
suhde 

Kasvava tekijä Kassavarantojen 
muutos 

Vieras pääoma / 
oma pääoma 

SGR < CFSGR SGR + ei muutosta 

SGR > CFSGR SGR - ei muutosta 

SGR < CFSGR CFSGR ei muutosta + 

SGR > CFSGR CFSGR ei muutosta - 
 

SGR (sustainable growth rate) tarkoittaa laskentatoimen ja CFSGR (cash flow 

sustainable growth rate) kassavirran hallittua kasvunopeutta. Taulukossa on esitetty 

laskentatoimen ja kassavirran hallittujen kasvunopeuksien muutoksien vaikutukset 

kassavarantoihin ja pääomarakenteeseen. + tarkoittaa positiivista muutosta ja                  

- negatiivista muutosta. Esimerkiksi laskentatoimen hallitun kasvunopeuden ollessa 
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kassavirran hallittua kasvunopeutta alhaisempi, aiheuttaa laskentatoimen hallitun kasvu-

nopeuden kasvaminen kassavarantojen kasvamisen ja pääomarakenteen säilymisen 

ennallaan.  

 

Gallinger (2000) on tutkinut, miten tuloverot vaikuttavat pääoman tuottoon ja miten 

yrityksen kannattavuus sekä osingonjakopolitiikka vaikuttavat yrityksen hallittuun 

kasvunopeuteen. Hän esittää, että verrattaessa yrityksen hallittua kasvunopeutta 

yrityksen todelliseen kasvunopeuteen saadaan vihjeitä siitä, onko yritys ajautumassa 

taloudelliseen ahdinkoon tulevaisuudessa. Gallinger toteaa, että kun yrityksen hallittu 

kasvunopeus on sen liikevaihdon ja taseen loppusumman todellista kasvunopeutta 

alhaisempi, ajautuu yritys taloudellisiin ongelmiin ilman ulkopuolista rahoitusta. Jos 

uutta pääomaa ei ole saatavilla, täytyy yrityksen hidastaa todellista kasvunopeuttansa tai 

vaihtoehtoisesti kasvattaa hallittua kasvunopeuttansa. Kun yrityksen hallittu kasvu-

nopeus ylittää liikevaihdon ja taseen loppusumman todellisen kasvunopeuden jatkuvasti 

usean vuoden aikana, saattaa yrityksen johto olla kyvytön hyödyntämään potentiaalisia 

kasvumahdollisuuksia ja yritys on todennäköisesti menettämässä markkinaosuuttansa 

kilpailijoille. Jos tilanne ei parane, saattaa yritys joutua alttiiksi kilpailijoiden 

yritysostoyrityksille. Hallitun kasvunopeuden kritiikiksi Galliger esittää, että hänen 

näkemyksensä mukaan hallitun kasvunopeuden malli on vain laajennettu versio 

yrityksen pääoman tuoton mallista. 

 

Emeryn (2000) mukaan hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen luottokelpoisuuden 

arviointiin. Yrityksen julkaistessa liikevaihdon kasvutavoitteensa voidaan hallitun 

kasvunopeuden mallin avulla analysoida, aiheuttavatko kasvutavoitteet paineita 

yrityksen toimintapolitiikan ja rahoitusrakenteen muutoksille. Jos yrityksen tavoit-

teellinen kasvunopeus on suurempi kuin sen hallittu kasvunopeus, joutuu yritys 

kasvattamaan velkaantumisastetta tai pienentämään osingonjakosuhdetta nopean kasvun 

mahdollistamiseksi. Emeryn näkemyksen mukaan analyytikot eivät voi määrittää 

yrityksen luottokelpoisuutta käyttämällä analyysimenetelmänä ainoastaan hallitun 

kasvunopeuden mallia, mutta malli soveltuu yrityspolitiikoiden ja kasvun muutoksien 

ennustamiseen. 

 

Yrityksen kasvukäyttäytymisen analysoimisessa tulee Emeryn (2000) mukaan 

huomioida neljä asiaa. Ensimmäiseksi laskettaessa yrityksen hallittua kasvunopeutta 
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viimeisimmiltä ajanjaksoilta ja verratessa saatuja tuloksia yrityksen todelliseen 

kasvunopeuteen, tulee huomio kiinnittää niihin ajanjaksoihin, joiden aikana todellinen 

kasvu on ylittänyt hallitun kasvunopeuden. Tärkeää on kyetä selvittämään, miten 

hallitun kasvunopeuden ylittävä kasvu on saavutettu. Se on voitu saavuttaa esimerkiksi 

yrityksen sisäisin keinoin, kuten parantamalla pääoman kiertonopeutta tai pienentämällä 

osingonjakosuhdetta tai vaihtoehtoisesti oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

avulla. Tutkimalla yrityksen johdon tekemiä valintoja ja ratkaisuja, on mahdollista 

päätellä, mitkä vaihtoehdot yrityksen hallitun kasvunopeuden parantamiseksi ovat 

mahdollisia ja mitä vaihtoehtoja yrityksen johto todennäköisesti suosii. Toiseksi 

yrityksen tavoitteellisen kasvunopeuden ollessa selvitettävissä, voidaan arvioida syitä 

yrityksen toiminta- ja rahoituspolitiikoiden muutoksiin. Jos yrityksen todellinen kasvu-

nopeus on ollut sen hallittua kasvunopeutta suurempi, on kasvu todennäköisesti syy 

yrityksen toiminta- ja rahoistuspolitiikan muutoksiin. Jos todellinen kasvunopeus on 

ollut puolestaan hallittua kasvuvauhtia alhaisempi ja yrityksen toiminta- ja rahoitus-

politiikoita on muutettu, eivät muutoksien syyt todennäköisesti liity kasvuun. 

Kolmanneksi yrityksen todellisen kasvunopeuden ollessa pitkällä ajanjaksolla hallittua 

kasvunopeutta suurempi, on syytä ottaa selvää, millaisia toimenpiteitä yrityksen johtajat 

ovat tehneet tai suunnitelleet kasvun ylläpitämiseksi. Jollei mitään toimenpiteitä ole 

tehty tai suunniteltu, saattaa yritys olla ajautumassa taloudellisiin vaikeuksiin. Neljän-

neksi verratessa yrityksen kasvunopeutta muiden toimialan yrityksien kasvunopeuksiin, 

voidaan yrityksen johdon suunnitelmien realisuutta ja toteutettavuutta arvioida. 

 

Zook ja Allen (2003) ovat tehneet viisi vuotta kestäneen 1850:een yritykseen 

kohdistuneen tutkimuksen yrityksen kasvun hallintaan liittyen. Tutkimuksessa 

kartoitettiin hallitusti ja kannattavasti kasvaneiden yrityksien menestystekijöitä. Zookin 

ja Allenin mukaan hallitusti ja kannattavasti kasvaneille yrityksille yhteistä on se, että 

ne asettavat kasvun rajat yrityksen ydinliiketoiminnalle läheisille osa-alueille ja 

kehittävät mallin, jonka avulla kasvulle asetettuja rajoja kyetään laajentamaan 

ennustettavalla ja toistettavalla tavalla. Tutkimuksen mukaan hallitusti kasvaneet 

yrityksen eivät yrittäneet laajentua sellaisille osa-alueille, jotka olivat kaukana yrityksen 

ydinliiketoiminnasta. Menestyksellisesti kasvaneet yrityksen laajensivat toimintaansa 

niiden ydinliiketoiminnalle läheisille osa-alueille, mikä tapahtui tutkimuksen mukaan 

kuudella eri tavalla: 
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1) Kasvamalla arvoketjussa eteen- tai taaksepäin 

2) Kasvattavalla tuote- ja palveluvalikoimaa 

3) Käyttämällä uusia jakelukanavia  

4) Laajentumalla uusille maantieteellisille alueille 

5) Laajentumalla uusille asiakassegmenteille muokkaamalla vanhoja tuotteita ja 

palveluita 

6) Rakentamalla uusi liiketoimintaratkaisu, kuten tuote, palvelu tai teknologia, 

yrityksestä löytyvän vahvan osaamisen ympärille 

 

Zookin ja Allenin (2003) tutkimukseen ei otettu mukaan diversifioimalla tapahtunutta 

kasvamista, koska Zookin ja Allenin mukaan diversifioinnin avulla tapahtunut 

kasvaminen johtaa yrityksen usein kauas sen ydinliiketoiminnoista. Tutkimuksen 

johtopäätöksenä todetaan, että mainittuja kasvustrategioita soveltaneet yritykset, jotka 

kasvoivat hallitulla kasvunopeudella, menestyivät kilpailijoitansa paremmin. Laajen-

tuminen ydinliiketoiminnalle läheisille osa-alueille on tärkeää kasvun hallittavuuden 

vuoksi. Ajan mittaan yrityksen kasvaessa sen kasvun rajojen siirtäminen yhä 

kauemmaksi ydinliiketoiminnasta on tarpeellista, jotta yritys kykenee laajentamaan 

systemaattisesti toimintaansa. Oleellista on kehittää käytännössä toimiva malli, jonka 

avulla kasvulle asetettuja rajoja voidaan laajentaa. Kasvun rajojen laajentumiseen 

soveltuvan mallin tulee olla myös toistettavissa, sillä kun malli on kehitetty ja todettu 

käytännössä toimivaksi voidaan sitä soveltaa systemaattisesti myös tulevaisuudessa. 

Tällöin oppimiskäyrän mukaan mallin mukaisia toimenpiteitä toistettaessa niiden 

suorittamisen tehokkuus kasvaa. 

 

Klein ja Belt (1993/-94) ovat tutkineet, miten yritykset rahoittavat kasvunsa, kun niiden 

todellinen kasvunopeus ylittää niiden hallitun kasvunopeuden. Heidän laatimansa  

tutkimus on empiirinen tutkimus teollisuusyrityksien kasvukäyttäytymisestä vuosina 

1983-88. Tutkimuksessa käytetty yrityksen hallitun kasvunopeuden kaava on muotoa  

 

SUSG = hallittu kasvunopeus 

ROE = pääoman tuottoaste 

DPR = osingonjakosuhde  

DPR) - (1 * ROE SUSG          )13( =
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Klein ja Belt (1993/-94) esittävät, että yrityksen hallittua kasvunopeutta aikaisemmin 

tutkineet tutkijat ovat tulleet siihen lopputulokseen, että yrityksen todellisen 

kasvunopeuden ylittäessä sen hallitun kasvunopeuden täytyy yrityksen johdon tehdä 

yrityksen toiminta- ja rahoituspolitiikkaa koskevia muutoksia. Yrityksellä on hallitun 

kasvunopeuden mallin mukaan neljä tapaa hankkia lisärahoitusta kasvun rahoit-

tamiseksi, jotka ovat osakeanti, osingonjakosuhteen pienentäminen, velan kasvatta-

minen ja yrityksen toiminnallisen tehokkuuden parantaminen.  

 

Klein ja Belt (1993/-94) suorittivat tutkimusaineiston analysoinnin kontingenssi-

taulukkojen (contingency tables) ja logistisen regressioanalyysin avulla. Aineiston 

avulla yritettiin pyrittiin selvittämään, vaikuttaako yrityksen hallitun kasvunopeuden 

ylittävä todellinen kasvunopeus ja sen ajallinen pituus sekä yrityksen koko että toimiala 

yrityksen rahoitusvalintoihin. Tutkimuksen tuloksien mukaan yrityksen ulkoisten 

rahoituslähteiden (osakeanti ja velka) käyttö lisääntyy, kun yritys kasvaa hallittua 

kasvuvauhtiansa nopeammin. Lisäksi yrityksessä säilytettyjen voittovarojen käyttö 

vähenee. Tulos on perusteltavissa siten, että yrityksen kasvaessa nopeasti se käyttää 

ensin sisäiset rahavaransa kasvun rahoittamiseksi, jonka jälkeen se turvautuu 

ulkopuolisiin rahoituslähteisiin. Yrityksen koko ei tuloksien mukaan vaikuta 

rahoituslähteiden valintaan ja niin pienet, keskikokoiset kuin suuretkin yritykset 

suosivat velkarahoitusta sekundäärisenä rahoitusvaihtoehtona yrityksessä säilytettyjen 

voittovarojen jälkeen. Myöskään ajalla, jonka yritys kasvaa hallittua kasvuvauhtiansa 

nopeammin, ei ole tutkimuksen tulosten mukaan merkittävää vaikutusta yrityksen 

rahoitusvalintoihin. Yrityksen toimialalla on puolestaan joillakin teollisuudenaloilla 

lievä vaikutus rahoitusvalintoihin. Eräs merkittävä tutkimuksessa selvinnyt asia on se, 

että tiedon epäsymmetrisyys yrityksen johdon ja investoijien välillä vaikuttaa 

merkittävästi rahoitusvalintoihin. Tutkimuksen tulosten mukaan yrityksissä, joissa tieto 

on epäsymmetrisesti jakautunut johdon ja sijoittajien välillä, käytetään kasvun 

rahoittamiseksi ensisijaisesti voittovaroja, toissijaisesti velkarahoitusta ja vasta viimei-

seksi, jollei muun muotoista rahoitusta ole saatavilla, osakeannin kautta saatavaa 

rahoitusta. Yrityksissä, joissa johdon ja investoijien välillä on vähemmän epä-

symmetristä tietoa, rahoitetaan kasvua puolestaan enemmän ulkoisten rahoituslähteiden 

avulla. 

