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Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on löytää yrityksen pörssilistautumista 

koskevan tutkimuskirjallisuuden keinoin merkityksiä kohdeyrityksen 

pörssilistautumisen syihin ja odotuksiin listautumisen antamista mahdollisuuksista. 

Lisäksi työssä kuvataan listautumisen eri vaiheita sekä toimia 

listautumisedellytysten täyttämiseksi. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja 

tutkielmassa sovelletaan kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto kerätään 

kyselyiden ja haastatteluiden avulla, sekä hyödyntämällä olemassa olevia kirjallisia 

materiaaleja. Listautumista koskevia tutkimuksia on lukuisia ja aiheeseen liittyvä 

teoreettinen viitekehys tarjoaakin monia eri näkökulmia listautumiseen liittyen. 

Keskeisenä näkökulmana tutkimuksessa korostetaan taloushallinnon roolia 

listautumisprosessissa. Lisäksi tutkitaan listautumispäätökseen vaikuttaneita 

motivaatiotekijöitä. Tässä työssä kuvataan kohdeyrityksen listautumisprosessia 

koostaen kuvaus taloushallinnon suorittamista listautumista edeltävistä 

valmistelevista, sekä listautumisvaatimusten täyttämiseen pyrkivistä ennakoivista 

toimista.  
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This Master’s thesis aims to find the pivotal motivators and expectations that 

motivated a case company to list in a stock exchange by the means of exploring 

literature relevant to IPOs. The thesis also describes the different steps and 

activities undertaken in order to fulfill IPO requirements. The research is conducted 

in the form of a case study, the used method of analysis is qualitative. Questionnaires 

and interviews were the main sources of empirical data, additionally existing 

documentation by the case company is also utilized. Existing research on IPOs is 

plentiful and the theoretical framework offers a multitude of perspectives to consider 

related to IPOs. A key aspect in the study is the emphasis on the role of the 

accounting department in the IPO process. Additionally the motivations behind the 

IPO decision are explored. The thesis seeks to describe the case company’s IPO 

process by forming a description of the activities performed by the accounting 

department in preparing for the IPO as well as the anticipatory activities related to the 

fulfillment of IPO requirements. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Suomen rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen kahden 

vuosikymmenen aikana. 1980-luvulla rahoitus välittyi pääasiassa rahoituslaitosten 

kautta ja rahoitusmarkkinat olivat suljetut ja säädellyt – arvopaperimarkkinat ja 

pörssilistautuminen eivät olleet tyypillinen tapa hankkia yritysrahoitusta. Korkean 

teknologian toimialat ja panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen (T&K) saivat yhä 

keskeisemmän roolin Suomen taloudessa 1990-luvulla, jolloin yrittäjyyden ja 

pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) merkitystä alettiin korostaa 

talouskasvun, innovaatioiden ja työpaikkojen luojana. Asteittain tapahtunut muutos 

suomalaisessa liike-elämässä ja talousympäristössä loi kysyntää uudenlaisille 

rahoituksen muodoille ja rahoitusjärjestelmän uudistamiselle, ja tämä tie on kulkenut 

kohti monipuolisempaa, kansainvälisempää ja arvopaperimarkkinapainotteisempaa 

rahoitusympäristöä. Osakemarkkinoiden, mutta myös pääomasijoitustoimialan 

merkityksen kasvu on parantanut uusien, riskialttiimpienkin, yritysten ja hankkeiden 

rahoitusmahdollisuuksia. Tämä arvopaperimarkkinoiden ja pääomasijoittamisen 

välinen yhteys on olennainen pääomasijoittajien tavoitellessa yritysten kehittämistä 

ja kasvattamista siten, että ne voidaan joko myydä eteenpäin tai listata pörssiin.  

(Hyytinen & Kauppi 2002, 196-197; Hyytinen & Pajarinen 2003, 460)  

 

Suomalaiset osakemarkkinat ovat kooltaan pienet ja tämä markkinoiden likviditeetin 

rajoite on ongelma eritoten kasvupainotteisilla toimialoilla. Listautumismotiivit 

heikentyvät likviditeetin puutteessa ja osaltaan tämä ehkäisee likviditeetin kasvua, 

joka kaiken kaikkiaan on nähtävissä vakavana hidasteena pidemmän aikavälin 

talouskasvulle. (Korkeamäki & Koskinen 2009, 14) Suomalaisten pörssiyhtiöiden 

omistuksesta likimain puolet on ulkomaisten sijoittajien hallussa ja tämä kertookin 

luottamuksesta suomalaisiin yhtiöihin omistusosuuden ollessa poikkeuksellisen 

korkea Euroopan mittapuulla. Helsingin pörssissä on monia oman alansa 

huippuosaajaa kansainvälisesti tarkasteltuna, ja tämän lisäksi muun muassa 

suomalaisyhtiöiden maine, sijoittajaviestintä ja vastuullisuusraportointi ovat hyvin 

korkeatasoista. (Pörssisäätiö 2016, 48-49) 
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Listautumispäätös on yksi tärkeimmistä strategisista päätöksistä joita yritys voi 

elinkaarensa aikana kohdata. Yhtiön listautumisella (IPO, Initial Public Offering) 

tarkoitetaan tilannetta jossa yhtiö pyrkii pörssilistalle joko osakeannilla tai 

osakkeiden myynnillä. Osakeannilla tarkoitetaan uusien osakkeiden tarjoamista 

yleisölle, kun taas osakkeiden myynnillä tarkoitetaan olemassa olevien osakkeiden 

myyntiä yleisölle. Ensimmäisessä tavassa yhtiö kerää uutta pääomaa, kun taas 

jälkimmäinen ei lisää yhtiön varallisuutta, vaan realisoi listautumishetken omistajien 

myynnissä olevan osakeomistuksen. Listautuminen voidaan järjestää myös siten, 

että yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita ja samalla osakkeenomistajat myyvät 

omistuksiaan. (Kim & Weisbach 2008, 286; Katramo et al. 2011, 304) 

 

Kaikki yritykset eivät ole kiinnostuneita listautumisesta ja syitä tähän voi olla useita. 

Braun & Fawcettin (2006a, 115) mukaan pääasiallinen listaamattomuuden syy on 

halu säilyttää päätöksentekokyky yrityksen sisällä - yrityksessä halutaan jatkossakin 

päättää tärkeimmistä investoinneista sekä operatiivisista valinnoista. Syynä voi olla 

myös epäsuotuisa tilanne markkinoilla, sillä opportunistit haluavat listautua siten, 

että yrityksestä saadaan listautumisen myötä mahdollisimman paljon pääomaa.  

Lisäksi olennaisena tekijänä voi olla haluttomuus luovuttaa yrityksen tietoja 

kilpailijoille. Listautumisen aiheuttamia kustannuksia sen sijaan ei nähty 

listautumattomuuden aiheuttajana.  

 

Maksimovic & Pichler (2001, 484) mainitsevat listautumisen haittapuolena korkean 

teknologian alalla yhtiön velvoitteen luovuttaa tietoa. Tällä voi olla arvoa yrityksen 

kilpailijoille, jotka saattavat kopioida listautuvan yrityksen teknologiaa vähentäen 

täten listautujan mahdollisia voittoja. Yosha (1995, 13) esittää samansuuntaisia 

arvioita: innovatiiviset, korkean teknologian yritykset hakevat rahoitusta myymällä 

osakkeita yksityisesti, jolloin yrityksen on mahdollista luovuttaa huomattavasti 

vähemmän tietoa yrityksestä kolmansille osapuolille. Yksityisen varainhankinnan 

kustannukset ovat kirjoittajan mukaan listautumista matalammat – rahoituksen 

hintaan ei hänen tutkimuksessaan oteta kantaa.  

 

Suomessa on ollut listautumisia poikkeuksellisen vähän vuosien 2004-2014 aikana 

(Nasdaq OMX 2014, 3). Vuonna 2010 päämarkkinalle listautui vain yksi yritys, 
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vuonna 2011 ei yksikään. 2012-2014 markkina heräsi ja tapahtui 

rinnakkaislistautumisia sekä jo olemassa olevien pörssiyhtiöiden jakautumisia. 2015 

ja 2016 aikana pörssilistalle tuli uusia tulokkaita monien eri toimialojen edustajina ja 

näiden markkina-arvot vaihtelivat kymmenistä miljoonista satoihin miljooniin 

euroihin. (Pörssisäätiö 2016, 2) 

 

Käytännön tutkimuksia listautumisen motivaatiotekijöistä yrityksissä sekä yritysten 

toimista markkina-arvonsa maksimoimiseksi listautumishetkellä on melko vähän. 

Myöskään tutkimuksia toimista listautumisedellytysten täyttämiseksi ei juurikaan ole 

tarjolla. Edellä mainituista syistä johtuen aihe on mielenkiintoinen tutkittava.   

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata listautumisprosessia, listautumisen 

edellytyksiä, syitä ja odotuksia erään suomalaisen yrityksen listautumiskokemuksen 

kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan listautumisprosessiin liittyviä haasteita sekä 

listautumisen onnistumisen kannalta eteen tulevia mahdollisia kriittisiä tekijöitä. 

Erityishuomiota työssä kiinnitetään listautumiseen liittyviä hyötyjä ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. 

 

Työssä käsitellään listalleottamisen edellytyksiä ja tarvittavia valmistelutoimia joita 

kaupankäynnin kohteeksi hakeutuminen edellyttää, sekä listautumisen taustalla 

vaikuttaneita motivaattoreita ja odotettuja hyötyjä. Työssä sivutaan 

listautumisprosessia ja sen osana toimivien eri osapuolten rooleja sekä esimerkiksi 

osakkeen arvonmääritystä tarkastelevia seikkoja yleisellä tasolla. Pääpaino työssä 

kuitenkin on listautumisedellytysten selvittämisessä sekä listautumiseen liittyvien 

syiden tarkastelussa. Tutkimus rajoittuu koskemaan kotimaisen osakeyhtiön 

listautumisantia Helsingin pörssissä. Työssä tarkastellaan vain osakkeiden 

liikkeeseenlaskua, eikä esimerkiksi mahdollisia verovaikutuksia työssä käsitellä 

syvällisemmin. 
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Tutkielman pääongelma ja alaongelmat kuvataan seuraavasti: 

 

- Millaisia edellytyksiä, syitä ja odotuksia pörssilistautuminen tuo 

kohdeyritykselle? 

o Mitä motiiveja listautumiseen liittyy ja mitä mahdollisuuksia se antaa 

kohdeyritykselle? 

o Mitä toimenpiteitä yrityksessä on tehty listautumisedellytysten 

täyttämiseksi? 

 

Pääongelmaa tarkastellaan alaongelmien kautta.  Ensimmäinen alaongelma liittyy 

niin teoriaan kuin empiriaankin ja toisessa alaongelmassa kuvataan empirian kautta 

tehtyjä havaintoja. Alaongelmien kautta pyritään kuvamaan listautumisen merkitystä 

yritykselle ja taustalla olleita vaikuttimia sekä listautumisprosessia ja sen 

vaatimuksia erityisesti taloushallinnon näkökulmasta. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kvalitatiivinen eli laadullinen lähestymistapa, 

jonka keinoin pyritään todellisen elämän kuvaamiseen sekä tutkittavan ilmiön 

mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tutkimusstrategiana on käytetty 

tapaustutkimusta, jonka avulla pyritään kuvailemaan tarkasteltavaa ilmiötä ja 

löytämään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta. Tapaustutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit ja tapausta tutkitaan sen luontaisessa 

ympäristössä. Aineistoa kerätään eri metodien keinoin, kuten haastatteluin sekä 

aiheeseen liittyvien dokumenttien tutkimisen avulla. Lisäksi tässä työssä 

hyödynnetään myös asteikkoihin perustuvaa kysymystyyppiä, sillä tällä tavalla 

esitettyihin väittämiin saadaan vastaajan näkemyksiä siitä, kuinka voimakkaasti 

esitetystä väitteestä voidaan olla samaa tai eri mieltä. (Hirsjärvi et al. 2007, 130-

131, 157, 197) 

 

Tutkimuksen teoriaosa laadittiin olemassaolevien tieteellisten artikkeleiden sekä 

muun alan kirjallisuuden läpikäynnin avulla. Empirian osalta aineistonkeruu 

suoritettiin haastattelun sekä kyselyn keinoin. Lisäksi tarkasteltiin kohdeyrityksen 
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tuottamia aiheeseen liittyviä julkisia dokumentteja. Haastattelut toteutettiin 

valitsemalla tarkoituksenmukainen kohdejoukko ja valitut henkilöt työskentelivätkin 

kohdeyrityksen taloushallinnossa ja olivat avainhenkilöitä tässä tutkimuksessa 

tarkastellun ilmiön eri osa-alueiden kehittämisessä. Tutkittavan ilmiön aiheuttamien 

merkitysten syvällisempi tarkastelu toteutettiin asteikkoperusteisena kyselynä ja 

tätä kautta tutkimuskohteeseen liittyen saatiin selville kohdeyrityksen toimillaan 

tavoittelemia hyötyjä. 

 

Haastattelut toteutettiin strukturoituina haastatteluina, joissa haastattelu tapahtuu 

lomaketta apuna käyttäen ja haastateltaville esitettiin tutkimuskysymykset 

etukäteen. Haastattelukysymyksiin tutustumisen jälkeen asiassa edettiin 

vaihtelevien keinoin. Erään haastateltavan kanssa käytiin kahden 

puhelinkeskustelun lomassa läpi ennalta esitetyt kysymykset sekä keskustelun 

edetessä keskusteltiin myös muista aihepiiriin liittyneistä asioista. Toinen 

haastateltava toimitti vastaukset esitettyihin kysymyksiin sähköisesti, kolmannen 

haastateltavan kanssa taas keskustelu asian tiimoilta käytiin kasvotusten.  

