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PRH:n Virre
iXBRL
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rekisteri

Suomeen on tehty sähköisten tilinpäätösten 
kaupparekisteri, johon on tehty iXbrl-tilinpäätöksiä 

huhtikuusta 2019 lähtien

European Single Electronic Format (ESEF) vaatimus 
edellyttää eurooppalaisia listayhtiöitä raportoimaan 
tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä 
sähköisessä muodossa vuoden 2020 tiinpäätöksistä 

alkaen.

Myöhemmin käytänne laajenee asteittain koskemaan 
myös muita yrityksiä



hyödyt

Tasalaatuinen
data

01
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säästyy
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validoitua
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Käytetty
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Tutkimuksen hypoteesina on, että 
aiemmista tilinpäätöstiedoista voidaan 

harjoitustyössä kehitetyllä 
tekoälytyökalulla tehdä arvioita 

yrityksen selviytymisestä.

Erityistilanne  vuoden 2020 -21
Korona-kriisi
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Tilinpäätös-
tietojen
vertailu

◦ Altman Z-Score

Altmanin Z-pistemäärä on kaava sen määrittämiseksi, 

onko yritys menossa konkurssiin.

◦ Kaava ottaa huomioon kannattavuus-, velka-, 

likviditeetti-, vakavaraisuus- ja aktiivisuussuhteet.

◦ Altmanin Z-pisteet lähellä 0 viittaa siihen, että yritys 

saattaa olla menossa konkurssiin, kun taas lähempänä 3 

oleva pistemäärä viittaa siihen, että yrityksen 

taloudellinen asema on vakaa.

◦ Accuracy 2 vuotta 72%

◦ Accuracy 1 vuosi 80%-90%

◦ Tarvittavien muuttujien määrittely työlästä

◦ Muitakin yrityskohtaisia rajoituksia

Perinteisesti 

tilinpäätöstietoja ja muita 

taloustietoja on vertailtu 

tunnuslukujen avulla. 

X1 = working capital / total assets

X2 = retained earnings / total assets

X3 = earnings before interest and taxes / total assets

X4 = market value of equity / total liabilities

X5 = sales / total assets

Z-score bankruptcy model:

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1X5



Yrityksen selviytymisen arviointi 
suoraa iXBRL tilinpäätöstiedoista

hyödyt

Luvut avoimesti 
saatavilla

01
80% Datatyöstä
säästyy

02
Selkeä

03



Tutkimuksen teon ajankohtaan liittyvät 
haasteet ja mahdollisuudet

Yrityksiä tuettu 
tavallista 
enenmmän

01
Mahdolliset 
konkurssit 
viivästyvät

02
Epätavallinen 
taloustilanne

03



Askeleet
◦ XML data formaatti

◦ iXBRL formaatti

◦ Parserin ohjelmointi tai 

valmiin työkalun (Arelle tms.) käyttö



DATA



TULOKSIA



PCA

◦ Support  Vector 

Machine



NEURO
VERKKO

◦ Recall 1 parantaminen



KIITOS

◦ PRH tutkimusaineistosta

◦ Elina Koskentalo, XBRL Suomi ja POC mukana olijat, erityisesti Kenneth Granqvist

◦ Alonso Quiñones

◦ Staria Oyj Oona Roininen

◦ Paavo Nevalainen, Turun Yliopisto

Tutkimus jatkuu!