 



57 

Firer (1999) on tutkinut erilaisten rahoituksen analysointi- ja suunnittelumenetelmien 

välisiä yhteyksiä. Hän esittää tutkimuksessaan, miten du Pont -menetelmä ja hallitun 

kasvunopeuden malli on integroitavissa toisiinsa siten, että tuloksena on malli, joka 

toimii linkkinä rahoituksen analysoinnin ja suunnittelun välillä. Alkusysäyksenä Firerin 

tutkimukselle on ollut se, että perinteinen du Pont -malli on ollut kritiikin kohteena ja on 

esitetty, että sitä pitäisi muokata. Du Pont -malli on yrityksen rahoituksen analysointi- ja 

suunnittelumalli, jonka avulla voidaan analysoida, mitkä tekijät liittyvät yrityksen 

pääoman tuottoon ja miten näiden tekijöiden muutokset vaikuttavat siihen. Du Pont       

-malli on Firerin (1999) mukaan muotoa 

 

ROE = pääoman tuotto 

NPAT = tulos verojen jälkeen 

S = liikevaihto 

A = yrityksen taseen mukainen pääoma 

E = yrityksen omaisuuden tasearvo. 

  

Du Pont -mallin avulla yrityksen johto voi analysoida, miten heidän strategiset 

suunnitelmansa vaikuttavat pääoman tuottoon. Tutkimuksessa esitetään myös Du Pont   

-malliin liittyviä ongelmia, mutta niiden esittely sivuutetaan, koska ne eivät ole tämän 

tutkielman kannalta oleellisia. Firer (1999) soveltaa tutkimuksessaan Higginsin (1977) 

hallitun kasvun mallia, joka on muotoa: 

 

SG = yrityksen hallittu kasvunopeus 

NA = yrityksen taseen mukainen pääoma 

∆RE = yrityksessä säilytetyt voittovarat  

NPAT = tulos verojen jälkeen 

S = liikevaihto 

E = yrityksen omaisuuden tasearvo. 

 

NPAT) / RE( * E)(NA /  * NA) / (S * S) / (NAPT SG           )15( ∆=

E)(A /  * A) / (S * S) / (NPAT  E / NPAT  ROE         )14( ==
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Hallitun kasvunopeuden mallin kolme ensimmäistä tekijää ovat täsmälleen samat kuin 

Du Pont -mallin kolme ensimmäistä tekijää. Neljäs tekijä on yrityksessä säilytettävien 

voittovarojen ja yrityksen voiton suhde. Higginsin mallia täytyy kuitenkin Firerin 

(1999) mukaan muokata paremman realistisuuden saavuttamiseksi ja hän esittää hallitun 

kasvunopeuden malliksi kaavan, joka on muotoa 

 

 

SG = yrityksen hallittu kasvunopeus 

PBIT = tulos ennen korkoja ja veroja 

S = liikevaihto 

NA = yrityksen taseen mukainen pääoma 

T = veroprosentti 

NA0 = yrityksen taseen mukainen pääoma tilikauden alussa 

E0 = yrityksen omaisuuden tasearvo tilikauden alussa 

NBPBT = tulos ennen veroja 

∆RE = yrityksessä säilytetyt voittovarat  

NPAT = tulos verojen jälkeen. 

 

Mallin ensimmäiset kaksi tekijää mallintavat yrityksen toiminnan aikaansaamaa 

kasvupotentiaalia, kolmas tekijä ottaa huomioon verojen vaikutuksen yrityksen 

kasvukykyyn, neljäs ja viides tekijä liittävät lainan käytön vaikutukset yrityksen 

kasvupotentiaaliin ja kuudes tekijä mallintaa yrityksen kasvuinvestointien vaikutusta 

sen hallittuun kasvunopeuteen. Firer esittää, että koska vero- ja korkotasot on 

suhteellisen vakaita ja velan ottaminen on todennäköisesti rajoitettu tietylle tasolle, jää 

yrityksen kasvupotentiaalin lähteiksi ainoastaan yrityksen toimintaperiaatteisiin liittyvät 

seikat eli kannattavuus, pääoman kiertonopeus ja osingonjakosuhde.  

 

4.3.2 Tarkasteltujen aikaisempien tutkimusten ja sovellusten yhteenveto 
 

Tutkielmassa esitetyt yrityksen hallitun kasvunopeuden aikaisemmat tutkimukset ja 

sovellukset valittiin tarkemman tarkastelun kohteeksi siksi, että niiden avulla on 

mahdollista saada laaja-alainen näkemys yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamis- 

NPAT) / RE( *                         
  PBIT) / (NBPBT * )E / (NA * T) - (1 * NA) / (S * S) / (PBIT SG           )16( 00

∆
=



59 

ja käyttämismahdollisuuksista erilaisissa konteksteissa. Yhteenveto tarkastelluista 

tutkimuksista ja sovelluksista esitetään taulukossa 3.  

 

Taulukko 3: Hallitun kasvun soveltamiseen liittyvien tutkimusten yhteenveto 

Tutkimuksen nimi: Kohderyhmä: Tutkimuksen 
laatija(t): Tutkimuksen sisältö / tärkeimmät tulokset: 

Key Management Ratios: How to analyze, 
Compare and Control the Figures That 
Drive Company Value  

Investoijat Walsh (1996) 
 

Tutkimuksessa esitetään  yksinkertainen hallitun kasvunopeuden 
malli, jonka avulla voidaan laskea yritykselle maksimaalinen liike-
vaihdon kasvunopeus, jolla yritys voi kasvaa tulorahoituksen avulla. 

Challenging Growth  Yrityksen rahoitusjohto, 
pankkiirit, investoijat 

Costa (1997) 

 
Hallitun kasvunopeuden malli soveltuu yrityksen rahoitusjohdolle 
pääomarakenteen ja kasvun suunnitteluun. Pankkiireille ja investoi-
jille se soveltuu yrityksen pääoman käytön analysoimiseen. 

Fundamentals of Corporate Finance  Yrityksen rahoitusjohto, 
pankkiirit 

Ross, Wester-
field & Jordan 
(1996) 

 
Hallittu kasvunopeuden malli on suunnittelumalli, joka havainnollis-
taa yrityksen toiminnallisen ja pääoman käytön tehokkuuden sekä 
rahoitus- ja osinkopolitiikan välistä suhdetta. 

Surviving Despite Sales Growth  Yrityksen johto Davidson     
& Phillips 
(1999) 

 

Hallittu kasvunopeus soveltuu yritysten tavoitteiden yhteensovittami-
sen suunnitteluun. Kasvun, tarvittavien resurssien ja rahoituksen 
suunnittelu voidaan toteuttaa hallitun kasvun mallin avulla. 

Sustainable Growth Rate of Firms in 
Financial Distress  

Yrityksen johto, 
muutosjohtajat 

Platt, H., Platt 
M. & Guangli 
(1995) 

 
Hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen muutosjohtamisen edistymi-
sen seurantaan ja yrityksen kasvun kontrollointiin. 

Is Your Growth Strategy Your Worst 
Enemy?  

Yrityksen johto Avila & Mass 
(1995) 

 Hallittu kasvunopeus toimii osana yrityksen strategista suunnittelua 
ja sitä voidaan käyttää apuna liiketoiminnallisten toimenpiteiden 
aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa. 
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Tutkimuksen nimi: Kohderyhmä: Tutkimuksen 
laatija(t): Tutkimuksen sisältö / tärkeimmät tulokset: 

Strategic Planning and Sustainable Growth  Yrityksen johto Clark J., Clark 
M. & Verzilli 
(1985) 

 

Hallittu kasvunopeus toimii osana yrityksen strategista suunnittelua 
ja se auttaa yrityksen johtoa hahmottamaan yritykselle sopivan toi-
mintapolitiikan ja sen saavuttamiseksi tarvittavat muutostoimenpi-
teet. 

The Relationship Between the Accounting 
Sustainable Growth Rate and the Cash Flow 
Sustainable Growth Rate  

Yrityksen johto Burger          
& Hamman 
(1999) 

 Laskentatoimen ja kassavirran hallitut kasvunopeudet, jotka täyden-
tävät toisiaan, soveltuvat käytettäväksi strategisessa suunnittelussa 
sekä rahoitusstrategian muotoilemisessa. 

A Framework for Financial Statement 
Analysis Part 3: Tax Effects on Profitability 
and Sustainable Growth  

Yrityksen ulkopuoli-
set tahot 

Gallinger 
(2000) 

 
Hallitun kasvunopeuden avulla voidaan arvioida, onko yritys ajautu-
massa taloudelliseen ahdinkoon. 

Sustainable Growth for Credit Analysis  Yrityksen ulkopuoli-
set tahot 

Emery (2000) 

 
Hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen luottokelpoisuuden arvioin-
tiin ja sen avulla voidaan arvioida, millaisiin toimenpiteisiin yrityk-
sen johto ryhtyy yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. 

Growth Outside the Core  Kaikki Zook & Allen 
(2003) 

 

 

Tutkimustuloksien mukaan hallitusti ja kannattavasti kasvaneille yri-
tyksille yhteistä on se, että ne asettavat kasvun rajat yrityksen ydinlii-
ketoiminnalle läheisille osa-alueille ja kehittävät mallin, jonka avulla 
ne kykenevät laajentamaan kasvulle asetettuja rajoja ennustettavalla 
ja toistettavalla tavalla.  

Sustainable Growth and Choice of Financing: 
a Test of the Pecking Order Hypothesis  

Kaikki Klein & Belt 
(1993/1994) 

 Tutkimustuloksien mukaan yrityksen kasvaessa hallittua kasvuvauh-
tiansa nopeammin sen ulkoisten rahoituslähteiden (osakeanti ja vel-
ka) käyttö lisääntyy ja voittovarojen käyttö vähenee. Yrityksen koko 
ja aika, jonka yritys kasvaa hallittua kasvuvauhtiansa nopeammin, ei-
vät vaikuta merkittävästi yrityksen rahoitusvalintoihin. Epäsymmetri-
sesti jakautunut tieto johdon ja sijoittajien välillä sekä jossain tapauk-
sissa yrityksen toimiala puolestaan vaikuttavat yrityksen rahoitusva-
lintoihin. Yritykset suosivat voittovaroja ensisijaisena ja velkarahoi-
tusta toissijaisena rahoituslähteenä.  
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Tutkimuksen nimi: Kohderyhmä: Tutkimuksen 
laatija(t): Tutkimuksen sisältö / tärkeimmät tulokset: 

Driving Financial Performance Trough the Du 
Point Identity: A Strategic Use of Financial 
Analysis and Planning  

Analyytikot, 
yrityksen johto 

Firer (1999) 
 

Tutkimuksessa integroidaan du Pont ideologia ja hallitun kasvuno-
peuden ideologiaan, sekä luodaan uudenlainen hallitun kasvun malli, 
jota voidaan soveltaa sekä yrityksen kasvun suunnittelussa että analy-
soinnissa. 

 

 

Taulukossa on ilmaistu jokaisen käsitellyn tutkimuksen otsikko, laatija(t), tutkimuksen 

sisältö ja tärkeimmät tulokset sekä tutkimuksen kohderyhmät. Kohderyhmillä 

tarkoitetaan niitä yrityksen sisäisiä tai ulkoisia tahoja, jotka voivat parhaiten hyödyntää 

hallittua kasvunopeutta sekä kussakin tutkimuksessa tehtyjä päätelmiä ja havaintoja. 

Tutkimukset on esitetty taulukossa edellisen kappaleen mukaisessa järjestyksessä eli 

ensimmäisenä esitetään Walshin (1996) ja viimeisimpänä Firerin (1999) tutkimus.  

 

Käsiteltyjen yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamiseen liittyvien aikaisempien 

tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että yrityksen hallittu kasvunopeus soveltuu 

sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten tahojen käyttöön. Sisäisillä tahoilla viitataan 

lähinnä yrityksen johtoon ja ulkoisilla investoijiin ja lainanantajiin. Johtoon voidaan 

luetella kuuluvaksi ainakin yrityksen ylin johto, rahoitusjohto ja muutosjohtajat. Jos 

käsiteltyjä tutkimuksia tarkastellaan niiden sisällön ja tavoitteiden kannalta, ne 

jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä ryhmänä ovat Walshin (1996), Davidsonin 

ja Phillipsin (1999), Plattien ja Guaglin (1995) sekä Burgerin ja Hammanin (1999) 

laatimat tutkimukset, joissa pyritään parantamaan tai täydentämään jotain jo olemassa 

olevaa yrityksen hallitun kasvunopeuden mallia tai luomaan kokonaan uudenlainen 

malli yrityksen hallitulle kasvunopeudelle. Toisen ryhmän muodostavat Costan (1997), 

Rossin, Westerfieldin ja Jordanin (1996), Avilan ja Massin (1995), Clarkien ja Verzillin 

(1985), Gallingerin (2000) ja Emeryn (2000) sekä Firerin (1999) tutkimukset, jotka 

käsittelevät hallitun kasvunopeuden soveltamista käyttäen hyväksi hallitun 

kasvunopeuden ideologiaa ja aikaisemmin kehitettyjä malleja. Kolmantena ryhmänä 

ovat Zookin ja Allenin (2003) sekä Kleinin ja Beltin (1993/-94) tutkimukset, joissa 

tarkastellaan hallitusti kasvaneiden yrityksien menestystekijöitä ja rahoitusratkaisuja. 
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5 TULOKSET 
 

 

5.1 Yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuu- 

      det 
 

Tämän tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on esittää, miten yrityksen hallittua 

kasvunopeutta voidaan soveltaa erilaisissa konteksteissa. Tutkielmassa on päädytty 

taulukon 4 mukaiseen lopputulokseen yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamis-

mahdollisuuksien suhteen.  