1.4 Teoreettinen viitekehys 

Listautumispäätös on yksi merkittävimmistä joita yritys voi tehdä. Vielä muutamia 

vuosikymmeniä sitten listautumispäätös nähtiin selkästi yhtenä vaiheena yrityksen 

elinkaaressa, mutta enää näin vahvaa tulkintaa ei teoriassa juurikaan esitetä, vaan 

listautuminen on yksi vaihtoehto muiden joukossa tehtäessä päätöksiä yrityksen 

tulevaisuuteen liittyen. Perinteiset teoriat kuvaavat listautumista lähinnä sen 

hyötyjen ja kustannusten tarkastelun kautta. (Zingales 1995, 425) 

 

Bancelin & Mittoon (2009, 845) mukaan listautumisen syistä on esitetty lukuisia eri 

teorioita, jotka pääasiassa keskittyvät vain yhden pääsyn syvällisempään 

tarkasteluun (esim. kasvun rahoittaminen, omistajien mahdollisuus irtaantua 

yrityksestä) unohtaen aiheen moninaisuuden. Syitä yrityksen päätöksenteon takana 

ymmärretäänkin vielä huonosti johtuen vähäisestä empiirisestä tutkimuksesta 

aiheeseen liittyen. Esimerkiksi Pagano et al. (1998) on tehnyt tutkimuksen aiheesta 

”Why do companies go public?”, joka on Bancelin & Mittoon mukaan yksi ainoista 
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empiirisistä tutkimuksista, jossa suoraan testataan erilaisia listautumisen syihin 

liittyviä teorioita.  

 

Työssä tarkasteltavaa ilmiötä, listautumisen edellytyksiä, syitä ja odotuksia,  

lähestyttiin alan kirjallisuuteen tutustumisen kautta. Tutkimuskirjallisuuden 

läpikäynnin seurauksena tunnistettiin listautumiseen liittyen keskeisimmät alan 

tieteellisessä kirjoittelussa esitetyt taustasyyt sekä mahdollisuudet joita 

listautumisella voidaan saavuttaa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu 

keskeisimmät tieteelliset artikkelit aiheeseen liittyen. 

 

Taulukko 1. Keskeiset tutkimukset listautumisen syistä ja odotuksista 

 

Kirjoittajat Artikkeli Listautumisen mahdollistama 
myönteinen vaikutus  

Bancel & Mittoo 
2009 

Why do European Firms Go Public?  Yrityskauppojen mahdollistaminen, 
voimaa luottoneuvotteluihin, yrityksen 
kasvumahdollisuudet 

Brau & Fawcett 
2006 

Initial Public Offerings: An Analysis of 
Theory and Practice 

Yrityskauppojen mahdollistaminen 

Brav 2009 Access to Capital, Capital Structure, and the 
Funding of the Firm.  

Optimaalinen pääomarakenne 

Burton et al. 2006 Practitioners’ Perspectives on the IPO 
Process and the Perils of Flotation.  

Omistajan exit-strategia, sidosryhmien 
sitouttaminen, sijoittaja- ja 
asiakashuomio 

Chemmanur & He 
2011 

IPO waves, product market competition, and 
the going public decision: Theory and 
evidence.  

Strateginen valinta 

Holmström & Tirole 
1993 

Market liquidity and performance 
monitoring.  

Johdon ja avainhenkilöiden 
sitouttaminen, monitorointi  

Huyghebaert & 
Van Hulle 2006 

Structuring the IPO: Empirical evidence on 
the portions of primary and secondary 
shares.  

Enemmän rahoitusvaihtoehtoja 

Kim & Weisbach 
2008 

Motivations for public equity offers: An 
international perspective.  

Yrityksen kasvumahdollisuudet 

Maksimovic & 
Pichler 2001 

Technological innovation and initial public 
offerings.  

Strateginen valinta 

Mello & Parsons 
1998 

Going public and the ownership structure of 
the firm.  

Monitorointi  

Pagano & Röell 
1998 

The choice of stock ownership structure: 
Agency costs, monitoring and the decision 
to go public.  

Monitorointi  

Pagano et al. 1998 Why do Companies Go Public? An 
Empirical Analysis. 

Enemmän rahoitusvaihtoehtoja, voimaa 
luottoneuvotteluihin, osakkeen 
likviditeetti, omistajan exit-strategia, 
monitorointi, sijoittaja- ja asiakashuomio 

Ritter & Welch 
2002 

The costs of going public.  Sidosryhmien sitouttaminen 

Zheng et al. 2005 Pursuing Value Through Liquidity in IPOs: 
Underpricing, Share Retention, Lockup, and 
Trading Volume Relationships 

Osakkeen likviditeetti 

Zingales 1995 Insider Ownership and the Decision to Go 
Public.  

Omistajan exit-strategia  
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Pörssilistautumista käsittelevän kirjallisuuden läpikäynnin tuloksena kerättiin 

listautumisen syihin ja odotuksiin liittyneet, keskeisiksi havaitut olennaiset seikat, 

joita yritys voi listautumisellaan tavoitella. Listautumisen ollessa kiinnostava 

vaihtoehto, on olennaista selvittää vaaditut edellytykset sekä yrityksen tilanne 

suhteessa näihin vaatimuksiin. Listautumisen edellytykset muodostuvat pääasiassa 

olemassa olevista pörssin säännöistä sekä lainsäädännöstä. Edellytykset koskevat 

muun muassa yrityksen kokoa, tuloksenmuodostamiskykyä sekä taloudellisen 

raportoinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Seuraavassa kuviossa esitetään tämän 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka koostuu listautumisen syistä, odotuksista 

sekä edellytyksistä. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Pörssilistautumisen teoreettinen viitekehys  

 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan kohdeyrityksen listautumispäätökseen 

vaikuttaneet taustasyyt ja niiden painoarvo nojautuen teoriassa esitettyihin syihin. 

Lisäksi tutkimuksessa pyritään kuvaamaan listautumisen edellytyksiä ja 

ymmärtämään listautumiseen liittyviä kohdeyrityksessä suoritettuja käytännön 

toimia listautumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi nostetaan esiin seikkoja jotka 

vaikuttavat taloushallinnon käytöntöihin verrattuna listautumista edeltävään aikaan. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Teoria ja empiria rakentuvat tutkimuksen edetessä yhteen kuvattaessa 

listautumisprosessia, sen syitä ja seurauksia. Teoriaosassa esitetään yrityksen 

pörssilistautumiseen liittyviä mahdollisuuksia ja motivaatiotekijöitä. Lisäksi työssä 

kuvataan teorian ja alan käytänteiden avulla yrityksen listautumisprosessia aina 

listautumisvalmisteluista osakkeiden kauppaan. Tämän osuuden tarkoituksena on 

kuvata listautumisen edellytyksiä sekä muita merkittäviä listautumiseen liittyviä 

seikkoja, kuten listautumisen eri osapuolten rooleja, listautumisen oikea-aikaisuutta 

sekä tiedonantovelvollisuutta. Lisäksi kuvataan potentiaalisia haasteita joita 

listautuminen saattaa nostaa esiin. 

 

Empiriaosa alkaa kohdeyrityksen kuvauksella ja esittelyllä, minkä jälkeen kuvataan 

käytetyt tutkimusmenetelmät ja aineistot. Seuraavaksi tarkastellaan yrityksen 

listautumisella tavoittelemia hyötyjä sekä taustalla vaikuttaneita motivaatiotekijöitä. 

Luvussa kuvataan myös taloushallintolähtöisesti niitä kehitystoimia, joita yrityksessä 

on tehty listautumisedellytysten täyttämiseksi sekä taloushallinnon osallistumista 

listautumisprosessiin. Lopuksi kuvataan lyhyesti kohdeyrityksen menestymisen 

avaimia listayhtiönä. 

 

Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä käsitellään tutkimuskysymysten kautta 

listautumisen edellytyksiä, niiden täyttämistä sekä listautumisen taustalla 

vaikuttaneita syitä kohdeyrityksen listautumiskokemuksen kautta. Lisäksi kuvataan 

tutkimukseen liittyvät mahdolliset rajoitukset sekä tehdään jatkotutkimusehdotuksia 

aiheesta. 
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2 LISTAUTUMISEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa käydään läpi listautumiseen liittyviä malleja ja teorioita. Aluksi 

keskitytään listautumiseen mahdollisiin taustasyihin ja tavoiteltaviin hyötyihin. 

Lisäksi teorian valossa tarkastellaan näkökulmia listautuneen yrityksen 

tulevaisuudesta. 

2.1 Listautumisen syyt ja tavoitellut hyödyt  

Bancelin & Mittoon mukaan (2009, 875-876) motivaatiota listautumispäätöksen 

taustalla ei voida selittää yksittäisillä teorioilla, sillä yritykset pyrkivät löytämään 

monenlaisia etuja hakeutuessaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 

Listautumissyyt vaihtelevat merkittävästi yrityksen omistajarakenteen, koon ja iän 

mukaan. Suuret yritykset pitävät ulkoista valvontaa merkittävimpänä tekijänä, kun 

taas pienyritykset keräävät pääomaa kasvua varten eivätkä niinkään välitä 

ulkoisesta valvonnasta. Perheyritykset puolestaan kokevat listautumisen tuovan 

neuvotteluvoimaa luottoneuvotteluihin – tarvitsematta kuitenkaan luopua 

määräysvallasta yrityksessä.  

 

Listautumispäätös voidaan nähdä epäsymmetrisen tiedon kautta: Chemmanur & 

Fulghieri (1999, 252-255) esittävät listautumispäätöksen olevan valinta julkisen 

kaupankäynnin kautta hankitun rahoituksen tai yksityistä väylää pitkin suoritetun 

osakemyynnin välillä. Heidän mukaansa yritykset listautuvat lähtökohtaisesta vasta 

kun julkisuudessa on yrityksestä riittävä määrä tietoa käytettävissä, sillä tämä 

vähentää informaation tuottamisen kustannuksia yrityksen näkökulmasta. Mallin 

mukaan yritykset listautuvat ollessaan vanhempia ja toiminnan ollessa tuloksekasta. 

Poikkeuksen muodostavat korkean teknologian yritykset, joilla tarve ulkopuoliselle 

rahoitukselle on liki poikkeuksetta suurempaa. 

 

Brau & Fawcett (2006a, 107-117) kuvaavat talousjohtajille osoittamansa 

kyselytutkimuksen perusteella listautumisen perusteita kymmenen eri tekijän kautta. 

Kaikista tärkeimpänä listautumisen syynä tutkimukseen haastatellut talousjohtajat 

(60 % vastanneista) pitivät yrityksen osakkeen muuttumisen likvidiksi tulevaisuuden 
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yritysostojen varalta. Seuraavaksi tärkeimpänä (noin 50 % vastanneista) pidettiin 

sitä, että 2) yritykselle saadaan markkina-arvo ja että 3) yrityksen tunnettuutta 

kohotetaan listautumisen myötä. Vastaajien mielestä (noin 44 %) olennaista oli 

myös 4) omistajapohjan laajeneminen, 5) sijoittajien omistuksen hajauttaminen ja 6) 

pääoman kustannusten minimoiminen. Seuraavaksi tärkeimpänä tutkimuksessa 

(noin 30 % vastaajista) pidettiin 7) pääomasijoittajien irtaantumisen 

mahdollistamisen, 8) analyytikoiden huomion saamisen ja sen että 9) yhtiöllä ei ole 

enää mahdollista saada yksityistä rahoitusta toiminnalleen. Vähiten merkitystä (noin 

14 %) annettiin 10) sille, että lainarahoitus olisi liian kallista.  

 

Seuraavassa kuviossa esitetään listautumisen mahdollisia motiiveja ryhmiteltynä 

neljään pääotsikkoon. Näiden motivaatiotekijöiden valinta perustuu listautumista 

koskevan teorian läpikäynnin perusteella tehtyyn ryhmittelyyn. 

 

 

 

Kuvio 2: Listautumisen motiivit 

 

Yllä esitettyyn kuvioon on tiivistetty seuraavissa alakappaleissa 2.1.1–2.1.4 

käsitellyt, tässä työssä keskeiseksi tunnistetut yrityksen listautumismotiiveihin 

liittyvät seikat. 

2.1.1 Uudet rahoitusratkaisut ja pääomarakenteen optimointi 

Usein listautumisannissa hankittu uusi pääoma on suhteellisen merkityksetöntä 

koko yrityksen mittakaavassa, ja tärkeämpää listautumisessa onkin tulevaisuuden 

osakeantien järjestämisen helppous ja mahdollisuus uuden pääoman hankintaan. 

Listautuminen antaa ikään kuin option tuleviin anteihin, ja vaikkei tätä optiota 

koskaan käytettäisiinkään, on sillä huomattava arvo. (Korkeamäki & Koskinen 2009, 
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9) Seuraavassa kuviossa esitetään listautumisen mahdollistamia rahoitus- ja 

pääomarakenteen hyötyjä. 

Kuvio 3: Uudet rahoitusratkaisut ja pääomarakenteen optimointi 

 

Yllä esitettyyn kuvioon on ryhmitelty alan kirjallisuudessa käsitellyt, tässä työssä 

keskeiseksi tunnistetut yrityksen rahoitukseen sekä pääomarakenteeseen liittyvät 

seikat. Näitä avataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa teorian kautta.  

 

Enemmän rahoitusvaihtoehtoja 

 

Pagano et al. (1998, 38-39, 54) mukaan yksi korostetuimmista listautumisen 

hyödyistä on luotonsaannin rajoitteiden vähentyminen. Listautuneella yrityksellä on 

suuremmat mahdollisuudet saada rahoitusta eri rahoituslähteistä. Tämä 

rahoitusmahdollisuuksien kasvu on erityisen kiinnostavaa niissä yrityksissä, joissa 

nykyiset ja tulevat investoinnit ovat suuret, joilla on suuri velkavipu ja kova kasvu. 