 

Taulukko 4: Yhteenveto hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuuksista 

 Yrityksen sisäinen näkökulma  Yrityksen ulkoinen näkökulma 

Yrityksen hallitun 
kasvunopeuden 
soveltamismah-
dollisuudet: 

1) Strateginen suunnittelu 

! Yrityksen politiikoiden ja 
tavoitteiden yhteensovitta-
minen sekä liiketoiminnal-
listen toimenpiteiden ai-
heuttamien vaikutuksien 
analysointi 

2) Rahoitussuunnittelu 

! Yrityksen rahoituksen yh-
teensovittaminen yrityksen 
muiden tavoitteiden kanssa 
ja rahoituspoliittisten rat-
kaisujen vaikutusten ana-
lysointi 

3) Johtaminen 
! Kasvun kontrollointi 

! Muutosjohtaminen 

1) Lainanantajat 

! Yrityksen pääoman käytön  
ja käyttötarpeiden analy-
sointi sekä yrityksen kas-
vuun liittyvien riskien arvi-
ointi 

2) Osakesijoittajat 
! Kasvun nopeuden ja vaiku-

tuksien analysointi 

! Tulevaisuuden kasvuno-
peuden ja sen saavuttami-
seksi tehtävien toimenpitei-
den ennustaminen 

! Todellisen ja hallitun kas-
vunopeuden tasaisuuden 
analysointi 

! Yrityksen eri politiikoiden 
muutosten vaikutuksien 
analysointi 

 

Taulukossa on esitetty yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuudet, 

joiden tarkastelu on jaettu yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen näkökulmaan. Sisäisellä 

näkökulmalla tarkoitetaan lähinnä yrityksen johdon näkökulmaa ja ulkoisella 
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näkökulmalla yrityksen rahoittajien, kuten lainanantajien ja osakesijoittajien, 

näkökulmaa. Kyseinen jako on oleellinen yritysten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien 

erilaisten intressien vuoksi. Yrityksen sisäisestä näkökulmasta yrityksen hallittu 

kasvunopeus soveltuu lähinnä suunnitteluun ja kontrollointiin, kun yrityksen ulkoisesta 

näkökulmasta se puolestaan soveltuu parhaiten yrityksen kasvun ja taloudellisen 

tilanteen analysoimiseen ja muuttumisen ennustamiseen.  

 

Yrityksen sisäisestä näkökulmasta hallittu kasvunopeus soveltuu ensinnäkin yrityksen 

strategisen suunnittelun apuvälineeksi, koska sen mallien avulla voidaan tarkastella 

yrityksen politiikoiden ja tavoitteiden yhteensopivuutta ja liittymistä toisiinsa. Hallitun 

kasvunopeuden mallit yhdistävät yrityksen kasvu-, kannattavuus- ja rahoituspolitiikat 

toisiinsa, mikä mahdollistaa eri politiikoiden muutoksien vaikutusten analysoimisen. Jos 

esimerkiksi yrityksen rahoitusrakennetta muutetaan, kyetään hallitun kasvunopeuden 

mallien avulla analysoimaan muutoksen mahdollisia vaikutuksia kannattavuuteen ja 

kasvuun liittyen. Hallittu kasvunopeus soveltuu myös yrityksen tavoitteiden 

suunnitteluun ja yhteensovittamiseen. Asetettaessa esimerkiksi tietty kannattavuus-

tavoite, voidaan hallitun kasvunopeuden mallien avulla analysoida, miten nopeasti 

yrityksen tulisi kasvaa ja millainen rahoitusrakenne sillä tulisi olla, jotta kyseinen 

kannattavuustavoite on mahdollista saavuttaa. Edellisten tekijöiden lisäksi hallittua 

kasvunopeutta voidaan käyttää strategisessa suunnittelussa yrityksen liike-

toiminnallisten toimenpiteiden aiheuttamien vaikutusten analysoimiseen. Yrityksen 

tilinpäätökseen ja tunnuslukuihin vaikuttavien liiketoiminnalliset toimenpiteiden, kuten 

yritysostojen ja kustannusten karsimisen, vaikutukset on nähtävissä myös yrityksen 

hallitussa kasvunopeudessa. Täten liiketoiminnallisten toimenpiteiden vaikutuksia ja 

niiden aiheuttamia muutospaineita toiminta- ja rahoituspolitiikoihin liittyen voidaan 

analysoida hallitun kasvunopeuden mallien avulla.  

 

Toiseksi yrityksen hallittua kasvunopeutta voidaan käyttää yrityksen rahoituspolitiikan 

suunnittelussa. Hallitun kasvunopeuden mallien avulla voidaan analysoida, miten 

yrityksen muut tavoitteet, kuten kasvu-, osinko- ja kannnattavuustavoitteet, liittyvät ja 

vaikuttavat yrityksen rahoituspolitiikkaan, tai päinvastaisesti, millaisia vaikutuksia 

rahoituspolitiikalla on yrityksen muihin tavoitteisiin. Hallitun kasvunopeuden malleja 

soveltamalla on mahdollista tutkia, mikä yrityksen muiden tavoitteiden kannalta on 

optimaalisin rahoitusrakenne. Jos esimerkiksi yrityksen kasvu- ja kannattavuustavoitteet 
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on asetettu, voidaan hallitun kasvunopeuden avulla analysoida, millaisilla 

rahoitusrakenteilla kyseiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

 

Kolmanneksi yrityksen hallittu kasvunopeus soveltuu johtamisen apuvälineeksi. 

Yrityksen johto voi käyttää hallittua kasvunopeutta yrityksen todellisen kasvunopeuden 

kontrolloimisessa vertaamalla hallittua kasvunopeutta yrityksen todelliseen 

kasvunopeuteen. Yrityksen hallittua kasvunopeutta suurempi todellinen kasvunopeus 

aiheuttaa paineita joko hidastaa todellista kasvunopeutta tai muuttaa yrityksen toiminta- 

ja rahoituspolitiikoita. Jollei tarvittavia muutoksia suoriteta, kuluttaa kasvu yrityksen 

rahavarannot loppuun ja yritys saattaa ajautua taloudelliseen kriisiin. Kasvunopeuden 

kontrollointi on erityisen tarpeellista esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa yrityksellä 

on useita kasvumahdollisuuksia, muttei juurikaan mahdollisuuksia saada uutta pääomaa. 

Jollei yrityksen kasvunopeutta kontrolloida, saattaa yritys ajautua tilanteeseen, jossa se 

ei tulorahoituksen avulla kykene rahoittamaan kaikkia kasvuinvestointeja, joihin se on 

jo ryhtynyt tai sitoutunut. Tällöin yrityksen menot ovat sen tuloja suuremmat ja yritys 

ajautuu taloudelliseen kriisiin, jollei toiminta- ja rahoituspoliittisia muutoksia suoriteta. 

Kontrolloinnin lisäksi hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen muutosjohtamisen 

suunnitteluun sekä muutoksen edistymisen seurantaan. Haluttaessa suorittaa yrityksen 

liiketoimintaan liittyviä muutoksia, voidaan hallitun kasvunopeuden mallien avulla 

analysoida, miten muutokset vaikuttavat yrityksen kasvu-, toiminta- ja rahoitus-

politiikoihin. Päinvastaisesti hallittu kasvunopeus mahdollistaa myös yhteensopivien 

kasvu-, toiminta- ja rahoitustavoitteiden asettamisen, jolloin muutosta johdetaan, kunnes 

asetetut tavoitteet on saavutettu. Välitavoitteiden asettaminen auttaa muutoksen 

edistymisen seurannassa. Tällöin muutoksen edistyessä saavutettuja tuloksia verrataan 

määräajoin ennalta asetetuihin välitavoitteisiin, joiden yhteensopivuutta voidaan 

analysoida yrityksen hallitun kasvunopeuden mallien avulla. 

 

Yrityksen ulkoisesta näkökulmasta hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen kasvun ja 

taloudellisen tilanteen analysointiin ja sen muuttumisen ennustamiseen. Lainanantajat 

voivat soveltaa hallittua kasvunopeutta yrityksen pääoman käytön ja käyttötarpeiden 

analysoimisessa. Pääoman käyttöä voidaan analysoida vertaamalla yrityksen kasvu-

nopeutta sen hallittuun kasvunopeuteen viimeisien vuosien aikana. Jos yrityksen 

todellinen kasvunopeus on ollut sen hallittua kasvunopeutta suurempi, eikä yritys ole 

hankkinut uutta pääomaa, saattaa se olla ajautumassa taloudellisiin vaikeuksiin. Toisena 
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vaihtoehtona on se, että yritys tarvitsee pääomaa kasvun rahoittamiseksi. Jos yrityksen 

todellinen kasvunopeus on ollut puolestaan sen hallittua kasvunopeutta alhaisempi ja 

yritys on hankkinut uutta pääomaa, on se saattanut käyttää uutta pääomaa heikon 

taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Edellisten esimerkkien tapaan lainanantajat 

kykenevät analysoimaan yrityksen pääoman käyttöä hallitun kasvun mallien avulla. 

Lisäksi lainanantajat voivat käyttää hallittua kasvunopeutta yrityksen pääoman saannin 

tarpeen analysoimisessa. Mitä enemmän ja mitä useamman vuoden aikana yrityksen 

todellinen kavunopeus on ylittänyt sen hallitun kasvunopeuden, sitä suuremmassa 

pääoman tarpeessa yritys on. Lainanantajan kannalta tieto yrityksen pääoman saannin 

tärkeydestä on erittäin hyödyllistä esimerkiksi lainan ehtoja ajatellen. Mitä 

suuremmassa pääoman tarpeessa yritys on, sitä korkeamman koron lainalle lainanantaja 

kykenee todennäköisesti neuvottelemaan. Yrityksen kasvuun liittyvät riskit liittyvät 

sekä sen pääoman käytön että käyttötarpeiden analysointiin. Vertaamalla yrityksen 

todellista kasvunopeutta sen hallittuun kasvunopeuteen useamman vuoden ajalla, 

saadaan kuva yrityksen kasvun vaikutuksista sen taloudelliseen tilanteeseen, minkä 

perusteella voidaan estimoida yrityksen kasvuun liittyviä riskejä. Esimerkiksi 

tehottomasti uutta pääomaa käyttäneen ja pikaisesti lisää pääomaa tarvitsevan yrityksen 

toimintaan saattaa liittyä useita riskejä verrattuna kannattavasti kasvaneeseen ja 

maltillisesti uutta pääomaa hankkineeseen yritykseen.  

 

Osakesijoittajat voivat soveltaa yrityksen hallittua kasvunopeutta neljällä eri tavalla, 

joista ensimmäinen liittyy yrityksen kasvun nopeuden ja vaikutusten analysoimiseen. 

Yrityksen kasvunopeuden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, yli- vai ali-

investoiko yritys uusiin kasvumahdollisuuksiin ja kuinka tehokkaasti yritys on käyttänyt 

kasvumahdollisuuksiansa hyväksi. Yrityksen hallittua kasvunopeutta nopeampi 

todellinen kasvunopeus usean vuoden peräkkäisellä ajanjaksolla saattaa viestiä 

yrityksen johdon ylioptimistisuudesta, uhmapäisyydestä tai kokemattomuudesta. 

Yrityksen hallittua kasvunopeutta hitaampi todellinen kasvunopeus usean vuoden 

peräkkäisellä ajanjaksolla saattaa puolestaan antaa vihjeitä siitä, ettei yrityksen johdolla 

ole rohkeutta tai pätevyyttä investoida kasvumahdollisuuksiin. Kasvun vaikutuksia 

voidaan analysoida vertaamalla yrityksen todellista kasvunopeutta sen hallittuun 

kasvunopeuteen useamman vuoden ajanjaksolla, jolloin saadaan kuva yrityksen kasvun 

vaikutuksista sen taloudelliseen tilanteeseen. Jos yritys on kasvanut esimerkiksi hallittua 

kasvunopeuttansa nopeammin, mutta pitänyt kannattavuutensa ja taloudellisen 
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tilanteensa kunnossa investoimalla kannattaviin kasvumahdollisuuksiin ja hankkimalla 

lisärahoitusta järkevillä ehdoilla, voidaan yrityksen kasvulla todeta olevan positiivinen 

vaikutus sen taloudelliseen tilanteeseen.  

 

Toiseksi osakesijoittajat voivat soveltaa hallittua kasvunopeutta yrityksen tulevaisuuden 

kasvun ja sen saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden ennustamisessa. Tulevaisuuden 

kasvua voidaan arvioida useamman vuoden kasvutrendien avulla. Jos yritys on kasvanut 

usean vuoden aikana hallittua kasvunopeuttansa hitaammin, kasvaa se todennäköisesti 

tulevaisuudessakin hallittua kasvunopeuttansa hitaammin, jollei jotain poikkeuksellista 

tapahdu. Yrityksen tulevaisuuden kasvun saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteiden 

estimoiminen on mahdollista, jos yritys kasvaa sen hallittua kasvunopeutta nopeammin. 