Nämä tekijät lisäävät todennäköisyyttä yrityksen listautumiseen tulevaisuudessa. 

Kirjoittajat toteavat, että uudet listatut yritykset usein lisäävät investointejaan ja/tai 

vähentävät lainansa määrää.  

 

Nopeasti kasvavilla yrityksillä on usein rahoituksellisia rajoitteita johtuen yrittäjien 

rajallisesta varallisuuden määrästä tai halusta investoida lisää varojaan yrityksen 

kehittämiseen. Ajallinen ero uusien projektien rahoituksen ja niistä saatavien 
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tuottojen välillä on suuri ja tällöin velkarahoitus ei välttämättä sovellu investoinnin 

rahoittamiseen. (Huyghebaert & Van Hulle 2006, 301) 

 

Korkeamäen & Koskisen (2009, 34-35) mukaan pörssilistaus on kilpailuetu 

kriisiolosuhteissa, sillä huonoina vuosina osingonmaksuissa on joustovaraa. 

Listayhtiöt voivat rahoitustarpeen niin vaatiessa järjestää myös osakeanteja. 

Pörssiyhtiöiden on helpompi saada velkarahoitusta ja investointitarpeisiin voidaan 

reagoida nopeammin rahoituksen saannin ollessa joustavampaa. Pörssiyhtiöillä on 

parempi riskinsietokyky, koska omistajat ovat voineet hajauttaa sijoituksensa 

useisiin yhtiöihin.  

  

Voimaa luottoneuvotteluihin 

 

Yritys, jonka toiminnan ja kehityksen edellytykset ovat vahvasti pankkilainalla 

rahoitettu, saattaa kohdata pankin asettamia rajoitteita ja ehtoja – listautuminen 

voikin antaa lisää neuvotteluvoimaa pankkeihin nähden ja uusia mahdollisuuksia 

toiminnan rahoittamiseen. Pienet, ei-listautuneet yritykset ovat toiminnassaan 

useimmiten velkojien rajoittamia ja voima luottoneuvotteluissa on tällaisilla yrityksillä 

yleensä hyvin rajallista. Yksi pääsyy heikkoon neuvotteluvoimaan on vähäinen 

yritystä koskeva informaation määrä sekä läpinäkymättömyys, jotka tekevät 

yrityksen valvonnasta kallista. Nämä monitoroinnin kustannukset voivat paitsi 

nostaa lainarahan kustannuksia, mutta myös rajoittaa saatavan lainan määrää. 

Listautumisen kautta voidaan laskea monitoroinnin kustannuksia ja saavuttaa 

parempi neuvotteluasema lainaneuvotteluissa. (Faulkender & Petersen 2006, 74-

75) 

 

Rajan (1992, 1367) toteaa, että vaikka pankkilaina onkin tehokas, joustava ja 

ennakoitavissa oleva rahoituksen muoto, aiheuttaa se mahdollisesti huomattavia 

epäsuoria kustannuksia. Kirjoittaja mainitsee pankin neuvotteluvoiman olevan 

tällainen epäsuoran kustannuksen muoto, joka saattaa jäykistää yrityksen 

päätöksentekoa ja riskinottomahdollisuuksia. Bancel & Mittoo (2009, 863) esittävät, 

että yritysten neuvotteluvoima pankkien ja muiden luotonantajien kanssa käydyissä 

neuvotteluissa kyllä vahvistuu, mutta tämä on nähtävillä lähinnä perheyrityksissä.  
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Myös Pagano et al. (1998, 39, 54) korostavat listautumisen hyötynä sen tuomaa 

voimaa pankkien kanssa käytävissä luottoneuvotteluissa. Listautumisen myötä 

yhtiö jakaa tietoa markkinoille itsestään ja sillä on parempi pääsy edullisempaan 

oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen sekä lainarahoitukseen. Onkin oletettavaa, 

että korkeita lainakorkoja maksavat, rajallisin lainanlähtein toimivat yritykset, ovat 

todennäköisiä listautujia. Kirjoittajien mukaan luoton hinta voi listautumisvuonna 

sekä siitä seuraavana kolmena vuonna laskea 0,3-0,55 prosenttia. 

 

Optimaalinen pääomarakenne 

 

Yksityiset yritykset ovat lähes pelkästään lainarahan ja tulorahoituksen varassa, 

velan määrän ollessa korkeampi kuin julkisesti noteeratuilla yrityksillä. Tällöin 

lainamarkkinoilla tapahtuvat heilahtelut vaikuttavat voimakkaammin yrityksen 

rahoituskuluihin. Vastaavasti yrityksen ollessa voimakkaasti tulorahoituksesta 

riippuvainen, vaikuttaa huono menestyminen markkinoilla huomattavasti yrityksen 

rahoitusasemaan. (Brav 2009, 305) Listautumisella voidaan vähentää tätä 

riippuvuutta lainamarkkinoista ja tulorahoituksesta. 

 

Listautumisella voidaan kerätä tehokkaasti tarvittavaa pääomaa. Oman pääoman 

ehtoisen rahoituksen saanti voi olla yksi keskeisimmistä syistä listautumiselle, sillä 

markkinoilta kerätty rahoitus ei sisällä esimerkiksi listautumisen vaihtoehtona 

olevaan rahoituksen mahdollistavaan osakassopimukseen sisältyviä toimintaa 

rajoittavia ehtoja. Listautuneella yhtiöllä on myös mahdollisuus kerätä rahoitusta 

joukkolainamarkkinoilta. Voidaan siis todeta että rahoituksen kerääminen yleisesti 

ottaen helpottuu ja rahoituksen hinta voi myös laskea. (Katramo et al. 2011, 304) 

2.1.2 Markkina-arvon muodostuminen ja osakkeen likviditeetti 

Yrityksen omistajien tavoitteena listautumisessa on maksimoida omistuksensa 

markkina-arvo ja luoda likvidi markkina omistukselleen (Zheng et al. 2005, 310). 

Koska osana pörssilistautumista määritetään myös yrityksen arvo, mahdollistaa se 

optimaalisen omistajan irtaantumisen yrityksestä sekä mahdolliset tulevat 
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yrityskaupat. Seuraavassa kuviossa esitetään listautumisen mahdollistamaa 

markkina-arvon muodostumista sekä osakkeen likviditeettiä. 

 

Kuvio 4: Markkina-arvon muodostuminen ja osakkeen likviditeetti 

 

Yllä esitettyyn kuvioon on ryhmitelty alan kirjallisuudessa käsitellyt, tässä työssä 

keskeiseksi tunnistetut markkina-arvoon sekä likviditeettiin liittyvät seikat. Näitä 

kuvataan teorian kautta seuraavissa kappaleissa. 

 

Osakkeen likviditeetti 

 

Listautuminen nostaa yrityksen likviditeettiä ja täten yrityksen arvo myös kasvaa 

parantuneen likviditeetin myötä. Korkeampi avoimuus sekä osakkeen 

noteeraaminen pörssissä ovat omalla tavallaan investointeja parempaan 

likviditeettiin. (Amihud & Mendelson 1986, 246) Nämä likvidimmät markkinat tukevat 

hyvää hallintotapaa yrityksissä ja tällöin myös monitorointi on edullisempaa (Maug 

1998, 66, 88-89). 

 

Yksityisomistuksessa olevien yritysten osakkeita voidaan vaihtaa 

kaupankäyntiosapuolten löytäessä toisensa, mutta tämä järjestely saattaa olla 

kaikkine toimineen huomattavan kallista verrattuna järjestettyyn osakevaihtoon 

pörssissä. Eritoten pienet yhtiöt välittömällä rahoitustarpeella hyötyvät tästä pörssin 

tuomasta nopeasta kaupankäyntimahdollisuudesta. Listautumisessa ja sen 

tuomassa osakkeen likviditeetissä on saavutettavissa oleva huomattava hyöty 
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erityisesti yrityksen alkuperäisille osakkeenomistajille. Jos listautumisesta saadun 

rahoituksen myötä omistajat hajauttavat omistustaan myymällä omistuksiaan ja 

hankkivat osuuksia muista yhtiöistä, on tämä omistuksen hajautushyöty myös 

mahdollisesti merkittävä. Lisäksi voidaan todeta, että osakkeen likviditeetti on 

kasvava osakekaupan määrän kasvaessa, joten tämä likviditeettihyöty korostuu 

eritoten suurissa yhtiöissä. (Pagano et al. 1998, 39-40) 

 

Omistajan exit-strategia  

 

Burton et al. (2006, 678) toteavat tutkimuksensa perusteella, että mahdollisuus 

irtaantumiseen on hyvin tärkeää yrityksen suurimmille sijoittajille - oli sitten kyseessä 

yksityiset sijoittajat, yhtiöt tai pääomasijoittajat. Eritoten pääomasijoittajat tarvitsevat 

keinon omistuksensa myymiseen eivätkä välttämättä halua pitää omistustaan 

tarpeettoman kauaa – he haluavat usein sijoittaa rahan edelleen nopealla 

aikataululla, jotta sijoituksen tuotto säilyy mahdollisimman korkeana. Usein pienten 

yritysten perustajat huomattavan suurine omistusosuuksineen haluavat vähentää 

omistuksensa määrää ja ottaa mukaan uusia omistajia. 

 

Pagano et al. (1998, 41) osoittavat, että mikäli potentiaaliset ostajat ovat 

kiinnostuneempia osinkoa tuottavista osakkeista kuin äänivallasta yrityksessä, voi 

alkuperäinen omistaja myydä sellaisen määrän tai sellaisia osakkeita, jotka 

tarjoavat ostajalle enemmän osinko-oikeutta kuin äänioikeutta. Toisinaan 

markkinoilla ei ole yhtä hyvää kysyntää äänioikeudelle kuin osinko-oikeudelle, jolloin 

omistaja voi listautumisessa säilyttää olennaisen osan äänioikeudesta ja saavuttaa 

näin optimaalisen hyödyn omistuksensa realisoimisesta.  

 

Esimerkiksi pääomasijoitusrahastot ovat usein määräaikaisia ja 

pääomasijoitusrahaston ongelma onkin omistuksen mahdollisimman kannattava 

realisointi tämän määräajan puitteissa. Zingalesin (1995, 445) mukaan 

listautumisen avulla tapahtuva omistuksen myyminen onkin hyvä irtaantumiskeino 

myös tällaisessa tilanteessa. 
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Black & Gilson (1998, 245, 274) esittävät, että hyvin toimiva osakemarkkina, joka 

mahdollistaa pääomasijoittajien irtaantumisen omistamistaan yrityksistä 

listautumisen kautta, on olennainen osa toimivia sijoitusmarkkinoita. Tämä 

rahoituksen saaminen on erityisen tärkeää yrityksille sellaisessa vaiheessa, jossa 

enemmän tarvitaan rahaa kuin tuotetaan sitä. Toisaalta listautumisen sijaan 

alkuperäinen omistaja voi myös ostaa pääomasijoittajan ulos yrityksestä muutoinkin 

kuin listautumisen avulla. 

  

Yrityskauppojen mahdollistaminen 

 

Listautuminen antaa yhtiölle mahdollisuuden järjestää rahoitusta monipuolisesti 

sekä mahdollistaa yhtiön osakkeen tehokkaan käytön yrityskaupan maksuvälineenä 

– tämä saattaa olla joissain tapauksissa listautumisen ensisijainen tarkoitus. 

Eritoten kasvaville yrityksille ulkopuolisen pääoman saanti investointeja ja 

yritysostoja mahdollistaakseen voi olla tärkeää (Katramo et al. 2011, 304). 

 

Yrityksen osakkeiden julkinen kaupankäynti mahdollistaa osakkeiden käytön 

”valuuttana” yrityskaupoissa: Braun & Fawcettin (2006b, 406-408) tutkimuksessa 

haastatellut talousjohtajat pitivät yhtenä merkittävänä listautumissyynä sitä, että 

listautuminen voi helpottaa tulevia yrityskauppoja. Myös Bancelin & Mittoon (2009, 

862-863) tutkimuksessa haastateltujen talousjohtajien antamat vastaukset ovat 

osaltaan alleviivanneet listautumisen merkitystä yrityskauppojen mahdollistajana, 

sillä yrityskaupoissa käytetään usein rahan lisäksi osakkeita kauppahinnan 

maksamisessa. Listautuminen voi parantaa edellytyksiä joko toisen yrityksen 

hankkimisessa tai vastaavasti oman yrityksen myymisessä osakekaupan avulla. 

Braun & Fawcettin (2006b, 406-408) tutkimus kuitenkin osoitti, että pääsääntöisesti 

listautuvan yrityksen tavoitteena on toimia kaupan tekijänä, eikä niinkään kohteena.  

 

Hsieh et al. (2011, 1368-1369) puolestaan esittävät listautumattoman yrityksen 

olevan epävarma omasta arvostaan, ja listautuminen poistaa tätä epävarmuutta. 

Yrityksen tarkempi arvonmääritys omalta osaltaan mahdollistaa hinnaltaan 

optimaalisen yrityskaupan tekemisen. Heidän mukaansa myös potentiaaliset 



23 
 

yrityskaupan kohteet voivat hyötyä listautumisen aikaansaamasta 

arvonmäärityksestä ja arvostuksen epävarmuudesta.  