Tällöin yrityksen johdon täytyy muuttaa yrityksen politiikoita hallittua kasvunopeutta 

nopeamman kasvun mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hallitun kasvunopeuden 

mallien ja yrityksen johdon aikaisempien poliittisien ratkaisujen perusteella saattaa olla 

mahdollista arvioida, millaisiin toimenpiteisiin yrityksen johto kasvun mahdol-

listamiseksi ja ylläpitämiseksi ryhtyy.  

 

Kolmas tapa, jolla osakesijoittajat voivat soveltaa hallittua kasvunopeutta, on verrata 

yrityksen todellisen kasvunopeuden muutoksia hallitun kasvunopeuden muutoksiin. 

Tämä on mahdollista, koska yrityksen hallittu kasvunopeus tarjoaa vertailupohjan 

yrityksen todelliselle kasvunopeudella ja mahdollistaa siten kasvunopeuksien 

tasaisuuden analysoinnin. Jos yrityksen todellinen ja hallittu kasvunopeus eivät korreloi 

keskenään, vaihtelevat ne siten, että usean vuoden ajanjaksolla yritys on kasvanut 

ennalta-arvaamattomasti ajoittan hallittua kasvunopeuttansa nopeammin ja ajoittan 

hitaammin. Jollei syytä epätasaiseen vaihteluun kyetä selvittämään, on yrityksen kasvun 

ja taloudellisen tilanteen kehittymistä vaikea ennustaa, koska osakesijoittaja ei voi olla 

varma siitä, onko yrityksen kasvu suunniteltua ja taloudellisesti kontrolloitua. Mitä 

positiivisesti voimakkaammin yrityksen todellinen ja hallittu kasvunopeus korreloivat, 

sitä helpompi on tehdä päätelmiä yrityksen tulevaisuuden kasvusta ja taloudelliseen 

tilanteen muuttumisesta. 

 

Neljänneksi osakesijoittajat voivat soveltaa yrityksen hallittua kasvunopeutta yrityksen 

eri politiikoiden muutosten vaikutuksien analysointiin, koska hallitun kasvunopeuden 

mallit sovittavat yhteen yrityksen eri politiikat (kasvu-, toiminta- ja rahoituspolitiikat). 
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Jos yrityksen johto muuttaa tai ilmoittaa muuttavansa tulevaisuudessa jotain tiettyä 

politiikkaa, on hallitun kasvun mallien avulla mahdollista analysoida muutoksen 

aiheuttamia vaikutuksia muihin politiikoihin. Jos yrityksen johto ilmoittaa esimerkiksi 

parantavansa yrityksen kannattavuutta seuraavien vuosien aikana, voidaan kannat-

tavuuden parantumisen seurauksia ja vaikutuksia yrityksen kasvunopeuteen liittyen 

arvioida yrityksen hallitun kasvunopeuden mallien avulla.  

 

5.2 Yrityksen hallitun kasvunopeuden hyödyntäminen osakesi- 

      joittamisessa 
 

Tämän tutkielman toisena tavoitteena on esittää, miten yrityksen hallittua kasvunopeutta 

voidaan hyödyntää osakesijoittamisessa. Edellisessä kappaleessa esitettiin yrityksen 

hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuudet osakesijoittamisessa ja tässä kappa-

leessa perehdytään siihen, miten osakesijoittaja voi kyseisiä soveltamismahdollisuuksia 

sijoituskohdeyrityksen analysoimisessa hyödyntää.  

 

Osakesijoittajan kannalta on tärkeää kyetä analysoimaan sijoituskohdeyrityksen 

markkina-arvon kasvua. Yrityksen markkina-arvon kasvaessa osakkeenomistajan 

varallisuus kasvaa maksettujen osinkojen ja osakkeen arvon markkinahinnan 

kasvamisen kautta. Kun osakesijoittajan sijoittamisen motiivit ovat puhtaasti 

taloudellisia, kohdistuvat hänen intressinsä sijoituskohdeyrityksen tulevaisuudessa 

maksamien osinkojen ja sen markkina-arvon kehittymisen ennustamiseen. Edellisten 

tekijöiden lisäksi sijoittajan intressit kohdistuvat myös sijoituskohdeyritykseen ja sen 

osakkeeseen liittyvään riskiin, koska rationaalinen sijoittaja pyrkii optimoimaan 

sijotuksesta saatua hyötyä eli saamaan sijoitukselleen mahdollisimman suuren tuoton 

mahdollisimman pienellä riskillä. Tässä tutkielmassa sijoituskohdeyritykseen liittyvä 

riski määritellään osakkeen tuoton vaihteluksi ja yrityksen toiminnan epäonnistumisen 

uhaksi, joista edellinen liittyy lähinnä maksettujen osinkojen vaihteluun ja 

jälkimmäinen yrityksen markkina-arvon pienentymiseen tappiollisen toiminnan 

seurauksena.  

 

Kuviossa 15 seuraavalla sivulla esitetään yhteenveto yrityksen hallitun kasvunopeuden 

soveltamismahdollisuuksista ja osakesijoittajan intresseistä. Kuvio on jaettu osioihin 
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siten, että vasemmalla puolella olevassa osiossa on esitetty yrityksen hallitun 

kasvunopeuden soveltamismahdollisuudet osakesijoittajan näkökulmasta ja oikealla 

puolella olevassa osiossa osakesijoittajan tärkeimmät intressit sijoituskohdeyrityksen 

analysointiin liittyen.  

 

 

Kuvio 15: Yhteenveto yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuuksista ja 
osakesijoittajan intresseistä sijoituskohdeyrityksen analysoimisessa 
 

Yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuudet liittyvät osakesijoittajan 

näkökulmasta yrityksen todellisen ja hallitun kasvunopeuden vertaamiseen, niiden 

välisen tasaisuuden kartoittamiseen sekä yrityspolitiikan muutosten analysoimiseen. 

Osakesijoittajan intressit sijoituskohdeyritysten analysoimisessa liittyvät osakkeen 

tuottoon ja osakkeeseen sisältyvään riskiin. Osakkeen tulevaisuuden tuotto perustuu 

sille tulevaisuudessa maksettuihin osinkoihin ja sen markkina-arvon kehittymiseen ja 

osakkeen riski tulevaisuuden tuoton ennustettavuuteen sekä yritykseen liittyvään riskiin. 

 

Yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuudet tarjoavat osakesijoittajalle 

useita hyödyntämismahdollisuuksia. Hallittua kasvunopeutta nopeampi todellinen 

kasvunopeus viestii siitä, että yrityksellä on kasvumahdollisuuksia ja se kykenee 

kasvamaan. Nopea ja kannattava kasvu kasvattavat yrityksen osakkeen markkina-arvoa 
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ja tulevaisuuden kasvuodotukset näkyvät osakkeen hinnassa kasvupreemiona. Nopea 

todellinen kasvu suhteessa hallittuun kasvunopeuteen vaatii kuitenkin pääomaa ja 

saattaa siten aiheuttaa paineita osingonjakosuhteen alentamiselle. Täten kasvun vaikutus 

osingonjakoon riippuu siitä, vähentääkö yritys maksamiansa osinkoja kyetäkseen 

rahoittamaan kasvuansa tulorahoituksen avulla. Edellisten tekijöiden lisäksi nopea 

kasvunopeus suhteessa hallittuun kasvunopeuteen aiheuttaa paineita yrityksen kasvu-, 

toiminta- ja rahoituspolitiikkojen muuttamiselle. Jollei tarvittavia kasvun vaatimia 

muutoksia suoriteta, hallittua kasvunopeutta suurempi todellinen kasvunopeus aiheuttaa 

pidemmällä ajanjaksolla yrityksen ajautumisen taloudelliseen ahdinkoon käytettävissä 

olevan pääoman vähenemisen vuoksi. Jos yrityksen todellinen kasvunopeus on 

huomattavasti hallittua kasvunopeutta alhaisempi, viestii se Grinblattin ja Titmanin 

(2002, 656-690) mukaan osinkojen hitaasta kasvusta sekä osakkeen markkina-arvon 

heikoista kehitysnäkymistä. Laitisen (1994, 45-46) mukaan kasvun hitaus voi 

puolestaan merkitä sitä, että yritys on menettämässä kilpailijoillensa markkina-

osuuttansa, kilpailuetujansa ja kehitysmahdollisuuksiansa. Hidas kasvunopeus saattaa 

johtua yrityksen johdon kyvyttömyydestä, kannattavien kasvuinvestointien vähäi-

syydestä ja ali-investoimisesta eli kyvyttämyydestä ja rohkeuden puutteesta ryhtyä 

tarvittaviin investointeihin yrityksen kasvattamiseksi. Todellisen kasvunopeuden ollessa 

hallitun kasvunopeuden suuruinen tai hieman sitä alhaisempi ei kasvu aiheuta paineita 

yrityksen toiminta- tai rahoituspolitiikan muutoksille.  

 

Verrattaessa yrityksen todellisen ja hallitun kasvunopeuden välisiä muutoksia voidaan 

kasvunopeuksien välistä tasaisuutta arvioida. Mikäli todellisen ja hallitun kasvu-

nopeuden muutokset ovat samansuuruisia ja ne korreloivat positiivisesti toistensa 

kanssa, eli molempien kasvunopeuksien muutokset ovat samansuuntaisia, kykenee 

yritys joustamaan kasvun vaatimalla tavalla. Tällöin kasvu ei todennäköisesti aiheuta 

paineita eri politiikoiden muutoksille, koska yrityksen hallittu kasvunopeus joustaa 

todellisen kasvunopeuden vaatimalla tavalla. Jos todellisen ja hallitun kasvunopeuden 

muutokset eivät korreloi toistensa kanssa, eli molemmat kasvunopeudet vaihtelevat ja 

muuttuvat ennalta-arvaamattomasti, on yrityksen tulevaisuuden kasvua ja sen 

taloudellisen tilanteen kehittymistä vaikea ennustaa ja arvioida. Laitisen (1994, 46) 

mukaan tasainen ja vakaa kasvu luo turvalliset toimintaedellytykset yrityksen toiminnan 

jatkumiselle, kun taas nykivä, epävakaa ja ennalta arvaamaton kasvu rasittaa yritystä ja 

sen rahoitusta kokonaisvaltaisesti ja luo yleistä epävarmuutta toiminnan jatkumisesta. 
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Kasvun jatkuva epätasaisuus muodostaa täten riskin yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. 

Yrityksen todellisen ja hallitun kasvunopeuden välinen epätasaisuus aiheuttaa ennalta-

arvaamattomia paineita yrityksen rahoitusrakenteelle ja vaatii siltä joustavuutta. Täten 

todellisen ja hallitun kasvunopeuden välinen epätasaisuus vähentää yrityksen osakkeen 

tuoton sekä riskin ennustettavuutta ja siten yrityksen lupaavuutta sijoituskohteena. 

 

Yrityspolitiikoiden eli kasvu-, toiminta- ja rahoituspolitiikoiden  muutoksien seurauksia 

voidaan analysoida yrityksen hallitun kasvunopeuden mallien avulla, koska mallit 

sovittavat yhteen yrityksen eri politiikat. Yrityksen johdon muuttaessa jotain tiettyä 

politiikkaa, voidaan hallitun kasvun mallien avulla estimoida kyseisen politiikan 

muutoksen syitä ja vaikutuksia. Jos todellinen kasvunopeus on ollut hallittua kasvu-

nopeutta suurempi ja yritys on muuttanut politiikoitansa, on muutoksien syinä ollut 

todennäköisesti se, ettei yritys kykene ylläpitämään kasvunopeuttansa ilman muutoksia. 

Muutoksien vaikutuksia analysoitaessa voidaan hallitun kasvunopeuden mallien avulla 

arvioida sitä, miten tehty tai tulevaisuudessa tehtävä muutos vaikuttaa tai tulee 

vaikuttamaan eri politiikoihin. Arvioinnissa on syytä huomioida signalointivaikutukset 

osakemarkkinoille, sillä Grinblattin ja Titmanin (2002, 656-690) mukaan positiivisia 

signaaleita osakkeen markkina-arvolle ovat osinkojen kasvattaminen, muut osakkeen-

omistajille lisää omaisuutta tuottavat toimenpiteet sekä yrityksen velkasuhteen 

kasvattaminen. Negatiivisia signaaleja ovat puolestaan osinkojen alentaminen, pääoman 

hankinnan julkistaminen sekä velkasuhteen alentaminen.  
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6  SOVELLUSESIMERKKI  
 

 

6.1 Johdanto 
 

6.1.1 Tausta 
 

Euroopan telekommunikaatio-operaattoreiden muodostaman järjestön mukaan ICT 

(Information and Communications Technologies) -sektorin kasvulla ja kilpailukyvyllä 

on merkittävä vaikutus Euroopan Unionin talouteen ja tulevaisuuteen. Euroopan 

sähköisten kommunikaatiopalvelujen liikevaihto on arvoltaan 306 miljardia euroa 

vuodessa ja telekommunikaatiosektori on tärkeässä asemassa Euroopan kestävän 

kehityksen ja tietopohjaisen talouden (knowledge-based economy) luomisessa. 

Tulevaisuuden telekommunikaatioverkkojen rakentaminen vaatii suuria taloudellisia 

investointeja, minkä takia investoijille täytyy taata, että he saavat vastiketta riskeille, 

jotka he joutuvat ottamaan investoidessaan seuraavan sukupolven tietoliikenne-

verkkoihin. (E-Communications Driving European Competitiveness, ETNO´s Vision 

for the Future, ETNO:n WWW-sivut, <http://www.etno.be/upload/down_files/9847-

/ETNOmanifesto.pdf>) 

 

6.1.2 Sisältö ja toteutus 

 

Tutkielman empiirinen osuus toteutetaan sovellusesimerkkinä, jossa tutkielman 

tuloksina saatuja yrityksen hallitun kasvunopeuden teoreettisia hyödyntämis-

mahdollisuuksia sovelletaan käytännössä. Tarkoituksena on soveltaa yrityksen hallitun 

kasvun hyödyntämismahdollisuuksia tilanteessa, jossa osakesijoittaja pyrkii vertaile-

maan kolmea telekommunikaatiotoimialan yritystä keskenään. Osakesijoittajan 

oletetaan muodostavan sellaista osakeportfoliota, että portfolion tuoton ja riskin 

optimoimisen vuoksi siihen tulee ottaa mukaan yhden eurooppalaisen telekommuni-

kaatiotoimialan yrityksen osakkeita.  

 

Sovellusesimerkin toimialana on telekommunikaatiopalvelut ja kohdeyrityksinä kolme 

toimialan suurimpiin lukeutuvaa yritystä Euroopassa: Vodafone Group Plc, Deutsche 



72 

Telekom AG ja France Telekom. Tarkasteltavaksi toimialaksi on valittu 

telekommunikaatiopalvelut sen merkittävyyden ja nykyhetken taloudellisen elpymisen 

vuoksi. Kohdeyrityksien valintakriteereinä oli eurooppalaisuus ja niiden koko liike-

vaihdon suuruudella mitattuna. Kolme tarkasteltavaa yritystä koettiin sopivaksi 

kohdeyritysten määräksi yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamisen ymmärret-

täväksi tekemisen ja tutkielman laajuuden kannalta.  

 

6.1.3 Aineiston hankinta ja käsittely 
 

Sovellusesimerkin aineisto on hankittu kokonaan WWW-sivustojen kautta. 

Telekommikaatioalan nykytilannetta selvitettäessä lähteenä on käytetty erilaisia 

ajankohtaisia artikkeleita ja raportteja. Kohdeyrityksien tapauksessa lähteenä on 

käytetty kunkin yrityksen WWW-sivustoja, joilta on etsitty sekä yleistä että taloudellista 

tietoa yrityksiin liittyen. Taloudelliset tiedot on peräisin kohdeyrityksien vuosien 2000-

2004 tilinpäätöksistä, joista tarvittavat tiedot kerättiin Excel-taulukko-laskenta-

ohjelmaan, jonka avulla tietoja muokattiin ja analysointiin. Tilinpäätöksistä kerätty 

tutkielman kannalta oleellinen kvantitatiivinen data on esitetty liitteissä 1-3. 

 

6.1.4 Rajaukset ja rakenne 
 

Sovellusesimerkki on rajattu kohdistumaan vain kolmeen yritykseen, eli Vodafone 

Group Plc:hen, Deutsche Telekom AG:hen ja France Telekomiin, eikä siinä ole 

huomioitu erilaisten laskentatoimellisten käytäntöjen tai tilinpäätösperiaatteiden 

vaikutusta tuloksiin sovellusesimerkin yksinkertaistamisen vuoksi. Myöskään 

tilinpäätösten eri ajanjaksoille ajoittumisen vaikutuksia ei ole otettu huomioon.   

 

Rakenteeltaan sovellusesimerkki etenee siten, että johdannon jälkeen esitellään 

telekommukaatioalan nykyinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät. Seuraavaksi esitellään 

lyhyesti kohdeyrityksien historia ja nykytilanne, minkä jälkeen suoritetaan 

kohdeyrityksien analysointi. Lopuksi esitetään analyysin tulokset ja niistä tehdyt 

päätelmät. Sovellusesimerkin pääpaino on kohdeyrityksien analysoimisessa ja saatujen 

tulosten tulkitsemisessa. 
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6.2 Telekommunikaatiotoimialan esittely 
 

Telekommunikaatiopalvelut jakautuvat karkeasti neljään osa-alueeseen, jotka ovat 

Internet-, laajakaista- ja datapalvelut sekä langattomat viestintäpalvelut. Telekommuni-

kaatiopalveluiden globaalien markkinoiden on ennustettu kasvavan vuoteen 2007 asti 

noin 7 prosenttia vuodessa. Nopeiten kasvava osa-alue on Internet-palvelut, jonka 

markkinoiden on ennustettu kasvavan 50% vuodesta 2003 vuoteen 2007, eli 700 

miljoonasta käyttäjästä 1,1 miljardiin käyttäjään, mikä tarkoittaa 14 prosentin vuotuista 

kasvunopeutta. Vuonna 2003 langattomat palvelut olivat telekommunikaatiopalveluiden 

suurin markkinasegmentti kattaen 46 prosettia kokonaismarkkinoista. Euroopan 

markkina-alueista suurin on Saksa, kattaen 21 prosenttia kokonaismarkkinoista, Iso-

Britannia toiseksi suurin (18 %), Italia kolmanneksi suurin (14 %) ja Ranska neljänneksi 

suurin (13 %). (The market of telecommunications, France Telekomin WWW-sivut, 

<http://www.francetelecom.com/en/group/vision/strategy/market/>) 

 

USA:n telekommunikaatiosektorin tuotteiden ja palveluiden arvioidaan kasvavan lähes 

10 prosentin vuosittaista vauhtia vuosina 2004-2007. TIA:n (Telecommunications 

Industry Association) mukaan pitkän taantuman jälkeen telekommunikaatiosektorin 

tulevaisuuden näkymät vaikuttavat positiivisilta. Useilla telekommunikaatioalan 

sektoreilla on nähtävissä palautumisen merkkejä ja TIA:n arvion mukaan 

telekommunikaatiopalveluiden, joihin lukeutuu tietoliikenneverkkojen suunnittelu, 

integraatio ja huoltaminen, kysyntä tulee erityisesti kasvamaan. (Gross, Grant 2004. 

Telecom Industry about to Rebound, <http://www.nwfusion.com/edge/news/2004-

/0114report.html>) 

 

Vuoden 2004 kesäkuussa pidetyssä European Telecom Conference:ssä telekommuni-

kaatioalan yrityksien johtajat esittivät näkemyksiänsä toimialan kehityksestä. Heidän 

mukaansa viimeisinä vuosina toimialan yritysten tärkeimpänä prioriteettinä on ollut 

kustannusten karsinta, mutta toimiala on vihdoin selvinnyt taantumastaan ja jos 

mittarina käytetään toimialan yritysten osakkeiden markkina-arvoja, näyttää toimiala 

kasvun merkkejä. Myös rahoitusmarkkinat ovat palauttaneet uskonsa telekommuni-

kaatioalaan, joka on tällä hetkellä kokemassa merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 

Muutoksia aiheuttaa muun muassa maakohtaisten säännösten purkaminen, mikä johtaa 
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kilpailu-tilanteen avautumiseen aivan uudenlaisella tavalla. Uusien teknologioiden 

luova käyttäminen ja eri asiakassegmenteille spesifisiin tarpeisiin fokusoituminen 

johtavat telekommukaatioalan yrityksien johtajien mukaan tulevaisuudessa kasvuun ja 

menestymiseen. Kasvun kannalta tärkeää on myös innovointi, kansainvälistyminen ja 

yritysostot, joista kahden jälkimmäisen merkitys on erityisen merkittävä, koska 

toimialalla suuruuden eduista (economies of scale) on nousemassa uusi kilpailuvaltti ja 

useat toimialan yritykset pyrkivät laajentumaan voimakkaasti ulkomaille. (A.T.Kearney 

European Telecom Conference,6/2004,<http://www.atkearney.com/shared_res/pdf/Pro-

ceeds6thTelcoAmsterdam2004.pdf>) 

 

6.3 Kohdeyrityksien esittely 
 

6.3.1 Vodafone Group Plc 
 

Vodafone Group Plc on iso-britannialainen telekommunikaatiopalveluita tarjoava 

yritys, joka on listattu sekä Lontoon että New Yorkin pörsseissä. Yritys perustettiin 

vuonna 1984 ja se toimi Racal Electronics Plc:n tytäryrityksenä, kunnes siitä tuli 

itsenäinen yritys vuonna 1991, jolloin se muutti nimensä Vodafone Group Plc:ksi. 

Vuonna 1999 AirTouch Communicationsin kanssa fuusioitumisen seurauksena 

yrityksen nimi muuttui Vodafone AirTouch Plc:ksi ja seuraavana vuonna edelleen 

takaisin Vodafone Group Plc:ksi. Tällä hetkellä Vodafone ilmoittaa olevansa maailman 

isoin telekommunikaatiopalveluita tarjoava yritys, jolla on tietoliikenneverkkoja 26:ssa 

maassa ja partneriyritysten verkkoja lisäksi vielä 14:sta eri maassa. Yrityksellä on 

yhteensä yli 150 miljoonaa asiakasta ja sen visiona on olla maailman johtava tele-

kommunikaatiopalveluja tarjova yritys. Visio on tarkoitus saavuttaa kuuden strategisen 

tavoitteen kautta, jotka ovat erinomainen osakkeen tuotto, asiakkaiden miellyttäminen, 

globaali toiminta, markkinoiden kasvattaminen, parhaiden ihmisten rekrytoiminen ja 

vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen. (Vodafonen WWW-sivut, <http://www.-

vodafone.com/home/>) 
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6.3.2 Deutsche Telekom AG 

 

Deutsche Telekom AG on saksalainen telekommunikaatiopalveluita tarjoava yritys, 

joka on listattu kaikissa Saksan pörsseissä sekä New Yorkin että Tokion pörssissä. 

Yrityksen syntynä voidaan pitää vuotta 1990, jolloin Deutsche Bundespost jaettiin 

kolmeen itsenäiseen yksikköön, jotka olivat postipalvelut, postipankki ja Deutsche 

Bundespost Telekom. Jälkimmäisestä tuli vuonna 1995 pörssiyhtiö Deutsche Telekom 

AG. Deutsche Telekom toimii 65:ssä eri maassa ja se on Euroopan isoin 

telekommukaatioyhteyksien tarjoaja. Sen visiona on auttaa johtavana telekommukaatio- 

ja tietotekniikkapalveluiden tarjoajana yhteiskuntaa verkottoitumisessa paremman 

tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yritys pyrkii tarjoamaan sen asiakkaille laadun, 

tehokkuuden ja innovoinnin avulla parempaa hyötyä. (Deusche Telekomin WWW-

sivut, <http://www.telekom3.de/en-p/home/cc-startseite.html>) 

 

6.3.3 France Telekom 
 

France Telekom on ranskalainen telekommunikaatiopalveluita tarjoava yritys, joka on 

listattu muun muassa Pariisin arvopaperipörssissä. Yrityksen historia ulottuu vuoteen 

1994, jolloin ranskalaiset perustivat telekommunikaation tutkimiseen erikoistuneen 

keskuksen nimeltä The National Centre for Telecommunication Research. 1970-luvulla 

puhelinvälineistön tarpeen kasvettua the Head of Telecommunications perustettiin ja 

vuonna 1988 sen nimi muutettiin France Telecomiksi, josta tuli vuonna 1991 

autonominen telekommunikaatiopalveluiden tarjoaja. Tällä hetkellä France Telekomin 

tavoite on olla yksi menestyksellisimmistä teleoperaattoriyrityksistä Euroopassa, mikä 

on tarkoitus saavuttaa tehostamalla toimintaa, vähentämällä velkasuhdetta, 

vahvistamalla rahoitusrakennetta ja parantamalla asiakastyytyväisyyttä. Yritys panostaa 

voimakkaasti innovointiin ja kestävään kehitykseen, joista jälkimmäiseen pyritään 

kilpailukykyisyyden ja sosiaaliseen hyvinvoinnin kasvattamisen kautta. Edellisten  

tekijöiden lisäksi yritys korostaa osakkeenomistajille luotua arvoa ja heidän luotta-

muksensa ansaitsemista. (France Telekomin WWW-sivut, <http://www.france-

telecom.com/en/>) 
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6.4 Kohdeyrityksien analysointi 
 

Kuviossa 16 on esitetty kohdeyrityksien tilivuosien 2000-2004 liikevaihdot. Y-akselin 

luvut ovat miljoonia euroja ja x-akselilla on esitetty vuosiluvut. Mitattaessa kasvua 

liikevaihdon muutoksen avulla voidaan todeta, että vuosien 2000-2005 aikana Vodafone 

on kasvanut eniten, mutta Deutsche Telekomin ja France Telekomin kasvu on ollut 

tasaisempaa. Liikevaihdon prosentuaalinen kasvu on esitetty seuraavalla sivulla 

olevassa kuviossa 18. 
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Kuvio 16: Kohdeyrityksien liikevaihdon kehitys vuosina 2000-2005 

 

Mitattaessa kasvua taseen loppusumman muutoksen avulla voidaan kuvion 17 avulla 

todeta, että yrityksien taseen loppusummat ovat kasvaneet aina vuoteen 2001 asti, jonka 

jälkeen kasvu on muuttunut negatiiviseksi. Mielenkiintoista on huomioida, että vaikka 

Vodafonen liikevaihto on suunnilleen samaa kokoluokkaa Deutsche Telekomin ja 

France Telekomin kanssa, on sen taseen loppusumma noin kaksikertainen kilpaili-

joihinsa verrattuna. Taseen loppusumman prosentuaalinen kasvu on esitetty seuraavalla 

sivulla olevassa kuviossa 18. 
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Kuvio 17: Kohdeyrityksien taseen loppusumman kehitys vuosina 2000-2005 
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Kuvio 18: Kohdeyritysten prosentuaalinen kasvu 

 

Liikevaihdon prosentuaalinen kasvu on ollut positiivista kaikilla kohdeyrityksillä, 

lukuunottamatta France Telekomia vuonna 2003, mutta se on pienentynyt vuosi 

vuodelta. Ainoastaan France Telekom on onnistunut kääntämään liikevaihtonsa prosen-

tuaalisen muutoksen kasvuun vuonna 2004. Taseen loppusumman prosentuaalinen 

kasvu on ollut kaikilla kohdeyrityksillä vuotta 2001 lukuunottamatta negatiivista. 