2.1.3 Sitouttaminen ja monitorointi 

Jensen ja Meckling (1976, 308, 323) kuvaavat agenttiteoriassaan sitä, kuinka 

päämies (yrityksen omistaja) delegoi päätöksentekovaltaa agentille (yrityksen 

johto), ja koska molemmat osapuolet pyrkivät maksimoimaan oman hyötynsä (jotka 

voivat olla erisuuntaiset keskenään), on syytä uskoa että agentti ei aina toimi 

päämiehen parhaan edun mukaisesti. Päämies voi rajoittaa agentin omista 

tavoitteistaan poikkeamista käyttämällä sopivia kannusteita sekä lisäämällä 

monitorointia. Johdon monitorointi ja sitouttaminen voi ilmetä muun muassa 

auditoinnilla, muodollisin valvontajärjestelmin, budjettirajoittein sekä 

kannustejärjestelmin.  

Kuvio 5: Sitouttaminen ja monitorointi 

 

Listautumisen hyötyinä voidaan nähdä edellä esitetyssä kuviossa mainitut 

sitouttaminen ja monitorointi. Näitä tekijöitä on avattu tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. 
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Johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen 

  

Holmström & Tirole (1993, 707-708) osoittavat, että listayhtiön osakkeenomistajat 

voivat käyttää osakkeen markkina-arvoa apunaan laadittaessa tehokkaita 

kannustejärjestelmiä. Johdon palkat voidaan sitoa osakkeen markkina-arvoon, joka 

on aina täsmällinen, objektiivinen kolmannen osapuolen arvio yrityksestä ja viime 

kädessä sen johtamisesta. Hallitus saattaa keskimäärin olla osakemarkkinoita 

kyvykkäämpi arvioimaan johdon menestystä toimessaan, mutta ongelmaksi tällöin 

voi muodostua hallituksen kohtaama vaikeus muuntaa tämä subjektiivinen näkemys 

oikeelliseksi kompensaatioksi. 

 

Pukthuanthong et al. (2007, 698) toteavat, että listautumisen yhteydessä tapahtuva 

johdon sitouttaminen osakeoptioiden muodossa voi olla erityisen tehokas 

sitouttamisen muoto, mikäli johdolla on samanaikaisesti hallussaan myös 

huomattava osakeomistus edustamassaan yrityksessä. Optioihin liittyvät saamiset 

ovat volatiilimpia kuin osakkeisiin liittyvät, jolloin korkeammasta osakkeen arvon 

heilahtelusta saadaan parempi tuotto. Tämä voi johtaa johdon tarpeettomaan 

riskinottoon.  

 

Sidosryhmien sitouttaminen 

 

Listautumisella voi olla positiivisia vaikutuksia myös muihin yrityksen sidosryhmiin. 

Ritterin & Welchin (2002, 1798) mukaan listautuminen voi tuoda lisäarvoa yritykselle 

lisäämällä yrityksen luotettavuutta sijoittajien, asiakkaiden, luotottajien sekä 

toimittajien silmissä. 

 

Burton et al. (2006, 677) toteavat tutkimuksessaan, että sidosryhmät toimivat 

mieluummin listatun yhtiön kanssa, sillä julkista yritystä saatetaan pitää 

taloudellisesti vakaampana kuin yksityistä toimijaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan 

erityisesti asiakas- ja toimittajasuhteisiin liittyviä sidosryhmiä ja listautuminen voikin 

tuoda yritykselle arvokasta sosiaalista pääomaa. Listautunut yritys voidaan nähdä 

houkuttelevana kumppanina, sillä listautuneen yrityksen lisääntynyt näkyvyys 
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saattaa luoda uusia kasvumahdollisuuksia myös tämän yhteystyökumppaneille 

(Reuer & Tong 2010, 211). 

 

Monitorointi  

 

Pagano et al. (1998, 40) mukaan listautumalla saavutetaan monitorointihyötyjä – 

toisaalta luomalla riskin vihamieliselle yrityskaupalle (hostile takeover) ja toisaalta 

valjastamalla osakemarkkinat reagoimaan johdon päätöksentekoon. Diamond 

(1991, 689, 716) puolestaan toteaa, että matalariskiset yritykset hankkivat usein 

julkista rahoitusta, kun taas korkeaa riskiä kantavat yritykset etsivät yksityistä 

rahoitusta altistamalla itsensä monitoroinnille. Mello & Parsons (1998, 103) 

esittävät, että suuri osakkeenomistaja voi tuottaa yleistä hyvää muille 

osakkeenomistajille monitoroinnin muodossa, ja siksi on aina parempi että 

listautuminen suunnitellaan houkuttelemaan tällaisia sijoittajia. 

 

Pagano & Röell (1998, 215-216) väittävät, että yksityisomisteiset yritykset, joissa on 

enemmän kuin yksi osakkeenomistaja, saattavat olla ylimonitoroituja. Mikäli 

yrityksen laajenemissuunnitelmat ovat suuret ja rahoitustarve vaatii useita sijoittajia, 

tämä ylimonitoroinnin kustannus saattaa tulla niin suureksi että listautuminen voi 

olla järkevin vaihtoehto näiden kustannusten hallitsemiseksi. Yrityksen omistaja 

joutuu tekemään päätöksen ja valinnan siitä, hyväksyäkö ylimonitoroinnin 

aiheuttamat kustannukset vai hänelle suoraan koituvat listautumisen aiheuttamat 

kustannukset. Koska Holmströmin & Tirolen (1993, 707) mukaan kaikki 

kustannukset tulevat kuitenkin viime kädessä yhtiön maksettavaksi, tekee tämä 

seikka monitoroinnin kautta suoritetun markkinoiden valvonnan hyödyistä 

vähemmän haluttavat. 

2.1.4 Imagohyödyt ja uusien strategisten ratkaisujen mahdollisuus  

Listautumisen myötä yritys julkaisee itsestään lisää tietoa, jonka myötä julkisuus 

lisääntyy ja yrityksen tunnettuus kasvaa. Pörssinoteerattu yritys on usein arvostettu 

kumppani ja tämä voi lisätä yhteistyömahdollisuuksia uusien kumppanien kanssa. 
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Seuraavassa kuviossa esitetään listautumisen mahdollistamia imagohyötyjä sekä 

listautumista osana yrityksen strategiaa. 

 

Kuvio 6: Imagohyödyt ja uusien strategisten ratkaisujen mahdollisuus 

 

Edellä olevassa kuviossa on esitetty tässä työssä keskeiseksi tunnistetut yrityksen 

tunnettuuteen sekä strategisiin päätöksiin liittyvät potentiaaliset hyödyt. Näitä 

kuvataan teorian kautta seuraavissa kappaleissa. 

 

Sijoittaja- ja asiakashuomio 

 

Listautuminen toimii itsessään yhtiölle mainoksena ja voi lisätä potentiaalisten 

omistajien määrää sekä näin myös yhtiön arvoa (Pagano et al. 1998, 40-41). 

Listautuminen lisää yhtiön tunnettuutta paitsi listautumisen markkinoinnin kautta, 

niin myös muuten, sillä asialla on useimmiten uutisarvoa, jolloin listautuminen 

huomioidaan myös tiedotusvälineissä. Listautumisen jälkeen yhtiön toimien 

uutisarvo säilyy; esimerkiksi pörssiyhtiön investoinnit ja uudet tuotteet ovat uutisia, 

eivätkä vain yhtiön mainontaa. (Leppiniemi 2002, 287-288)  

 

Mertonin (1987, 500) mukaan mitä suurempi joukko sijoittajia tietää yrityksen 

esimerkiksi lehtikirjoittelun tai muun median kautta, sitä parempi hinta on saatavilla 

listautumisen seurauksena. Lisäksi pääoman kustannus yritykselle laskee. 

Yrityksen tunnettuus siis ennen pitkää lisää yrityksen omistajien määrää ja tätä 

kautta yrityksen markkina-arvo kasvaa. 
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Burton et al. (2006, 677) toteavat tutkimuksessaan, että listautumisen pääsyynä oli 

yrityksen näkyvyyden kasvattaminen ja tunnetuksi tuleminen sijoittajien ja 

potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi yrityksen statuksen kasvaminen 

nähtiin olennaisena tekijänä tulevaisuuden kasvunäkymien ja kontaktiverkoston 

kannalta. 

 

Strateginen valinta 

 

Maksimovic & Pichler (2001, 464, 485) kuvaavat listautumispäätöstä yrityksen 

strategisena valintana yrityksen päästessä näin nauttimaan oman toimialansa 

ensilistautujan eduista, mikäli uuden kilpailijan ei odoteta hyötyvän listautumisesta 

saatavasta kilpailijainformaatiosta. Kirjoittajien mukaan yrityksen näkyvyys, maine 

ja uskottavuus paranee, kun yhtiön osake on julkisen vaihdannan kohteena.  

 

Listautumalla voidaan edullisen rahoituksen lisäksi saavuttaa markkinaosuutta 

listautumattomilta kilpailijoilta. Kilpailijoiden listautuminen voi myös vaikuttaa 

listautumispäätökseen: mikäli yrityksellä on riittävästi sisäistä varallisuutta 

investointien rahoittamiseen, saattaa yritys tehdä listautumispäätöksen koska 

kilpailijatkin listautuvat. (Chemmanur & He 2011, 412)  

 

Pollockin & Gulatin (2007, 341, 360) mukaan listautumisen myötä tullut näkyvyys 

parantaa usein eritoten nuoren yrityksen mahdollisuuksia luoda strategisia 

kumppanuuksia listautumisen jälkeen. Näillä uusilla kumppanuuksilla voidaan 

saavuttaa synergiahyötyjä, kuten teknologia vaihtoa, tiedonjakoa ja yhteistyössä 

tapahtuvaa tuotekehitystä. 

 

Yrityksen kasvumahdollisuudet 

 

Bancel & Mittoo (2009, 861) toteavat tutkimuksensa perusteella olevan vahvaa 

näyttöä siitä, että kasvun rahoittaminen on tärkein listautumisen syy. Kim & 

Weisbach (2008, 301) puolestaan esittävät, että yritykset pyrkivät listautumisella 

keräämään pääomaa investointien rahoittamiseen.  
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Jain & Kinin (1994, 1725) mukaan yritykset kasvattavat myyntiään ja investointejaan 

listautumisen jälkeen huomattavasti suhteessa toimialaan, mutta operatiivinen 

tehokkuus kärsii tällaisesta voimakkaasta kasvusta. Yrityksen voi olla vaikea 

saavuttaa listautumista edeltävää tehokkuutta sekä kannattavuutta, ja tämä saattaa 

johtaa yritykseen kohdistuvien odotusten laskemiseen listautumisen jälkeen. 

2.2 Näkökulmia listautumisen jälkeiseen menestymiseen  

Yritykset listautuvat usein aalloissa (IPO wave), ajanjaksona jolloin listautumisia on 

huomattavan paljon johtuen myönteisistä markkinaolosuhteista ja osakkeesta 

saatavan hinnan ollessa mahdollisesti korkeampi. (Pastor & Veronesi 2005, 1746-

1747) Mikäli yritys listautuu IPO-aallon aikaan, saattaa se kuitenkin tarkoittaa 

heikompaa tuottavuutta ja listautumisen jälkeistä kannattavuutta.  Käteisvarat ovat 

todennäköisesti suuremmat kuin niillä yrityksillä, jotka listautuvat IPO-aallon 

ulkopuolella. Mikäli yritys listautuu IPO-aallon alussa, on yrityksellä tällöin paremmat 

todennäköisyydet menestykseen kuin listautuessaan IPO-aallon loppupuolella. 

(Chemmanur & He 2011, 412) 

 

Listautumisessa kerätyn pääoman tulevaisuuden tuotto on usein heikompi, mikäli 

listautuva yritys on vakavarainen vailla aitoa pääomatarvetta. Tällöin kerätylle 

pääomalle ei ole varsinaista käyttöä vaan kyse on enemmänkin optimaalisen 

markkinatilanteen hyödyntämisestä yrityksen arvon ja omistajien omistusten 

optimoinnissa. (Greenwood 2005, 31-32) 

 

Osakkeen alihinnoittelu listautumisen yhteydessä voi Allenin & Faulhaberin (1989, 

304) mukaan viestiä yrityksen uskosta omaan menestykseen: alihinnoittelu on 

uskottava signaali sijoittajille siitä, että yritys menestyy tulevaisuudessakin. 

Kirjoittajien mukaan vain hyvien yritysten voidaan olettaa kuittaavan nämä 

alihinnoittelun aikaansaamat menetykset tulevaisuuden suorituskyvyllä ja tätä 

kautta realisoituvilla ansioilla.  

 

Brav & Gompers (1997, 1818) toteavat, että pääomasijoittajataustaiset listautuneet 

yritykset ovat menestyneet merkittävästi paremmin pääoman tuotoilla mitattuna, 
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verrattaessa yrityksiin joiden omistuspohjasta pääomasijoittajia ei ole löytynyt. He 

myös esittävät, että listautuneet yritykset eivät menesty sen paremmin tai 

huonommin kuin ei-listautuneet yritykset.  

 

Field (1996, 24-25) esittää, että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yrityksen 

menestyminen korreloi positiivisesti instituutionaalisten sijoittajien omistuksen 

kanssa. Yrityksen koko, toimiala, ikä ja listautumisen välittömät tuotot eivät yksinään 

selitä sitä miksi institutionaaliset sijoittajat osaavat sijoittaa pitkällä aikavälillä 

menestyviin yrityksiin. Carter et al. (1998, 301-302) puolestaan toteavat, että 

listautumisen merkintätakaajan maineella ja arvovallalla on huomattava vaikutus 

listautumisesta aikaansaatavan välittömän tuoton tasoon sekä pitkäaikaiseen 

menestykseen. 