Toisaalta vuosina 2002-2004 kaikki kohdeyritykset ovat onnistuneet kääntämään 

taseensa loppusumman prosentuaalisen muutoksen kasvuun. Kasvusta huolimatta 

vuonna 2004 jokaisen kohdeyrityksen taseensa loppusumman prosentuaalinen kasvu oli 

negatiivista.  

 

Analysoitaessa yrityksien tuloksien muutoksia vuosina 2000-2004 (seuraavalla sivulla 

oleva kuvio 19) voidaan huomioida, että ainoastaan vuonna 2000 kaikki yritykset ovat 

olleet voitollisia. Raskaimmat tappiot yritykset ovat tehneet vuonna 2002. Verrattuna 

yrityksien menestymistä toisiinsa voidaan todeta, että Vodafone on tehnyt suurimmat 

tappiot, eikä se ole kyennyt tekemään enää positiivista tulosta vuoden 2000 jälkeen. 

Sekä Deutsche Telekom että France Telekom ovat onnistuneet selviämään vuosien 2001 

ja 2002 tappioista ja molempien tulos on ollut positiivinen vuosina 2003 ja 2004.  
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Kuvio 19: Kohdeyrityksien tuloksen kasvu vuosina 2000-2005 

 

Kuviossa 20 mallinnetaan kohdeyrityksien tuloksia niiden osakkeita kohden. EPS 

(Earnings Per Share) lasketaan jakamalla tilivuoden tulos osakkeiden yhteisellä 

lukumäärällä. Kuviota tarkastelemalla voidaan tehdä lähes samat päätelmät kuin 

edellistä kuviota (kuvio 19) tarkastelemalla. Eroavaisuutena on kuitenkin se, että 

tuloksen muutokset yhtä osaketta kohden ovat merkittävimmät France Telekomilla, 

jolla osakkeiden lukumäärä on vertailtavista yrityksistä kaikkein pienin, ja vähiten 

merkittävät Vodafonella, jonka osakkeiden lukumäärä on puolestaan kaikkein suurin. 
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Kuvio 20: Kohdeyritysten tulos osaketta kohti 

 

Kohdeyrityksien pääomarakenne eroaa toisistaan merkittävästi. Seuraavalla sivulla 

olevan kuvion 21 pisteet kuvaavat kohdeyrityksien oman ja vieraan pääoman välistä 

suhdetta vuosina 2000-2004. Kuviosta voidaan huomata, että Vodafone on rahoitettu 

suurimmaksi osaksi oman pääoman ehtoisella rahoituksella ja Deutsche Telekom sekä 

France Telekom puolestaan suurimmaksi osaksi vieraalla pääomalla. Kuvioon on lisäksi 

merkitty yritysten rahoitusrakenteiden muutosten kehityssuunnat, joita kuvaavat kuvion 

nuolet. Vodafone (vasen nuoli) pyrkii vähentämään sekä omaa että vierasta pääomaansa 

ja Deutsche Telekom sekä France Telekom (oikea nuoli) puolestaan kasvattamaan omaa 

ja vähentämään vierasta pääomaa.  
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Kuvio 21: Kohdeyritysten oman ja vieraan pääoman välinen suhde 

 

Kuviossa 22 on esitetty, miten paljon kohdeyritykset ovat jakaneet osinkoja osakkeen-

omistajille. Kuviosta voidaan päätellä, että Vodafonen osingonjako on ollut tasaista ja 

joka vuosi osinkoja on jaettu edellisvuotta runsaammin. Vuosina 2000, -01 ja -04, 

joilloin Deutsche Telekom jakanut osinkoja, se on jakanut niitä kilpailijoitansa 

ennemmän, mutta vuosina 2002 ja -03 se on jättänyt osingot kokonaan jakamatta. 

France Telekomin jakamien osinkojen määrä on ollut tasaista vuoteen 2002 asti, jonka 

jälkeen vuonna 2003, jolloin sen tulos muuttui positiiviseksi kahden vuoden tappion 

jälkeen, se jakoi runsaasti osinkoja. Vuoden 2004 osingot ovat puolestaan samaa 

suuruusluokkaa muiden kohdeyritysten kanssa. Kuvio vuosittain jaettujen osinkojen 

yhteismääristä on siten harhaanjohtava, ettei sen avulla kyetä havainnoimaan 

yksittäiselle osakkeelle maksettuja osinkoja.  
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Kuvio 22: Kohdeyritysten jakamat osingot vuosina 2000-2001 

 

Kuviossa 23 seuraavalla sivulla esitetään yritysten vuosittain jakamat osingot yhtä 

osaketta kohden (DPS, Dividends Per Share). Kuviosta voidaan todeta, että yhdellä 

Deutsche Telekomin ja France Telekomin osakkeella on saavuttanut huomattavasti 

suuremman osinkotuoton kuin yhdellä Vodafonen osakkeella. Tämä johtuu siitä, että 

Vodafonella on osakkeita yhteismäärällisesti monikymmenkertainen määrä verrattuna 
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Kuvio 23: Osingot osaketta kohden 

 

Deutsche Telekomiin ja France Telekomiin. Eniten osinkoja osaketta kohden on 

maksanut France Telekom. Kohdeyrityksien nykyhetken (24.3.2005) osakekohtainen 

markkina-informaatio on esitetty taulukossa 5. Suuria eroja yritysten välillä löytyy sekä 

osakepääoman että osakkeiden lukumäärän suhteen ja jonkinlaisia yhtäläisyyksiä 

osakkeen markkinahinnan suhteen. Tulos osaketta kohti (EPS, Earning Per Share) on 

lähes sama sekä Deutsche Telekomilla että France Telekomilla, kun Vodafonella se 

puolestaan on negatiivinen. Osakkeen markkinahinta tulosta kohti (P/E, Price Per 

Earnings) on suurin France Telekomilla. Vodafonen P/E-luku on negatiivinen johtuen 

yrityksen negatiivisesta tuloksesta.   

 

Taulukko 5: Kohdeyrityksien osakekohtainen markkinainformaatio 24.3.2005 (Forbes 
2000, The World's Leading Companies, Forbes.com Inc <http://www.forbes.com/2004-
/03/24/04f2000land.html>)  

 

Vodafone Deutshe  

Telekom 

France  

Telekom 

Osakepääoma (M�) 140550 64647 27474 

Osakkeiden lkm. (milj.) 68264 4198 1190 

Osakkeen markkinahinta (�) 20,27 15,35 22,75 

EPS (�) -1,70 1,15 1,16 

P/E (�) -9,32 10,33 15,29 

 

Kuviossa 24 seuraavalla sivulla on havainnollistettu kohdeyritysten osakkeiden 

markkina-arvojen kehittymistä viimeisen kuuden kuukauden aikana (10/2004-3/2005). 

Oleellista on huomioida, että osakkeiden markkinahintojen muutoksia esittävien 

kuvaajien koordinaatistojen y-akselien rahamäärät ovat USA:n dollareita ja x-akselin 

2,78
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kirjaimet englanninkielisten kuukauksien nimien alkukirjaimia (keskellä D(ecember) 

tarkoittaa joulukuuta 2004 ja J(anuary) tammikuuta 2005).  

  

Kuvio 24: Kohdeyrityksien osakkeen markkina-arvon ($) kehitys 10/2004-3/2005   
(Forbes 2000, The World's Leading Companies, Forbes.com Inc. <http://www.for-
bes.com/2004-/03/24/04f2000land.html>) 
 

Kohderyrityksien kuvaajia vertaamalla voidaan todeta, että kuvaajat näyttävät melko 

identtisiltä. Yrityksien osakkeen markkinahinta on kasvanut jyrkästi aina vuoden 2004 

loppuun saakka, jonka jälkeen se on laskenut loivasti.  

 

6.5 Analyysin tulokset  
 

Kohdeyrityksien hallittua kasvunopeutta laskettaessa on tässä sovellusesimerkissä 

käytetty vain Soverin hallitun kasvunopeuden mallia. Näin on menetelty sen takia, ettei 

Donaldsonin mallin avulla hallittua kasvunopeutta laskettaessa kyetty määrittelemään 

kohdeyrityksien vieraan pääoman korkokustannusta, joka on yhtenä tekijänä 

Donaldsonin mallissa. Sama ongelma kohdattiin koettiin Talosen mallin kohdalla, sillä 

Talosen mallissa yhtenä hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavana tekijänä on lainojen 

keskikorko, jota ei niinikään kyetty määrittelemään kohdeyritysten tilinpäätösten avulla. 

Täten Soverin hallitun kasvunopeuden malli on ainoa sovellusesimerkissä käytetty 

yrityksen hallitun kasvunopeuden malli. Soverin (1991, 44-49) malli on muotoa 

 

 ∆KPO = kokonaispääoman kasvu 

 ∆OP/∆VP = oman pääoman muutos / vieraan pääoman muutos 

VODAFONE DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELEKOM

Os-∆OSPONTpoK)*i∆OSPOOs - (NT*
∆VP / ∆OP

1  ∆KPO         )17( +++++=
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 NT  = nettotulos 

 Os = osingot 

 ∆OSPO = osakepääoman korotus 

 i * K = inflaatiohelpotus käyttömaisuudesta 

 ∆KPO = kokonaispääoman kasvu 

 po = poistot. 

 

Soverin hallitun kasvunopeuden mallin avulla määriteltynä kohdeyrityksien hallitut 

kasvunopeudet verrattuna niiden todellisiin kasvunopeuksiin on esitetty kuviossa 25. 

Tarkemmat tulokset Soverin mallin avulla lasketuista kohdeyritysten hallituista kasvu-

nopeuksista on esitetty liitteessä 4.  

 

 
Kuvio 25: Kohdeyrityksien kokonaispääoman todellinen ja hallittu kasvunopeus 

 

Kuviosta voidaan todeta, että ainoastaan Deutsche Telekomilla todellinen kasvunopeus 

on ollut hallittua kasvunopeutta alhaisempi tai sen kanssa samansuuruinen koko 

tarkasteltavan ajanjakson aikana. Vodafonen todellinen kasvunopeus on vuotta 2003 

lukuunottamatta ollut selkeästi sen hallittua kasvunopeutta suurempi. France Telekomin 

todellinen kasvunopeus on ollut sen hallittua kasvunopeutta suurempi vuosina 2001 ja 

2002, mutta vuosina 2003 ja 2004 tilanne on muuttunut päinvastaiseksi. Sekä Deutsche 

Telekomilla että France Telekomilla todellinen ja hallittu kasvunopeus ovat olleet 
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melko tasaisia toisiinsa verrattuna. Vodafonella kasvunopeuksien välillä ei näytä olevan 

voimakasta korrelaatiota.  

 

6.6 Analyysin päätelmät 
 

Vodafonen osakkeen tuotto-odotukset eivät näytä hallitun kasvunopeuden avulla tehdyn 

analyysin perusteella lupaavilta. Viimeisenä vuotena, eli vuotena 2004, sen todellinen 

kasvunopeus on ollut selkeästi sen hallittua kasvunopeutta suurempi, mikä viittaa 

mahdollisiin yrityspoliikan muutoksiin tulevaisuudessa. Vaikka yritys onkin maksanut 

tasaisesti osinkoja osakkeenomistajille, on sen toiminta ollut vuosina 2001-2004 

selkeästi tappiollista. Jollei Vodafone kykene kääntämään tulostansa voitolliseksi, on 

sen muutettava osingonjako- tai rahoituspolitiikoitansa. Lisäksi yrityksen todellisen ja 

hallitun kasvunopeuden välinen suhde ei ole tasainen, koska kasvunopeudet eivät 

vaikuta juurikaan korreloivan keskenään. Tämän vuoksi yrityksen tulevasta kasvusta ja 

sen taloudellisen tilanteen kehittymisestä on vaikea tehdä estimaatioita. Edellisten 

tekijöiden vuoksi yrityksen tilanne ei vaikuta osakkeen tuoton ja siihen liittyvän riskin 

suhteen osakesijoittajan kannalta lupaavalta, minkä takia voidaan todeta, ettei Vodafone 

ole kannattava sijoituskohde. 