 

Jain & Kini (1994, 1700) esittävät, että yritykset joissa listautumisen jälkeinen 

yrittäjän omistus jää määrältään huomattavaksi, menestyvät paremmin kuin 

yritykset joissa näin ei ole. Listautumisen menestys ei korreloi listautumisen 

jälkeisen suorituskyvyn kanssa ja sijoittajat saattavatkin arvostaa yritystä olettaen 

voittojen kasvavan, kun todellisuudessa listautumista edeltävät 

voittomarginaalitasot voivat olla jopa vaikea säilyttää. Yksi syy tähän saattaa olla 

listautumisen aiheuttamissa agenttikustannuksissa, jotka syntyvät johdon 

omistuksen vähentymisen seurauksena. Osana agenttikustannuksia, kirjoittajat 

nostavat esiin johdon mahdollisen pyrkimyksen maksimoida hyötyään pyrkimällä 

lukujen kaunisteluun (window-dressing) ja tästä syystä listautumisen jälkeinen 

menestys ei välttämättä ole listautumista edeltävän kaltainen. Yrittäjä on myös 

saattanut listautua poikkeavan hyvänä ajankohtana tietäen, ettei vastaava 

kannattavuus ole kestävällä tavalla säilytettävissä.  

 

Brau & Fawcett (2006b, 400-401) toteavat, että mikäli listautumisen yhteydessä 

myydään huomattava osuus yritysestä (sisäpiiriläisen tai muun omistajan toimesta) 

osakemyynnin tai osakeannin kautta, voidaan tämä nähdä negatiivisena signaalina 

yrityksestä. Yritys voi vaikuttaa tähän asettamalla niin sanotun lock-up periodin, jolla 

tarkoitetaan ajanjaksoa listautumisen jälkeen, jonka aikana listautumista edeltävät 

omistajat eivät saa myydä omistustaan. 
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Celikyurt et al. (2010, 362) toteavat, että listautumisen jälkeinen yrityskauppa-

aktiivisuus on huomattavasti suurempaa kuin ennen listautumista. Lisääntyneen ja 

paremman rahoituksen piiriin pääseminen näyttää kirjoittajien mukaan lisäävän 

yrityskauppa-aktiviteettia. Listautuneet yritykset tekevät usein yrityskauppoja pian 

listautumisen jälkeen käyttämällä rahoitusta, joka on hankittu listautumisen avulla. 

Listautuneet yritykset tekevät myös usein yrityskauppoja, joiden myötä listautuneen 

yrityksen sisäpiirin omistukset vähenevät. 

 

On myös mahdollista että jo listautuneet yhtiöt siirtyvät takaisin yksityisomistukseen. 

Tätä pörssistä poistumista selittää muun muassa Zingalesin (1995, 444) mukaan 

esimerkiksi markkinoiden laskusuhdanne. Boot et al. (2008, 2016) esittävät, että 

yrityksen arvo kasvavaa yritystä yksityistettäessä. Todennäköisyys yrityksen 

yksityistämiselle vähenee osakkeen arvon kasvaessa ja lisääntyy osakkeen 

volatiliteetin kasvaessa. Sijoittajien osallistumisen väheneminen saattaa puolestaan 

rohkaista nuorempia yrityksiä yksityistämään yrityksensä.  
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3 YRITYKSEN LISTAUTUMISPROSESSI LISTAUTUMISPÄÄTÖKSESTÄ 

OSAKKEIDEN KAUPPAAN  

Tässä luvussa käsitellään listautuvan yrityksen edellytyksiä listautumiskelpoisuuden 

taustalla sekä listautumispäätöksen jälkeisiä toimia ennen varsinaista listautumista. 

Luvussa tarkastellaan myös eri osapuolten rooleja listautumisessa, listautuvan 

yrityksen muuttuvaa tiedonantovelvollisuutta sekä listautumisantia ja siihen liittyvää 

osakkeen ja yrityksen arvostamista. Lisäksi esitetään näkemyksiä myös 

listautumisprosessin ajoitukseen ja kestoon liittyen. Luvussa keskitytään 

käsittelemään listautumista Helsingin pörssin päälistalle listautuvan kotimaisen 

yrityksen näkökulmasta.  

3.1 Listautumisen edellytykset  

Tässä kappaleessa pyritään kuvaamaan niitä pörssilistautumisen yritykselle tuomia 

vaatimuksia, jotka kohdistuvat listautumista suunnittelevan yrityksen oikeudellisiin, 

taloudellisiin ja hallinnollisiin seikkoihin. Näiden vaatimusten osalta tarkastelu tässä 

tutkimuksessa kohdistuu niihin hallinnollisiin seikkoihin, joiden toteuttamisesta 

kohdeyrityksessä vastaa pääasiassa yrityksen taloushallinto. 

 

Yhtiön listautumisvalmius on hyvä varmistaa jo listautumisprosessin alkuvaiheessa. 

Tätä varten on hyvä teettää  selvitys yhtiön edellytyksistä toimia listayhtiönä, joka 

kattaa toiminnallisia ja rakenteellisia edellytyksiä koskevan tarkastelun. Osana 

listautumisedellytyksiä ovat muun muassa yhtiön tuottamien raporttien 

ajantasaisuus, luotettavuus ja laatu sekä näiden taloudellisten raporttien 

asianmukainen seuranta. Edellä mainittujen lisäksi pörssiyhtiön on kyettävä 

tuottamaan ennusteita, jotka ovat realistisia ja luotettavia – tämä vaatimus lisää 

markkinoiden vakautta ja parantaa markkinoiden likviditeettiä. Pörssiyhtiön laajempi 

tiedonantovelvollisuus tulee myös ottaa huomioon johdon työskentelytavoissa, 

resursoinnissa ja sisäisessä ohjeistuksessa. (Finanssivalvonta 2013a, 54)  

 

Osakeyhtiön on annettava suomen tai ruotsin kielellä tilintarkastetut tilinpäätökset 

kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Mikäli osaketta on tarjottu yleisölle, 



32 
 

voidaan se ottaa pörssilistalle vasta kun merkintä- tai tarjousaika on päättynyt. 

Kutakin osakelajia on oltava kaupan vähintään neljännes. Arvopaperin on oltava 

Suomen lainsäädännön mukainen, mikäli se lasketaan liikkeeseen vain Suomessa. 

Ulkoimaista liikkeeseenlaskijaa koskee lisäksi muita vaatimuksia. 

Listalleottohakemukseen on liitettävä suomalainen kaupparekisteriote ja 

yhtiöjärjestys. (Valtiovarainministeriön asetus 1027/2012)  

 

Listautumisen taloudellisiin edellytyksiin liittyen pörssi voi ottaa arvopaperin 

kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle, mikäli osakkeiden ennakoitavissa oleva 

markkina-arvo tai oman pääoman määrä on vähintään miljoona euroa. 

(Valtiovarainministeriön asetus 1027/2012) Yrityksen tulee pystyä osoittamaan että 

sen liiketoiminta on kannattavaa. Yrityksen tilinpäätöksistä on ilmettävä että yritys 

pystyy tuottamaan voittoa tai että sillä on tähän edellytykset. Yrityksellä tulee olla 

siis riittävä tuloksenmuodostuskyky tai riittävä käyttöpääoma liiketoiminnan 

harjoittamiseksi vähintään 12 kuukauden ajaksi. (Nasdaq OMX 2016, 15-16) 

 

Listautumisedellytysten oikeudellisten seikkojen läpikäynnissä tarkastellaan 

yrityksen oikeudellisia riskejä sekä muita listautumiseen liittyviä oikeudellisia 

seikkoja. Selvitys toteutetaan läpikäymällä muun muassa mahdolliset riitatapaukset 

tai keskeneräiset oikeudenkäynnit sekä yrityksen omaisuuserät ja vakuutukset. 

Huomio kohdistuu myös johtoon ja työntekijöihin liittyviin seikkoihin sekä 

konserninsisäisiin järjestelyihin ja yhtiön keskeisiin sopimuksiin. Kaikki yrityksen 

liiketoiminnan kannalta olennaiset järjestelyt käydään myös läpi. (Pörssisäätiö 2016, 

22) 

 

Finanssivalvonta (2013b, 3) suosittaa, että ennen yhtiön listautumista tehdään 

kartoitus myös yhtiön laadullisista ja hallinnollisista listautumisedellytyksistä. 

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjän tulee arvioida selvitystyön tarpeellisuutta eri 

aihealueiden osalta ja havainnot tulee dokumentoida asianmukaisesti.  

Finanssivalvonta suosittelee, että tarkastuksessa käsitellään yrityksen hallinnointi- 

ja ohjausjärjestelmää, ulkoista ja sisäistä laskentaa ja raportointia, budjetointia ja 

ennustamista, riskejä ja riskienhallintaa sekä henkilöstöä. Tässä osuudessa tai 

empiriassa ei kuitenkaan käsitellä riskejä ja riskienhallintaa tai henkilöstöön liittyviä 
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kysymyksiä sen tarkemmin, sillä näitä osa-alueita hallinnoidaan ja kehitetään 

pääasiassa yrityksen johdon ja henkilöstöhallinnon toimesta, ja ne jäävätkin tähän 

tutkimukseen valitun taloushallinnon näkökulman ja tehtäväkentän ulkopuolelle. 

Seuraavaksi esitetään tämän työn kannalta oleellisimmat näkökulmat yrityksen 

hallinnollisten ja laadullisten listautumisedellytysten osalta. 

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate governance) 

 

Hallinnointikoodilla tarkoitetaan pörssiyhtiöille laadittua kokoelmaa hyvän 

hallinnoinnin suosituksista jotka täydentävät lainsäädännön velvoitteita ja joiden 

avulla pyritään yhtenäistämään pörssiyhtiöiden toimintatapoja. Helsingin pörssin 

sääntöjen mukaan kaikkien osakkeen liikkeeseenlaskijoiden tulee noudattaa hyvää 

hallinnointitapaa. Hallinnointikoodi mukailee kansainvälisestikin käytössä olevaa 

noudata tai selitä -periaatetta (comply or explain), jonka mukaan lähtökohtaisesti 

yhtiö noudattaa kaikkia velvoitteita, mutta mikäli noudattaminen ei johtaisi 

parhaaseen lopputulokseen, voidaan suosituksista poiketa avoimesti perustelluin 

syin. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tulee antaa selvitys (CG-selvitys) vuosittain. 

Lisäksi yhtiön tulee kertoa hallinnointikoodin noudattamisesta ja siitä 

poikkeamisesta internetsivuillaan sekä viitata tähän sivustoon myös 

toimintakertomuksessaan. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015, 7-10) 

 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään kohdistuvan selvitystyön avulla tulee 

tarkastelluksi listautuvan yhtiön hallinnon asianmukainen järjestäminen riittävin 

resurssein ja että toimivalta yhtiössä on jaettu ilman intressiristiriitoja. Selvityksessä 

on annettava kuvaus toimielinten ja johdon hallinnollisista menettelyistä sekä 

toiminnan dokumentoinnista. Selvityksen tekijän on esitettävä arvio hallinnollisista 

rutiineista ja niiden riittävyydestä mikäli toimittaisiin listayhtiönä. Lisäksi on 

arvioitava täytetäänkö arvopaperimarkkinalain vaatimukset 

tiedonantovelvollisuuteen liittyen. (Finanssivalvonta, 2013b, 4) 
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Ulkoinen laskenta ja raportointi  

 

Ulkoisen laskennan ja raportoinnin tarkastelussa käydään läpi millaisia edellytyksiä 

yrityksellä on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista informaatiota sijoittajille. Sisäisen 

raportoinnin osalta tarkastellaan onko johdolla käytettävissään ajantasainen, 

relevantti ja luotettava tieto yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Johdon on tiedettävä 

koko ajan mikä yhtiön taloudellinen asema on. Laskennan ja raportoinnin 

selvityksessä kuvataan raportointijärjestelmät, tulosraportointi ja tulosseuranta. 

Selvityksessä tarkastellaan raportoinnin kaudenvaihteen nopeutta sekä pohditaan 

antaako kuukausittainen raportointi riittävän luotettavan kuvan yhtiön tilanteesta. 

Lisäksi käydään läpi seurattavat tunnusluvut ja niiden dokumentointi. Selvityksen 

tekijä antaa näkemyksen siitä, kuinka toiminta soveltuu listayhtiöiden 

tiedonantovelvollisuuden noudattamiseen. Lisäksi tehdään kartoitus osaamisen 

tasosta ja taloushallinnon resursoinnista sekä mahdollista tilinpäätöksen 

laadintaperiaatteiden muutoksista. Tarkastelussa myös arvioidaan tilintarkastajien 

laatimia raportteja viimeiseltä muutamalta vuodelta sekä sitä, onko listayhtiönä 

toimimisen edellytyksiin liittyen huomautettavaa. (Finanssivalvonta, 2013b, 4) 

 

Sisäinen laskenta, budjetointi ja ennustaminen 

 

Yhtiön johdon tulee voida antaa perusteltuja arvioita tulevaisuudennäkymistä ja tätä 

varten yrityksen budjetointi- ja ennustamisprosessi tulee arvioiduksi osana 

listautumisedellytyksiä.  Laadintaprosessi, taustaolettamat ja laskentaan tehdyt 

päivitykset ovat keskeisiä tekijöitä listautumisen yhteydessä tehtävässä 

selvityksessä, minkä lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi kuinka usein johto seuraa 

toteuman ja budjetin suhdetta, sekä sitä kuinka realistisia ja luotettavia nämä 

ennusteet ovat. Erityisesti kuluvan tilikauden tai viimeisimmän osavuosikatsauksen 

osalta budjetti ja viimeisimmät ennusteet tulevat tarkasteltavaksi. Yhtiöllä tulee 

myös olla niin sanottu herkkyysanalyysi, jossa arvioidaan yhtiön toimintaedellytyksiä 

pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. (Finanssivalvonta, 2013b, 5) 
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3.2 Varsinainen listautumisprosessi 

Listautumisprosessin aikana usein yrityksen toiminnot tehostuvat, taloudelliset 

seurantajärjestelmät kehittyvät ja markkinointiin panostetaan. Listautumisprosessiin 

on hyvä varata aikaa, eikä aikataulua kannata tehdä liian tiukaksi. On hyvä muistaa, 

että yhtiön tulee keskittyä listautumisprosessin aikana myös normaaliin 

liiketoimintaan. (Nasdaq OMX 2014, 9, 17, 19) Listautumisprosessin pääpiirteet on 

havainnollistettu seuraavassa taulukossa: 

 

Taulukko 2.   Listautumisprosessi (mukaillen Pörssisäätiö 2016, 11-12) 

 

Alustava 

suunnittelu  

6-12 kk ennen 

- Listautumisen tavoitteiden ja tarpeiden kartoittaminen 

- Neuvonantajien valinta (pääjärjestäjä, oikeudellinen neuvonantaja, due 

diligencen tuottaja, tilintarkastusyhteisö) 

- Listautumisvalmisteluiden kartoitus ja hallinnon suunnittelu 

- IFRS-tilinpäätökseen siirtyminen 

Listautumisen 

valmistelu  

3-6 kk ennen  

 

- Listalleottamisen edellytysten, listautumissuunnitelman ja aikataulun 

läpikäynti 

- Listalleottoesitteen valmistelu ja due diligencen aloittaminen 

- Yhteydenotot Finanssivalvontaan ja pörssiin 

- Hallinnon, sijoittajasivuston, viestintävalmiuden ja sisäpiiriohjeen valmistelu 

- Taloudelliseen raportointiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valmistelut 

Listautumisen 

viimeistely ja 

päätös 

listautumisesta 

1-3 kk ennen 

 

- Listalleottoesitteen viimeistely ja hyväksyttäminen Finanssivalvonnassa 

- Yhtiön esittely listauskomitealle  

- Tiedote listautumisaikeesta ja listalleottohakemuksen valmistelu 

- Pörssin sääntökoulutus 

- IPO-palaveri Finanssivalvonnan kanssa 

- Esimarkkinointivaihe 

Listautumisanti/ 

kaupankäynnin 

kohteeksi 

hakeutuminen 

0-4 kk ennen 

- Hakemus ja pörssitiedote hakemuksen jättämisestä (yrityksen 

tiedonantovelvollisuus alkaa), hakemuksen käsittely listauskomiteassa 

- Listalleottoesitteen julkaiseminen ja sijoittajasivusto valmiina  

- Annin ehtojen julkaiseminen, markkinointi alkaa, yrityksen edustajien 

osallistuminen sijoittaja- ja analyytikkotapahtumissa 

- Hallituksen päätös listautumisesta ja pörssin tiedote listalleottamisesta 

KAUPANKÄYNTI ALKAA 
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Varsinainen listautumisprosessi kaikkine osa-alueineen on laaja prosessi monine 

eri tehtävineen ja osapuolineen. Tämän kokonaisuuden ymmärtämisen 

helpottamiseksi on lukijalle havainnollistettu tätä eri vaiheiden laajaa kirjoa yllä 

olevan taulukon avulla. Listautumisen alustava suunnittelu saattaa alkaa hyvinkin 

paljon taulukossa esitettyä (6-12 kk) ennen, mutta viimeistään tällöin olisi hyvä 

ryhtyä listautumisen tavoitteiden ja tarpeiden kartoittamiseen sekä sopivien 

yhteistyökumppaneiden valintaan. Taloushallinnossa keskitytään erityisesti IFRS-

tilinpäätökseen (IFRS, International Financial Reporting Standards) siirtymiseen, 

jollei IFRS-perusteista laskentaa vielä sovelleta yrityksessä. Listayhtiöiden tulee 

laatia tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja kaikkien 

Euroopan unionin alueen listayhtiöiden tuleekin noudattaa näitä sääntöjä ja 

standardeja – tällä laatimisperiaatteiden yhdenmukaisuudella pyritään lisäämään 

tilinpäätösten vertailukelpoisuutta (Ball 2006, 5).  

 

Listautumisen valmistelun aikaan, noin puolta vuotta ennen, käydään läpi 

listautumisen aikataulu, yrityksen listautumisedellytykset ja suoritetaan due 

diligence -tarkastukset. Due diligence -prosessin aikana yrityksen neuvonantajat 

pyytävät yritystä toimittamaan hyvinkin laaja-alaisesti tietoja kaikista yritykseen ja 

sen listautumiseen liittyvistä merkittävistä seikoista ja näitä tietoja käytetään 

listaesitteen teossa (Pörssisäätiö 2016, 21).  

 

Muutamia kuukausia ennen listautumista yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa 

tiivistyy ja listalleottoesitteen tiedot ja laskelmat hyväksytään heidän toimestaan. 

Listautumispäätöksen jälkeen yritys tiedottaa listautumisaikeestaan ja esittäytyy 

pörssissä toimivalle listauskomitealle. Tässä vaiheessa on myös syytä aloittaa 

yrityksen taloudelliseen raportointiin sekä tiedonantovelvollisuuteen liittyvät 

valmistelevat toimet. Tiedonantovelvollisuudesta lisää kappaleessa 3.5. 

 

Varsinainen listautumispäätöksen jälkeen jätetään hakemus listautumisesta pörssin 

listauskomitealle. Tässä yhteydessä tulee julkaistavaksi pörssitiedote hakemuksen 

jättämisestä ja yrityksen tiedonantovelvollisuus alkaa. Seuraavaksi julkaistaan 

erilaisia aineistoja listautumiseen liittyen, kuten listaottoesite ja annin ehdot. 

Yrityksen listautumisen markkinointi alkaa ja potentiaalisilla sijoittajilla on pääsy 
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yrityksen sijoittajasivustolle. Yrityksen listautumiseen liittyvät avainhenkilöt 

osallistuvat myös erilaisiin sijoittaja- ja analyytikkotapahtumiin. Muun muassa 

näiden edellä kuvattujen toimien jälkeen kaupankäynti listautuvan yrityksen 

osakkeella voi alkaa. 

3.3 Listautumisen oikea-aikaisuus  

Listautumisen oikea-aikaisuuden osalta on esitetty useita eri näkemyksiä: toiset 

painottavat markkina- ja kilpailijatilannetta, toiset taas korostavat yrityksen 

pääomantarvetta. Esimerkiksi Lowry (2002, 36) toteaa, että yritysten pääomatarve 

ja sijoittajien sijoitusherkkyys selittävät merkittäviltä osin listautumisherkkyyttä.  

Brau & Fawcett (2006b, 400) puolestaan toteavat että pörssilistautumisen 

aktiivisuus on syklistä johtuen markkinoiden ’kylmenemisestä tai kuumenemisesta’.  

 

Burton et al. (2006, 677) mukaan listautumisen ajoituksessa tärkeintä on tarve 

kasvun rahoittamiselle sekä yrityksen profiilin nostatus. Lisäksi toimialan trendit ovat 

merkittävä vaikuttava tekijä listautumisen ajankohdan valinnassa. Lucas & 

McDonald (1990, 1029) toteavat kehittämänsä epäsymmetrisen informaation mallin 

perusteella, että yritykset lykkäävät listautumista jos he tietävät sillä hetkellä 

olevansa aliarvostettuja. Mikäli laskusuhdanteen aikaan yrityksen arvo on yrittäjän 

mukaan alhainen, listautumista viivästetään kunnes noususuhdanteen aikaan 

markkinat tarjoavat yrityksestä suosiollisemman hinnan 

 

Elinkaariteorian mukaan yrityksen kasvaessa tulee vaihe, jolloin on edullisempaa 

hankkia ulkoista rahoitusta yhtiöön listautumisen kautta. Listautuminen on 

luonnollinen vaihe yrityksen kehityksessä - listautumisen avulla yhtiö voi kerätä 

pääomaa kasvuunsa ja luoda julkiset ja likvidit markkinat omalle osakkeellensa. 

(Brau & Fawcett 2006a, 109) 

 

Windows-of-opportunity -hypoteesin mukaan yritykset saattavat opportunistisesti 

päätyä listautumiseen markkinoilla vallitsevan erityisen suosiollisen ajankohdan 

vallitessa. Tämä pätee eritoten teknologiateollisuuden yrityksiin, jotka saattavat 
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nähdä hyvän osakekohtaisen tuloksen tärkeänä listautumiskriteerinä. (Bancel & 

Mittoo 2009, 865) 

3.4 Osapuolet ja näiden roolit listautumisessa 

Listautuminen vaatii useiden asiantuntijoiden apua. Listautumisen pääjärjestäjänä 

toimii investointipankki ja lisäksi tarvitaan muun muassa asianajotoimiston, 

tilintarkastusyhteisön ja viestintätoimiston asiantuntemusta. Yhtiön hallintoa ja 

hyvää hallinnointitapaa tulee kehittää ja ylläpitää. Yhtiön johdon ajankäyttö muuttuu 

ajan kohdentuessa yhtiön hallinnointiin. (Katramo et al. 2011, 304) Tässä 

kappaleessa kuvataan listautumiseen liittyvien eri toimijoiden rooleja osana 

listautumisprosessia. 

 

Pörssi tarjoaa säännellyn, organisoidun ja julkisen kauppapaikan osakkeille, 

joukkovelkakirjoille, johdannaissopimuksille sekä useille muille rahoitusvälineille. 

Suomessa toimii yksi, vuonna 1912 perustettu arvopaperimarkkinapaikka Helsingin 

pörssi (NASDAQ OMX Helsinki Oy), joka on vuodesta 2007 ollut osa 

yhdysvaltalaista NASDAQia. (Pörssisäätiö 2016,6) 

 

Yhtiön hallituksen rooli listautumisprosessin valvomisessa sekä yhtiön strategisten 

tavoitteiden toteuttamisessa on keskeinen. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto 

on järjestetty pörssiyhtiölle asetettujen vaatimusten mukaisella tavalla sekä 

vahvistaa listautumisessa apuna käytettävien neuvonantajien nimityksen ja 

tarvittavien keskinäisten sopimusten sisällön. Lisäksi hallitus vastaa 

listalleottoesitteen sisällöstä. Yhtiön toimiva johto toteuttaa listautumishankkeen 

valmistelutoimet yhdessä yhtiön neuvonantajien kanssa. (Pörssisäätiö 2016, 14) 

 

Pörssilistalle aikovan yhtiön listautumisanti järjestetään yleensä niin, että listautuva 

yhtiö valitsee investointipankin tai muun vastaavan yrityksen 

emissionjärjestäjäkseen hoitamaan osakkeiden liikkeeseenlaskun. Tämä 

pääjärjestäjäksi kutsuttu taho käyttää usein apunaan muita pankkeja tai 

pankkiiriliikkeitä, jotka toimivat merkintäpaikkoina. (Sillanpää 2007, 321) Oivallisella 

investointipankin valinnalla voidaan merkittävässä määrin vaikuttaa listautumisen 
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onnistumiseen ja vieläpä listautujalle edullisin kustannuksin (Merton 1987, 503). 

Pääjärjestäjänä toimivan investointipankin järjestelypalkkioiden osuus on yleensä 

muutamia prosentteja annissa kerätystä pääomasta. Muita kustannuksia aiheuttaa 

muun muassa rekisteröintimaksut, yhtiön liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sekä 

pörssin vuosimaksut. Listautumisesta kertyy lisäksi paljon epäsuoria kustannuksia, 

kuten arvopaperimarkkinalain ja pörssin sääntöjen edellyttämän 

tiedottamisvelvoitteen täyttäminen. (Katramo et al. 2011, 304)  Jeon et al. (2015, 

145) toteavat, että valitsemalla listautumiseen enemmän kuin yhden 

merkintätakaajan, voi tällä olla positiivinen vaikutus yrityksen näkyvyyteen sekä 

listautumisesta saatavaan hintaan.  

 

Emissionjärjestäjän tehtävät on jaettavissa emission takaamiseen, jakeluun ja 

neuvontaan. Emission takaamisella (underwriting, merkintätakaus, 

merkintätakaussitoumus) tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan arvopapereiden 

kaupankäyntiin liittyvien riskien siirtämistä emissionjärjestäjälle. Järjestäjä sitoutuu 

ostamaan, merkitsemään ja myymään osakkeet välittäjille tai sitoutuu 

merkitsemään ja ostamaan ne osakkeet joille ei löydy ostajia tai merkitsijöitä. 

Emission jakelulla puolestaan tarkoitetaan liikkeeseenlaskun järjestämistä, 

merkintäsitoumusten välittämistä sekä liikkeeseen laskettujen arvopapereiden 

välittämistä. Emissionjärjestäjän neuvontatehtäviin kuuluu muun muassa 

listautumisen ajankohtaan ja hinnoitteluun liittyvää neuvontaa sekä osallistuminen 

esitteen laadintaan. (Hidén 2002, 16-21) 

 

Asianajotoimisto toimii listautuvan yhtiön neuvonantajana listautumista koskevissa 

asioissa, laatii tai tarkastaa listalleottoesitteen oikeudellisia seikkoja sisältävät osiot 

sekä pääsääntöisesti suorittaa legal due diligence -tarkastuksen. Tilintarkastajat 

toimittavat listalleottoesitteen taloudellisen tiedot ja antavat lausuman siitä, että he 

ovat tarkastaneet esitteessä annetut tilinpäätösasiakirjat, kirjanpidon ja hallinnon 

sekä ovat antaneet tilintarkastuskertomukset. Listautuva yhtiö ja listautumisen 

järjestäjä huolehtivat asioista jotka liittyvät yhtiön toimintaan, markkinoihin sekä 

liikkeeseenlaskun rakenteeseen. (Hidén 2002, 22) 
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3.5 Tiedonantovelvollisuus 

Julkisessa keskustelussa pörssiyhtiöihin suhtaudutaan usein kriittisesti ja niitä 

saatetaan arvostella kvartaalitaloudessa elämisestä ja lyhyen aikavälin voittojen 

tavoittelusta. Osakkeenomistajia nähdään suosittavan eritoten julkisen talouden ja 

työntekijöiden kustannuksella. Tämä kriittinen julkisuuskuva saattaa olla seurausta 

pörssiyhtiöihin kohdistuvasta läpinäkyvyyden vaatimuksesta – pörssiyhtiön on 

tiedotettava kaikista tärkeistä päätöksistä. Pörssiyhtiöihin verrattuna 

listaamattomilla yhtiöillä on suuremmat mahdollisuudet valita mistä ja milloin 

tiedotetaan, huonoja uutisia voidaan vaimentaa. (Korkeamäki & Koskinen 2009, 6) 

 

Yrityksen on omaksuttava monia uusia toimintatapoja toimiessaan pörssiyhtiönä. 