 

Deutsche Telekomin tilanne vaikuttaa hallitun kasvunopeuden avulla tehdyn analyysin 

perusteella huomattavasti lupaavammalta. Yrityksen todellinen kasvunopeus on ollut 

kaikkina tarkasteltavina vuosina sen hallitun kasvunopeuden suuruinen tai sitä 

alhaisempi, mikä viittaa siihen, ettei yrityksellä ole paineita politiikoidensa 

muuttamiseen. Yrityksen todellisen ja hallitun kasvunopeuden välinen suhde on ollut 

tasainen, koska kasvunopeuksien välillä näyttää olevan selkeä korrelaatio. Deutsche 

Telekom on parantanut tulostansa vuosi vuodelta aina vuoden 2002 jälkeen, jolloin se 

koki raskaat tappiot. Vaikka yritys ei ole maksanut tarkasteltavien vuosien aikana 

säännöllisesti osinkoja, vaikuttaa sen osakkeen tuotto ja siihen liittyvä riski melko 

lupaavilta. Edellisten tekijöiden perusteella voidaan todeta, että sekä osakkeeseen 

liittyvän tuoton että riskin suhteen Deutsche Telekom on selkeästi Vodafonea 

lupaavampi sijoituskohde.  
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France Telekomin tilanne on hallitun kasvunopeuden avulla tehdyn analyysin 

perusteella melko samanlainen kuin Deutsche Telekomilla. Sen todellinen ja hallittu 

kasvunopeus vaikuttavat korreloivan voimakkaasti keskenään ja se on Deutsche 

Telekomin tavoin parantanut tulostaan vuoden 2002 raskaiden tappioiden jälkeen. 

Yrityksen todellinen kasvunopeus on ollut sen hallittua kasvunopeutta suurempi vuosina 

2001 ja 2002 mutta seuraavina vuosina tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. France 

Telekomin tulos on ollut kahtena viimeisenä tarkasteluvuotena voitollinen ja sen 

osakkeen tuotto ja siihen liittyvä riski vaikuttavat melko lupaavilta. Sijoituskohteena 

France Telekom on selkeästi Vodafonea lupaavampi sijoituskohde. Se päihittää 

sijoituskohteena myös Deustche Telekomin, koska se on maksanut osinkoja Deutsche 

Telekomia säännöllisemmin ja sen osakekohtainen tuotto (EPS) on ollut kahtena 

viimeisenä tarkasteluvuotena Deutsche Telekomia parempi. Myös osingot osaketta 

kohden (DPS) ovat olleet tarkasteltavista yrityksistä vuosina 2001-2004 selkeästi 

korkeimmat.  

 

Pelkästään yrityksen hallitun kasvunopeuden avulla tehdyn analyysin perusteella 

Deutsche Telekom ja France Telekom vaikuttavat yhtä lupaavilta sijoituskohteilta. 

Käytettäessä analysoinnissa hyväksi muitakin mittareita, kuten EPS:ää ja DPS:ää, 

voidaan todeta, että France Telekom on Deutsche Telekomia lupaavampi sijoituskohde. 

Täten voidaan päätellä, ettei yrityksen hallittua kasvunopeutta tule käyttää ainoana 

analysointimenetelmänä. Parhaiten hallittua kasvunopeutta voidaan hyödyntää 

osakesijoittamisessa muiden analysointimenetelmien ohella tai tukena. Koko-

naisuudessaan analyysi ei onnistunut suunnitellun mukaisesti, koska siinä käytettiin 

vain Soverin hallitun kasvunopeuden mallia. Eri mallia käytettäessä olisi analyysin 

lopputulos saattanut olla erilainen. Lisäksi valitut kohdeyritykset eivät välttämättä 

tarjonneet selkeintä mahdollista analysointitilannetta, koska tarkasteltavana ajanjaksona 

niiden kasvu oli usein negatiivista. Yleisesti hallitun kasvunopeuden avulla tehdyn 

analyysin heikkoutena on se, että sen avulla sijoituskohdeyritystä pystytään tarkas-

telemaan vain yksittäisenä sijoituskohteena, eikä osana portfoliota. Lisäksi hallitun 

kasvunopeuden mallit eivät huomioi osakkeen markkinahintaa, minkä takia niiden 

avulla ei kyetä määrittämään minkäänlaista suositeltavaa osakkeesta maksettavaa 

hintaa. Hallitun kasvunopeuden avulla ei myöskään kyetä arvioimaan mitään tarkkaa 

lukua tai indeksiä yrityksen osakkeen tulevaisuuden tuotto-odotuksille tai niihin 

liittyvälle riskille.  
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7  PÄÄTELMÄT 
 

 

Yrityksen hallitulle kasvunopeudelle on kehitetty useita erilaisia määritelmiä, joista yksi 

täydellisimpiä on Rossin ym. (2001, 931) määritelmä. Heidän mukaansa yrityksen 

hallittu kasvunopeus on yrityksen nykyisen tulostason, osingonjakosuhteen, rahoitus-

rakenteen ja pääoman tuottavuusasteen säilyttävä maksimaalinen kasvunopeus. 

Määritelmä sisältää oletuksen siitä, että yritys ei hanki uutta pääomaa. Täten yrityksen 

hallitun kasvunopeuden voidaan todeta olevan maksimaalinen kasvunopeus, jolla yritys 

kykenee kasvamaan muuttamatta toiminta-, voitonjako- ja rahoituspolitiikkaansa. 

 

Useimmat hallitun kasvunopeuden mallit on kehitetty yrityksen johdolle kasvun 

kontrollointia ja tavoitteellisen kasvunopeuden suunnittelua varten. Luovasti sovel-

lettuna yrityksen hallittu kasvunopeus tarjoaa kuitenkin useita erilaisia soveltamis-

mahdollisuuksia ja soveltuu sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten sidosryhmien 

käyttöön. Yrityksen hallitulla kasvunopeudella on kaksi ominaisuutta, jotka 

mahdollistavat sen soveltamisen useissa erilaisissa konteksteissa. Ensimmäiseksi se 

tarjoaa vertailupohjan yrityksen todelliselle kasvunopeudelle ja toiseksi se sovittaa 

yhteen useimmat yrityksen tärkeimmistä politiikoista (kasvu-, toiminta- ja 

rahoituspolitiikat). Usein hallitun kasvunopeuden malleissa käytetty yrityksen 

kasvunopeuden mittari on liikevaihdon kasvunopeus, mutta myös muita mittareita, 

kuten taseen loppusumman ja pääoman kasvunopeutta, käyttäviä malleja on kehitetty.  

 

Tutkielmassa käsitellyistä hallitun kasvunopeuden malleista Donaldsonin malli on 

valittu liikevaihtoa, Soverin malli kokonaispääoman kasvua ja Talosen malli oman 

pääoman tuoton kasvunopeutta yrityksen kasvunopeuden mittarina pitävien mallien 

edustajaksi. Kasvun mittarien lisäksi mallit eroavat toisistaan hallittuun kasvunopeuteen 

vaikuttavien tekijöiden suhteen. Mallien sisältämiä samoja yrityksen hallittuun 

kasvunopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat tulos ja velkaantumisaste, joiden lisäksi kukin 

malli sisältää muita kehittäjänsä näkemyksen mukaisia hallittuun kasvunopeuteen 

vaikuttavia oleellisia tekijöitä. Donaldsonin muokatussa mallissa näitä muita tekijöitä 

ovat osinkopolitiikka, vieraan pääoman kustannukset, pääoman kiertonopeus ja 

verokanta, Talosen mallissa sijoitetun pääoman tuotto, poistot ja vieraan pääoman 
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kustannukset sekä Soverin mallissa osinko- ja osakeantipolitiikka sekä poistot. Jokainen 

käsitelty malli on käyttökelpoinen mutta muihin malleihin verrattuna Talosen mallin 

negatiivisena puolena on epärealistinen vakiosuhdeolettama yrityksen liikevaihdon ja 

taseen loppusumman suhteen. Epärealisen vakiosuhdeolettaman ja lainojen hoitokatetta 

turhan paljon korostava luonteensa takia Soverin malli häviää käyttökelpoisuudessa 

Talosen ja Donaldsonin muokatulle mallille, joita on puolestaan vaikea verrata toisiinsa 

hallittua kasvunopeutta koskevan erilaisen lähestymistavan vuoksi. Toisaalta erilaisten 

lähetysmistapojen takia Talosen ja Donaldsonin muokatun mallin voidaan nähdä 

täydentävän toisiaan. Yrityksen hallittua kasvunopeutta määritettäessä on mahdol-

lisimman realististisen lopputuloksen saamiseksi järkevää käyttää molempia malleja 

rinnakkain, eikä luottaa lopputuloksen suhteen vain toiseen malliin. 

 

Yrityksen sisäisestä näkökulmasta hallittu kasvunopeus soveltuu lähinnä suunnittelun, 

kontrolloinnin ja johtamisen apuvälineeksi, kun yrityksen ulkoisesta näkökulmasta se 

puolestaan soveltuu parhaiten yrityksen kasvun ja taloudellisen tilanteen analysoimiseen 

sekä sen muuttumisen ennustamiseen. Yrityksen johto voi käyttää hallittua kasvu-

nopeutta yrityksen strategisessa suunnittelussa yrityksen politiikoiden ja tavoitteiden 

yhteensovittamisessa sekä liiketoiminnallisten toimenpiteiden vaikutusten analysoi-

misessa. Yrityksen rahoitusjohdolle hallittu kasvunopeus soveltuu yrityksen rahoituksen 

yhteensovittamiseen yrityksen muiden tavoitteiden kanssa sekä rahoitusratkaisujen 

vaikutusten analysoimiseen. Johtamisessa hallittua kasvunopeutta voidaan käyttää 

yrityksen todellisen kasvunopeuden kontrolloimisessa ja muutosjohtamisessa sekä 

muutoksen tavoitteiden määrittämisessä että niiden saavuttamisen seurannassa. 

Yrityksen lainanantajat voivat soveltaa hallittua kasvunopeutta yrityksen pääoman 

käytön ja käyttötarpeiden analysoinnissa sekä yrityksen kasvuun liittyvien riskien 

arvioinnissa. Osakesijoittajille hallittu kasvunopeus soveltuu sijoituskohdeyrityksen 

kasvun nopeuden ja vaikutuksien analysointiin, tulevaisuuden kasvunopeuden ja sen 

saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden ennustamiseen, todellisen ja hallitun kasvu-

nopeuden tasaisuuden analysointiin sekä yrityksen eri politiikkojen muutosten 

vaikutuksien analysointiin. 

 

Hallittu kasvunopeus on hyödyllinen ja käyttökelpoinen mittari sekä yrityksen sisäisille 

että ulkoisille sidosryhmille. Tärkeitä päätöksiä ei tulisi kuitenkaan tehdä luottaen 

pelkästään hallitun kasvunopeuden mallien tuloksiin. Käytettäessä vain tiettyä hallitun 
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kasvunopeuden mallia saattaa mallin antama tulos olla vääristynyt johtuen mallin 

puutteista tai siinä tehdyistä oletuksista. Käytettäessä useita malleja ja vertaamalla niistä 

saatuja tuloksia keskenään saadaan vertailupohja sille, saadaanko jotain tiettyä mallia 

käyttämällä selvästi muista malleista poikkeavia tuloksia. Lisäksi useita malleja 

käytettäessä on mahdollista laskea yrityksen hallitulle kasvunopeudelle eri malleista 

saatujen tuloksien keskiarvo, jota käytettäessä eliminoituu useimpien mallien 

heikkoudet ja puutteet ainakin osittain. Jos hallitun kasvunopeuden laskemiseksi 

valittujen mallien kasvun mittarit erovat toisistaan, vaikeutuu keskiarvon laskeminen. 

Toisaalta, jos hallitun kasvunopeuden mallit valitaan niiden käyttämän kasvun mittarin 

perusteella, saattavat mallit olla niin samanlaisia, ettei niistä saatujen tuloksien 

keskiarvon laskeminen eliminoi eri mallien heikkouksia ja puutteita.  

 

Tarkasteltaessa osakesijoittajan intressejä eli kiinnostuksen kohteita sijoituskoh-

deyrityksien analysointiin liittyen, on tutkielmassa tehty kaksi rajoitusta osakesijoittajan 

intressien määrän rajoittamiseksi. Ensimmäiseksi osakesijoittajan intressejä on tarkas-

teltu vain taloudellisesta näkökulmasta ja toiseksi osakesijoittajan on oletettu olevan 

riskin karttaja, jonka tavoitteena on sijoituksen tuoton ja riskin optimointi. Molemmat 

rajaukset ovat realistisia, koska useimpien osakesijoittajien intressit ovat pääasiallisesti 

taloudellisia ja useimmat rationaaliset sijoittajat ovat riskin karttajia. Liiketoiminta-

ympäristön vaikutusten rajaaminen pois on oleellista tutkielman laajuuden 

rajoittamiseksi mutta sijoituskohdeyrityksen analysoinnin kannalta epärealistista, koska 

yrityksen liiketoimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan ja 

menestymiseen liittyen.  

 

Osakesijoittajan intressien todettiin liittyvän lähinnä sijoituskohdeyrityksen osakkeen 

tulevaisuuden tuoton ja osakkeeseen liittyvän riskiin analysoimiseen. Osakkeen 

tulevaisuuden tuotto perustuu tulevaisuudessa maksettuihin osinkoihin sekä osakkeen 

markkina-arvon kehitykseen ja osakkeen riski puolestaan osakkeen tulevaisuuden 

tuoton ennustettavuuteen sekä yritykseen toimintaan liittyvään riskiin. Osakesijoittaja 

voi hyödyntää yrityksen hallitun kasvunopeuden soveltamismahdollisuuksia sijoitus-

kohdeyrityksen analysoimisessa, kun hän haluaa arvioida yrityksen kasvuedellytyksiä ja 

mahdollisuuksia, taloudellisen tilanteen muuttumista, osinkojen kehittymistä, liike-

toimintaan liittyviä riskejä sekä yrityspolitiikoiden muutosten vaikutuksia ja seurauksia. 