Suomessa on vakiintunut käytäntö yhtiön pidättyväiselle suhtautumiselle yhtiöstä 

osakkeenomistajille annettavan tiedon osalta. Yhtiötä koskevien tietojen antamista 

ja vastaanottamista rajoittavat muun muassa yhdenvertaisuusperiaate, 

sisäpiirisääntely, johdon salassapito- ja lojaliteettivelvollisuus sekä 

kilpailuoikeudelliset syyt. (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015, 12)  

 

Tiedonantovelvollisuus on yksi arvopaperimarkkinoiden tärkeimmistä lähtökohdista. 

Sijoittajat ovat kiinnostuneita markkinoilla olevasta informaatiosta, jonka perusteella 

markkinat hinnoittelevat arvopaperin. Markkinoilla on täten oltava riittävät ja 

luotettavat tiedot arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijoista, jotta sijoittajat 

haluaisivat toimia arvopaperimarkkinoilla. Arvopaperimarkkinalaissa on pykälä 

yleisestä tiedonantovelvoitteesta, jolla pyritään turvaamaan yhtiöiden välitön 

tiedottaminen olennaisista päätöksistä ja tapahtumista. (Ruoho 2011, 115) 

 

Liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan positiivisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti 

listautumisen markkinoinnissa on annettava tiedot seikoista jotka olennaisesti 

vaikuttavat arvopaperin arvoon. Listautumisen markkinointia arvioidaan 

sijoituspäätöstä tekevän henkilön näkökulmasta. Esitteen ja tiedotteiden osalta 

listautumisen markkinointia arvioidaan huolellisen sijoittajan näkökulmasta ja muun 

yleiskuvaa antavan markkinointiaineiston, kuten mainosten, yksityiskohtia 

arvioidaan keskiverto- tai piensijoittajan näkökulmasta. Esitteen laatimiseen 
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käytetystä ajasta merkittävä määrä kohdennetaankin juuri tulkintakysymysten 

ratkaisemiseen ja markkinakäytäntö näyttelee tässä suurta roolia. Listautumisen 

markkinoinnin totuudenvastaisuuden ja harhaanjohtavuuden osalta ratkaisu vaatii 

aina tapauskohtaista harkintaa, eikä kaikkiin tilanteisiin sopivia sääntöjä voida 

esittää. (Sillanpää 2007, 323-324; Nasdaq OMX 2014, 18) 

 

Listautumisen onnistumisen maksimoimiseksi yritykset saattavat pyrkiä 

kaunistelemaan lukujaan (window dressing). Brau & Fawcett (2006b, 400, 420) 

toteavat tutkimuksessaan, että yritysjohtajat eivät kuitenkaan ole huolissaan 

mahdollisista seuraamuksista tähän liittyen. Braun ja Fawcettin mukaan pitkällä 

tähtäimellä näin toimineet yritykset ovat kuitenkin menestyneet suhteessa 

heikommin kuin yritykset jotka näin eivät ole tehneet. 

3.6 Listautumisanti ja osakkeen arvonmääritys  

Yhtiön listautuessa julkiselle markkinapaikalle sijoittajat kiinnittävät huomiota moniin 

eri toimialan ja yrityksen mukaan vaihteleviin seikkoihin. Tarkastelu kohdistuu muun 

muassa listautuvan yhtiön kannattavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimialan 

liiketoimintatilanteeseen, yrityksen hallintoon ja johtamisjärjestelmiin sekä 

terveeseen omistuspohjaan. Sijoittajat edellyttävät yrityksen osakkeella olevan 

riittävän likviditeetin. (Pörssisäätiö 2016, 6)  

 

Listautuminen poistaa yhtiön osakkeilta epälikvidiyttä ja korottaa niiden arvoa. Jopa 

yksittäisellä osakkeella on mahdollisuus käydä kauppaa. Listautumista varten 

osakkeelle pyritään määrittämään hinta ja arvonmäärityksessä käytetään hyväksi 

kohdeyrityksestä ja vertailuyrityksistä johdettuja varallisuuden, velkojen ja tuottojen 

arvostustapoja, sekä odotettujen ja toteutuneiden tuottojen tuottoarvoa. Pitäviä 

arvonmääritysmenetelmiä ei ole olemassa ja listautumisannissa osakkeen hinta 

pyritään usein saamaan hieman käyvän arvon alapuolelle listautumisen 

onnistumisen mahdollistamiseksi. (Leppiniemi 2002, 288)  

 

Listautumisprosessin alussa on vaikea arvioida sitä arvostustasoa, jolla yhtiö tullaan 

listaamaan ja tästä johtuen tehokkuus listaamisprosessissa vähentää yrityksen 



42 
 

markkina-arvoon liittyvää epävarmuutta, sillä markkinatilanne ei välttämättä ehdi 

muuttua niin radikaalisti. Myös listautumisen kustannukset voidaan pyrkiä 

minimoimaan tehokkaalla listautumisprosessin läpiviennillä. (Nasdaq OMX 2014, 

17) 

 

Listautumisanti järjestetään usein samanaikaisesti toteutetun osakeannin ja 

osakemyynnin kautta. Osakeannin kautta kerätyt varat ohjautuvat yhtiölle ja 

osakemyynnin osalta varat siirtyvät osakkeita myyville vanhoille 

osakkeenomistajille. On myös mahdollista, että yrityksen omistajiin kuulunut vain 

määräaikaisia riskisijoituksia tekevä pääomasijoittaja haluaa irtaantua yhtiöstä tai 

vähentää omistusosuuttaan, ja tällöin voidaan järjestää pelkästään vanhojen 

osakkeiden myynti ilman osakeantia. Täten mahdollistetaan myöhemmät 

osakemyynnit kenties likvidimmän osakkeen avulla. Listautumisannin rakenteen 

suunnittelu tulee arvioiduksi myös annista seuraavien verovaikutusten kautta. Mikäli 

listautuminen toteutetaan vain vanhojen osakkeiden myynnin kautta, on 

lähtökohtaisesti kyseessä osakekauppa joka on varainsiirtoveron alainen. Mikäli 

kuitenkin järjestetään samanaikainen osakemyynti ja -anti, tai vai osakeanti, ei 

tällöin varainsiirtoveroa peritä. (Pörssisäätiö 2016, 14) 

 

Merkintähinta on olennainen kysymys listautumisen onnistumisen kannalta. Liian 

alhaisella hinnalla yhtiöön kerättävä pääoma jää alhaisemmaksi kuin olisi 

mahdollista ja vastaavasti liian korkea hinta voi johtaa alimerkintätilanteeseen ja 

tällöin sijoittajat eivät merkitse kaikkia tarjolla olevia osakkeita. Listautumisen 

onnistuminen pyritään takaamaan hinnoittelun osalta siten, että merkintähinta on 

hieman osakkeen todennäköistä markkina-arvoa alhaisempi. (Katramo et al. 2011, 

304) Esimerkiksi Ritter (1987, 273) toteaa, että tämän listautumisen alihinnoittelun 

aikaansaama listautumisessa kerätyn pääoman alhaisempi määrä tulee nähdä 

listautumisen kuluna.  

 

Korkea listautumisaktiivisuus saattaa osaltaan johtaa alihinnoitteluun, sillä 

emissiotakaajat saattavat kannustaa yrityksiä listautumaan aikana, jolloin markkina-

arvostus on odotettua suurempaa – tällöin uusista sijoituskohteista on ”ylitarjontaa”. 

Markkina-arvostuksen ollessa odotettua huonompaa, emissiotakaajat usein 
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suosittelevat listautumisen lykkäämistä. (Ritter & Welch, 2002, 1800) Tilapäinen 

markkinoiden yliarvostus vaikuttaa osaltaan suuriin listautumismääriin – mitä 

enemmän markkinoilla on ylikuumenemista, sitä enemmän toteutuu yritysten 

listautumisia. (Lowry 2002, 36) 

 

Allen & Faulhaber (1989, 319) esittävät, että alihinnoittelu voi signaloida suotuisista 

tulevaisuudennäkymistä yritykselle. Yritys on valmis luopumaan välittömästä 

maksimaalisesta rahallisesta hyödystä ja kokee muiden listautumisesta saatavien 

hyötyjen olevan suurempia, johtuen uskosta omaan menestykseen 

tulevaisuudessa. Tarkoitus on jättää yrityksestä ”hyvä maku” sijoittajille (Ibbotson 

1975, 264). Puolestaan Jegadeesh et al. (1993, 154) toteavat, että yritykset jotka 

listautumisannissaan harjoittavat alihinnoittelua, ovat todennäköisesti 

suorittamassa uutta osakeantia melko pian listautumisannin jälkeen. Tuleva 

osakeanti on mitä luultavammin suurempi kuin listautumisanti ja uuden annin 

aiheuttama hinnanalennus on pieni. Welchin (1989, 445) mukaan korkeampi hinta 

listautumisen jälkeisessä annissa kompensoi listautumisannin alihinnoittelua. 

 

Ross et al. (2010, 665) esittävät, että alihinnoittelu näyttäisi koskettavan eritoten 

pienempiä osakeanteja sekä nuoria yrityksiä epävarmoine 

tulevaisuudennäkymineen ja tällöin vain alihinnoittelun keinoin saadaan liikkeelle 

riskiä kaihtavat sijoittajat. Mikäli hinta on liian alhainen, osakeanti saatetaan 

ylimerkitä, eivätkä sijoittajat saa kaikkia haluamiaan osakkeita. Leppiniemen (2002, 

289) mukaan listautumisannit usein kuitenkin ylimerkitään ja osa listautujista 

ilmoittaa jo etukäteen periaatteista, joilla osakkeet jaetaan ylimerkintätilanteessa. 

Usein suurelle yleisölle tarkoitetuissa anneissa kaikille annetaan mahdollisuus 

merkitä samansuuruinen määrä osakkeita. Osakemerkintä on sitova ja se 

aikaansaa perintäkelpoisen saamisen osakkeita myyvälle taholle. Vaikkakin 

listautumisantien tuotto usein on positiivinen, merkittävässä määrin listautumisen 

jälkeisessä kaupankäynnissä osakkeen arvo saattaa laskea (Ross et al. 2010, 665). 
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3.7 Potentiaaliset haasteet listautumisprosessissa  

Burton et al. (2006, 688) toteavat tutkimuksessaan, että ehdottomasti eniten 

haasteita listautumisprosessin aikana tuottaa operatiivisen toiminnan johtaminen 

samanaikaisesti listautumiskiireiden kanssa ja operatiivinen puoli saattaakin kärsiä 

ajanpuutteen vuoksi. Seuraavaksi suurimpana ongelmana pidettiin 

tilinpäätösnormiston edellyttämiä taserakenteen, laadintaperiaatteiden ja 

järjestelmien vaatimuksia. Huomionarvoista ovat myös haasteet listautumisella 

kerättävän pääoman, osakkeen hinnan ja yhtiön arvon määrittämisessä – päätös 

sopivasta ajoituksesta on myös harvoin helppo.  

 

IFRS-raportoinnin käyttöönotto aiheuttaa paljon työtä ja kustannuksia – tämä 

saattaa olla yksi merkittävimmistä listautumiseen liittyvistä haasteista ja jopa 

muodostaa listautumiskynnyksen. Listautumisen yhteydessä yhtiön on laadittava 

IFRS:n mukaiset tilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta sekä annettava 

vertailuluvut edelliseltä vuodelta. Kolmas tilinpäätös voi olla kansallisen 

tilinpäätöskäytännön mukainen. Siirtyminen IFRS-raportointiin ei kuitenkaan 

todennäköisesti lisää työn määrää huomattavalla tavalla listautumisen jälkeen, sillä 

vaikkakin IFRS-standardit muuttuvat jatkuvasti, on näillä muutoksilla usein 

merkitystä vain harvoille yrityksille. (Nasdaq OMX 2014, 15) 

 

Listautumisessa toimivien neuvonantajien mukaan eritoten listautuvan yrityksen 

kulttuurin muutos luo haasteita prosessille. Oman määräysvallan väheneminen ja 

siirtyminen uusien osakkeenomistajien määräysvallan alle oli monille johtajille hyvin 

vaikeaa. Usein yrityksen johtohenkilöitä on vaihdettava prosessin aikana ja tämä 

taas luo lisähaasteita yrityksessä. Johdon vahvuusalueista ja osaamisesta riippuen 

esitteen teko sekä listautumisen yhteydessä tehtävän markkinointikierroksen (road 

show) suorittaminen saattoi olla myös hyvin ongelmallista. (Burton et al. 2006, 688) 
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4 EMPIRINEN TARKASTELU KOHDEYRITYKSEN LISTAUTUMISEN 

EDELLYTYKSISTÄ, SYISTÄ JA ODOTUKSISTA  

Tässä luvussa kuvataan listautumisprosessia sekä sen syitä ja siihen liittyviä 

odotuksia erään suomalaisen yrityksen listautumiskokemuksen kautta. Aluksi 

kuvataan tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät, minkä jälkeen esitellään 

kohdeyritys sekä kartoitetaan kohdeyrityksen listautumisen taustasyitä. 