Vaikka yrityksen hallittu kasvunopeus soveltuu osakesijoittajan apuvälineeksi sijoitus-
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kohdeyrityksien analysoimisessa, ei sitä kuitenkaan tulisi käyttää ainona analy-

sointimenetelmänä, mikä johtuu seuraavista tekijöistä. Ensimmäiseksi hallitun 

kasvunopeuden mallien avulla ei kyetä laskemaan selkeitä arvoja osakkeen tuoton ja 

riskin suhteen, koska mallien avulla on mahdollista arvioida ainoastaan osakkeen tuoton 

ja riskin mahdollisia kehityssuuntia. Toiseksi hallitun kasvunopeuden mallit ovat vain 

kehittäjiensä näkemyksiä siitä, miten yrityksen hallittua kasvunopeutta tulisi mate-

maattisesti mallintaa. Usein mallit sisältävät oletuksia, jotka ovat tarpeellisia hallitun 

kasvunopeuden matemaattisen mallintamisen mahdolliseksi, mutta jotka eivät 

välttämättä ole kovinkaan realistisia. Kolmanneksi kukin malli ottaa huomioon vain 

kehittäjänsä näkemyksen mukaiset yrityksen hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavat 

tekijät. Koska useimmat mallit sisältävät eri tekijöitä, on vaikea päätellä, mitkä tekijät, 

oikeasti vaikuttavat yrityksen hallittuun kasvunopeuteen. On syytä epäillä, että jotkut 

hallitun kasvun mallit jättävät oleellisia hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavia tekijöitä 

huomioimatta ja jotkut toiset mallit puolestaan huomioivat joitain epäoleellisia tekijöitä. 

Täten yrityksen hallittua kasvunopeutta ei tulisi käyttää ainona analysointimenetelmänä 

sijoituskohdeyrityksen analysoimisessa. Parhaiten se soveltuu käytettäväksi muiden 

analysointimenetelmien, kuten tunnusluku- ja tilinpäätösanalyysien, ohella tai tukena. 

 

Tutkielmassa saavutettiin sille asetetut tavoitteet, sillä sekä hallitun kasvunopeuden 

soveltamismahdollisuuksia että hyödynnettävyyttä osakesijoittamisessa koskien kyettiin 

löytämään selkeitä vastauksia. Tutkimuksen tulokset olivat ennakoitua moninaisempia 

ja laaja-alaisempia, koska yrityksen hallitulla kasvunopeudella on useampia soveltamis-

mahdollisuuksia kuin tutkieman aloitusvaiheessa luultiin. Tutkielma oli alustavasti 

suunniteltu laadittavaksi noin kolmen kuukauden ajanjaksolla, mutta se ei valmistunut 

suunnitellussa aikataulussa, sillä sen valmistuminen kesti yhteensä noin viisi kuukautta.  

 

Tutkielmassa käytetyt lähteet pyrittiin valitsemaan siten, että ne olisivat 

mahdollisimman luotettavia ja uusia. Kirja- ja artikkelilähteiden voidaan olettaa olevan 

erittäin luotettavia, sillä suurin osa lähteinä käytetyistä kirjoista on tunnettujen 

tekijöiden laatimia yleisessä käytössä olevia tieteellisiä teoksia ja lähteinä käytetyt 

artikkelit ovat suurimmaksi osaksi tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuja 

artikkeleita. Tutkielmassa käytetyt WWW-lähteet ovat suurimmaksi osaksi Vodafonen, 

Deutsche Telekomin ja France Telekomin ylläpitämiä Internet-sivustoja. Yrityksien 

merkittävyyden ja maineen vuoksi kyseisten sivustojen voidaan olettaa olevan 
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luotettavia. Kaikkien tutkielmassa käytettyjen lähteiden tulisi olla jäljitettävissä ja 

saatavissa. Negatiivisenä kritiikkinä voidaan mainita joidenkin lähteinä käytettyjen 

rahoituksen kirjojen ikä, sillä jotkin tutkielmassa käytetyt rahoituksen teokset ovat 

melko vanhoja. Lisäksi osa yrityksen hallittua kasvunopeutta koskevista artikkeleista 

eivät suoranaisesti liity hallitun kasvunopeuden soveltamiseen. Useita erilaisia ja eri 

tekijöiden laatimia hallitun kasvunopeuden soveltamiseen liittyviä artikkeleita oli 

hankalaa hankkia ja tutkielman laajuuden ja siihen käytettävissä olevan ajan huomioon 

ottaen valitut artikkelit tarjoavat suhteellisen kattavan kuvan yrityksen hallitun 

kasvunopeuden erilaisista soveltamis- ja hyödyntämismahdollisuuksista. 

 

Aihealueeseen liittyviä lisätutkimuksen aiheita on useita. Yrityksen hallitun kasvu-

nopeuden matemaattiseen mallintamiseen liittyvä mielenkiintoinen tutkimuksen aihe 

liittyy siihen, mitkä tekijät todella vaikuttavat hallittuun kasvunopeuteen. Tutkielmassa 

käsitellyissä hallitun kasvunopeuden malleissa, eli Donalsonin, Talosen ja Soverin 

mallissa, yhteisiä yrityksen hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat vain 

tulos ja velkaantumisaste. Vaikka useat tutkijat ovatkin esittäneet mielipiteensä 

hallittuun kasvunopeuteen vaikuttavista oleellisista tekijöistä, perustuvat ne 

suurimmaksi osaksi kunkin tutkijan henkilökohtaisiin näkemyksiin asiasta. Kyseisen 

tutkimuksen toteuttamiseen kuuluisi oleellisesti erilaisissa hallitun kasvunopeuden 

malleissa esiintyvien tekijöiden vertailu sekä niiden kehittäjien että muiden aihealueen 

asiantuntijoiden haastatteluja. Toinen mielenkiintoinen lisätutkimuksen aihe liittyy 

siihen, kuinka aktiivisesti yrityksen johto, lainanantajat ja osakesijoittajat käyttävät 

yrityksen hallitun kasvun malleja. Kyseinen tutkimus olisi luonteeltaan kysely-

lomaketutkimus ja oleellista olisi saada kyselyyn mahdollisimman suuri määrä 

vastauksia, jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä yleistäviä johtopäätöksiä hallitun 

kasvunopeuden mallien käytöstä. Kolmantena lisätutkimuksen aiheena on se, miten 

hallittua kasvunopeutta nopeammin kasvaneet yritykset ovat ajautuneet taloudelliseen 

kriisiin ja selvinneet siitä. Kyseinen tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi case-

tutkimuksena.  
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LIITTEET 
 

 

Liite 1: Vodafone Group Plc:n tilinpäätöstietoja  
 

Luvut ovat suuruusluokkaa miljoona euroa, joillei toisin erikseen mainita 

 

Tuloslaskelma   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Liikevaihto 49436 43919 36346 24121 12930 
Tulos ennen korkoja ja veroja -6383 -7889 -20196 -11107 1690 
Tulos verojen ja korkojen jälkeen -12081 -13250 -24945 -15292 1122 
Tulos -13280 -14197 -25703 -15891 890 

  
  

Tase   
2004 2003 2002 2001 2000 

VASTAAVAA:      
Pysyvät vastaavat 197366 223606 244158 247906 247747
Vaihtuvat vastaavat 19370 12422 15016 29230 4134 
Vastaavaa yhteensä 216736 236027 259174 277136 251881
VASTATTAVAA:      
Oma pääoma 164875 185986 207689 233070 230894
Vieras pääoma  12504 20010 19146 10806 10910 
Muut erät 39357 30031 32286 33215 10361 
Vastattavaa yhteensä 216736 236027 259121 277091 252165

  
  

Muut tiedot   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Poistot 6570 5830 4636 2600 1225 
Osakepääoman muutos -24610 -2762 -22972 7057 - 
Säilytettyjen voittovarojen muutos - - - - - 
Jaetut osingot yhteensä  2030 1668 1631 1426 1018 
Osakkeiden yhteinen lkm. (milj.) 68096 68155 67961 61439 - 
EPS (�) -1,95 -2,08 -3,78 -2,59 0,33 
DPS (�) 0,030 0,024 0,024 0,023 0,022 
Työntekijöiden lkm. (henk.) 60109 66667 67178 53325 29465 
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Liite 2: Deutsche Telekom AG:n tilinpäätöstietoja  
 

Luvut ovat suuruusluokkaa miljoona euroa, joillei toisin erikseen mainita 

 

Tuloslaskelma   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Liikevaihto 57880 55838 53689 48309 40939 
Tulos ennen korkoja ja veroja 9868 5429 -21128 - - 
Tulos verojen ja korkojen jälkeen 4933 1623 -24303 -3312 6015 
Tulos 4634 1253 -24587 -3454 5926 

  
  

Tase   
2004 2003 2002 2001 2000 

VASTAAVAA:      
Pysyvät vastaavat 90437 95651 111526 146716 106606
Vaihtuvat vastaavat 16652 19656 13524 17033 16680 
Muut erät 727 772 771 813 956 
Vastaavaa yhteensä 107816 116079 125821 164562 124242
VASTATTAVAA:      
Oma pääoma 37 934 33 804 35 409 66 294 42 716
Vieras pääoma  52 410 65 862 73 585 79 051 69 487
Muut erät 17 472 16 413 16 827 19 217 12 039
Vastattavaa yhteensä 107816 116079 125821 164562 124242

  
  

Muut tiedot   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Poistot 12248 12884 36880 15221 12991 
Osakepääoman muutos 4130 -1605 -30885 23578 7027 
Säilytettyjen voittovarojen muutos 0 0 -3359 3209 -1160 
Jaetut osingot yhteensä  2600 0 0 1500 1900 
Osakkeiden yhteinen lkm. (milj.) 4195 4195 4195 3715 3027 
EPS (�) 1,10 0,30 -5,86 -0,93 1,96 
DPS (�) 0,62 0,00 0,00 0,40 0,63 
Työntekijöiden lkm. (henk.) 247559 251263 255896 256000 257000
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Liite 3: France Telekomin tilinpäätöstietoja  
               

Luvut ovat suuruusluokkaa miljoona euroa, joillei toisin erikseen mainita 

 

Tuloslaskelma   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Liikevaihto 47157 46121 46630 43026 33674 
Tulos ennen korkoja ja veroja - - - - - 
Tulos verojen ja korkojen jälkeen - - - - - 
Tulos 2784 3206 -20736 -8280 3660 

  
  

Tase   
2004 2003 2002 2001 2000 

VASTAAVAA:      
Pysyvät vastaavat 80431 85375 92740 104337 110939
Vaihtuvat vastaavat 15894 14458 13847 23021 18646 
Vastaavaa yhteensä 96325 99833 106587 127358 129585
VASTATTAVAA:      
Oma pääoma 15681 12026 -9951 21087 33157 
Vieras pääoma  71443 76562 106758 98170 94392 
Muut erät 9201 11245 9780 8101 2036 
Vastattavaa yhteensä 96325 99833 106587 127358 129585

  
  

Muut tiedot   
2004 2003 2002 2001 2000 

     
Poistot 7437 7538 7910 6910 5726 
Osakepääoman muutos 3655 21977 -31038 -12070 14254 
Säilytettyjen voittovarojen muutos 5680 20137 -22572 -10106 -1615 
Jaetut osingot yhteensä  2423 6671 1085 992 1351 
Osakkeiden yhteinen lkm. (milj.) 2467 2402 1190 1154 1154 
EPS (�) 1,13 1,33 -17,42 -7,18 3,17 
DPS (�) 0,98 2,78 0,91 0,86 1,17 
Työntekijöiden lkm. (henk.) 206524 218523 227284 174262 203370
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Liite 4: Sovellusesimerkin laskutoimituksia   
 

Luvut ovat suuruusluokkaa miljoona euroa, joillei toisin erikseen mainita 

 

Vodafone      
 2004 2003 2002 2001  

OPO:n muutos -24610 -2762 -22972 7057  
VPO:n muutos -7506 864 8340 -104  
Tulos -13280 -14197 -25703 -15891  
Osingot 2030 1668 1631 1426  
Poistot 6570 5830 4636 2600  
Inf. helpotus 4145 5143 5616 5206  

      
      

Deutsche Telekom     
 2004 2003 2002 2001  

OPO:n muutos 4130 -1605 -30885 23578  
VPO:n muutos -13452 -7723 -5466 9564  
Tulos 4634 1253 -24587 -3454  
Osingot 2600 0 0 1500  
Poistot 12248 12884 36880 15221  
Inf. helpotus 1899 2200 2565 3081  

      
      

France Telekom     
 2004 2003 2002 2001  

OPO:n muutos 3655 21977 -31038 -12070  
VPO:n muutos -5119 -30196 8588 3778  
Tulos 2784 3206 -20736 -8280  
Osingot 2423 6671 1085 992  
Poistot 7437 7538 7910 6910  
Inf. helpotus 329 277 117 443  

      
      

Muut arvot      
2004 2004 2003 2002 2001 2000 

Inflaatio (%) 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 
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Taseen loppusumman todellinen ja hallittu kasvunopeus  
  2001 2002 2003 2004 

Vodafone HK -7586 -29446 -8580 -44261 
 TK 24926 -17969 -23094 -19292 

Deutsche HK 42649 -27955 21424 -7851 
 TK 40320 -38741 -9742 -8263 

France HK -7891 -30324 235 5367 
 TK -2227 -20771 -6754 -3508 
      

HK = Hallittu kasvunopeus     
TK = Todellinen kasvunopeus    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