Listautumisprosessia kuvataan luvussa erityisesti taloushallinnon näkökulmasta. 

Tämä näkökulma on valittu siksi, että listautumisen merkittävimmät ja jatkuvaa 

toimintatapojen muutosta vaativat toimet kohdistuvat juuri taloushallintoon ja tästä 

syystä näkökulma on erityisen kiinnostava. 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruumenetelmänä käytettiin strukturoitua 

kyselytutkimusta sekä haastatteluita – näin kerättiin suurin osa empiirisestä 

aineistosta.  Lisäksi hyödynnettiin kohdeyrityksen tuottamia kirjallisia, julkisia 

aineistoja sekä yrityksen listautumisvalmisteluihin liittyneitä dokumentteja.  

 

Taulukko 3. Aineistonkeruu 

 

Haastateltavan asema Aineistokeruu Haastattelu- tai kyselyrunko 

Talousjohtaja 

yrityksessä alk. 2005  

Asteikkoperusteinen kysely teoriasta 

poimittujen listautumisen motivaatioiden 

merkityksestä kohdeyritykselle 

Liite 2. Listautumisen 

motivaatiot yrityksen 

näkökulmasta 

Talouspäällikkö 

yrityksessä alk. 2012 

Ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta 

kaksi puhelinkeskustelua 

Liite 3. Ulkoinen laskenta ja 

raportointi 

Business controller 

yrityksessä alk. 2011 

Strukturoidut kysymykset listautumisen 

vaikutuksesta kohdeyrityksen sisäiseen 

raportointiin, ennustamiseen ja 

budjetointiin  

Liite 4. Sisäinen laskenta, 

budjetointi ja ennustaminen 

Internal control manager 

yrityksessä alk. 2012 

Ennalta esitettyjen kysymysten pohjalta  Liite 5. Sisäinen valvonta ja 

tarkastus 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään tutkimuskysymyksen kautta listautumisen 

motiiveja ja mahdollisuuksia, joihin empiriassa on haettu vastauksia kohdeyrityksen 
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talousjohtajalle suunnatun kyselyn avulla. Tavoitteena oli ymmärtää niitä syitä, jotka 

olivat kohdeyrityksen kannalta kaikkein olennaisimpia sekä listautumismotivaation 

että tavoiteltavien hyötyjen näkökulmasta.  

 

Empiriassa pääpaino on kuitenkin listautumisedellytysten täyttämisessä ja tätä on 

käsitelty tässä tutkimuksessa nimenomaisesti taloushallinnon näkökulmasta.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että empiriassa ei ole käsitelty esimerkiksi 

oikeudellisia tai organisatorisia vaatimuksia tai viestintää koskevia edellytyksiä. 

Taloushallinnon näkökulmaa on tutkittu paitsi yrityksen listautumiseen liittyvän 

aineiston kautta, niin myös taloushallinnossa listautumiseen kiinteästi osallistuneille 

toimijoille esitettyjen kysymysten sekä haastatteluiden avulla.  

 

Kohdeyrityksessä tärkeimmässä roolissa listautumisedellytysten käytännön toimien 

toteuttamisessa ovat olleet talouspäällikkö ja business controller. Heidän kauttaan 

pyrittiin ymmärtämään niitä toimia, joita yrityksessä tehtiin listautumisedellytysten 

täyttämiseksi. Talouspäällikön kanssa keskustelua käytiin eritoten ulkoisen 

laskennan ja raportoinnin näkökulmasta. Business controllerin osalta keskityttiin 

sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja ennustamiseen liittyviin seikkoihin.  

 

Olennaisena nähtiin myös taloushallintoon kuuluvan Internal control managerin 

toimi. Listautuvalta yritykseltä edellytetään selvitystä sisäisen valvonnan ja sisäisen 

tarkastuksen järjestämisestä, joista Internal control manager kohdeyrityksessä 

vastaa. Lisäksi hänen toimenkuvaansa kuuluu osittain myös riskinhallintaan liittyvät 

tehtävät, joita on sivuttu tässä tutkimuksessa.  

4.2 Kohdeyrityksen esittely  

Kohdeyritys toimii Suomessa valtakunnallisella tasolla ja yrityksen tilaaman 

kyselytutkimuksen mukaan huomattava osa suomalaisista tuntee yrityksen. 

Yrityksen tuotevalikoima sisältää kohdeyrityksen omia tuotteita, lisensoitujen 

tuotemerkkien tuotteita, johtavien valmistajien brändituotteita sekä merkittömiä 

tuotteita. Viime vuosien vaikean taloudellisen tilanteen luomien markkinatrendien 

tukemana kohdeyritys on kehittynyt yleistä markkinaa sekä kilpailijoitaan paremmin 
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ja yrityksen liikevaihto on kasvanut vuosina 2010–2015 tasaisesti. Yrityksessä 

pyritään pitämään tuotevalikoima kattavana ja asiointikokemus hyvänä. Kasvua 

yritys hakee laajentamalla alati myymäläverkostoaan sekä hyödyntämällä 

kehittyvän myymäläkonseptin ja tehostetun valikoimahallinnan hyötyjä. Hankinnan, 

toimitusketjun ja valikoimahallinnan prosesseja ja työkaluja parantamalla 

yrityksessä pyritään parantamaan käyttöpääoman hallintaa. (Yrityksen 

listautumisantiin liittyvä markkinointiesite; yrityksen listautumista edeltänyt 

tilinpäätös) 

 

Kohdeyritys on kasvanut Suomessa merkittäväksi yritykseksi määrätietoisen 

kehittämistyön tuloksena. Yritys toteaa erilaisten kehittämistoimenpiteiden luoneen 

perustan tulevaisuuden positiiviselle potentiaalille. (Lehdistötiedote yhtiön 

suunnittelemasta listautumisannista) Noin neljä vuotta ennen listautumista 

yrityksessä aloitettiin strategiaan kohdistuva laajamittainen kehitystyö, jonka 

seurauksena listautumista ennen on tehty lukuisia toimenpidehankkeita. Näistä 

eritoten mainittavia ovat myymäläverkoston ja hankinnan kehittämiseen liittyvät 

toimet. Olennaisena osana uutta strategiaa ovat olleet kohdeyrityksen oman tuonnin 

sekä omien tuotemerkkien lisääminen. Strategian mukaisen kehitystyön avulla on 

pyritty varmistamaan konsernin kasvu- ja kannattavuustavoitteet. (Yrityksen 

tilinpäätös, kaksi vuotta ennen listautumista) 

4.3 Listautumiseen liittyvät motiivit ja mahdollisuudet 

Tässä kappaleessa käsitellään yrityksen listautumisen taustalla vaikuttaneita 

motivaatiota sekä listautumisella tavoiteltuja hyötyjä. Koska motivaatiota 

listautumispäätöksen takana ei voida selittää yksittäisillä teorioilla, on perusteltua 

tarkastella kohdeyrityksen taustasyitä listautumiseen liittyen hieman tarkemmin. 

Asiaa on käsitelty yrityksen julkisten tiedotteiden avulla. Näitä seikkoja tarkastellaan 

syvällisemmin yrityksen talousjohtajalle osoitetun kyselyn kautta saatuihin 

näkemyksiin sekä perehtyen teoriassa esitettyihin listautumisen motivaattoreihin ja 

hyötyihin.  
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Talousjohtajalle osoitetussa listautumisen motivaatioita koskevassa kyselyssä 

pureuduttiin listautumisen syihin seuraavien aihealueiden kautta: 

- rahoitus ja pääomarakenne 

- markkina-arvo ja osakkeen likviditeetti 

- sitouttaminen ja monitorointi 

- imago ja strategiset mahdollisuudet 

- listautumisen ajoitus 

 

Näiden motivaatiotekijöiden valinta perustuu listautumista koskevan teorian 

läpikäynnin perusteella tehtyyn listautumismotivaatioita kuvailevaan ryhmittelyyn. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään kutakin näistä listautumisen motivaatioihin 

vaikuttavista osa-alueista hyödyntämällä talousjohtajan vastauksia sekä 

kohdeyrityksen julkaisemia materiaaleja, tarkastellen aihetta myös teoriassa 

esitettyihin näkemyksiin. 

 

Rahoitus ja pääomarakenne 

 

Talousjohtajan mukaan rahoitukseen ja pääomarakenteeseen liittyen olennaisin 

listautumisella tavoiteltu hyöty oli rahoituksen kustannusten alentaminen. Myös 

teoriassa rahoituskulujen alenemista on pidetty merkittävänä listautumisen hyötynä 

ja motivaattorina. Esimerkiksi Pagano et al. (1998, 61-62) toteavat, että 

listautumisella on rahoituskuluja laskeva vaikutus. Tämä johtuu osittain siitä, että 

listautuminen lisää lainaamishaluisten pankkien määrää.  

 

Tutkimuksen kohdeyrityksen listautumisen jälkeen ensimmäisen julkaistun 

puolivuosikatsauksen mukaan rahoituksen kustannusten alentamistavoitteessa 

onnistuttiin, sillä yritys järjesteli rahalaitoslainansa uudelleen ja uuden 

lainanjärjestelyn korko on merkittävästi alempi aiempaan verrattuna. Yritys odottaa 

rahoituskulujensa oleva huomattavasti edellisvuosia alemmalla tasolla 

listautumisesta lähtien. Yrityksen pörssitiedotteessa kohdeyrityksen 

listautumisannin lopullisesta merkintähinnasta mainittiin listautumisen yhteydessä 

suoritetun osakeannin kautta saatujen varojen käyttämisestä listautumista 

edeltäneiden osakaslainojen velvoitteiden takaisinmaksuun. Tällä toimenpiteellä on 
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myös huomattava vaikutus yrityksen lainarahoituksen kustannusten alentamisessa. 

Tämä osakaslainoista vapautuminen voikin vapauttaa yrityksen mahdollisista 

osakaslainoihin liittyneistä toimintaa rajoittaneista ehdoista (Katramo et al. 2011, 

304). 

  

Toisena merkittävänä listautumisen hyötynä ja motivaatiotekijänä liittyen 

rahoitukseen ja pääomarakenteeseen yrityksen talousjohtaja piti rahoituksen 

joustavuuden lisäämistä uusien rahoituslähteiden kautta sekä uuden pääoman 

keräämistä yritykseen. Muun muassa Korkeamäki & Koskinen (2009, 34-35) 

toteavat, että listautunut yritys voi reagoida nopeammin muun muassa 

investointitarpeisiin rahoituksensaannin ollessa velkarahoitusta joustavampaa. 

Talousjohtaja ei nähnyt erityisen tärkeänä listautumismotivaationa uusien 

rahoitusvaihtoehtojen tuomaa mahdollisuutta liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kohdeyrityksessä ei talousjohtajan mukaan myöskään pidetty erityisen merkittävinä 

tekijöinä listautumisen taustalla optiota tuleviin osakeanteihin, velkavivun 

vähentämistä tai listautumisen mahdollistamaa neuvotteluvoiman lisääntymistä 

lainaneuvotteluista. 

  

Markkina-arvo ja osakkeen likviditeetti 

 

Listautumisen mahdollistaman osakkeen likviditeetin ja markkina-arvon osalta 

erityisen olennaista talousjohtajan mukaan listautumisessa oli yrityksen 

pääomistajien mahdollisuus irtaantua yrityksestä. Listautumisen teoriassa muun 

muassa Burton et al. (2006, 678) toteavat että tämä irtaantumismahdollisuus 

listautumisen yhteydessä on yleensä listautumista edeltäville omistajille merkittävä 

motivaattori listautumisen taustalla – eritoten pääomasijoittajat tarvitsevat keinot 

omistuksensa realisoimiselle kannattavasti. Kohdeyrityksen listautumista edeltävä 

omistus oli noin 80 prosenttisesti yhteissijoitusyritysten omistaman yhtiön käsissä ja 

listautumisen jälkeen tämä omistus pieneni noin puoleen tästä (Yrityksen 

listautumisesite; Yrityksen verkkosivut, suurimmat osakkeenomistajat). 

Perustajaosakkaiden, joiden omistusosuus ennen listautumista oli enää noin 10 

prosenttia, irtaantumismahdollisuus yrityksestä ei talousjohtajan mukaan ollutkaan 

merkittävä motivaattori listautumisen taustalla.  
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Yrityksen likviditeetin lisääminen itsessään ei ollut niin tärkeä seikka yritykselle 

talousjohtajan mukaan. Osakkeen likviditeetin lisäämistä pidetään kirjallisuudessa 

kuitenkin merkittävänä, erityisesti listautumista edeltäville osakkeenomistajille 

(Pagano et al. 1998, 39-40). Kohdeyrityksen näkemys likviditeetin paranemisen 

vähäisestä merkityksestä listautumisen taustalla saattaakin johtua siitä, että yritys 

ei omista omia osakkeitaan ja koska talousjohtaja edustaa puhtaasti yrityksen 

näkökulmaa, likviditeetin merkitys on todennäköisesti suurempi pääomistajille. 

 

Talousjohtajan mukaan yrityksen altistaminen ulkopuoliselle, esimerkiksi sijoittajien 

ja analyytikoiden suorittamalla arvioinnille, on melko tärkeä kohdeyrityksen pitämä 

listautumisen hyöty. Teoriassa osakemarkkinoita pidetäänkin täsmällisenä sekä 

objektiivisena kolmannen osapuolen arviona yrityksestä (Holmström & Tirole 1993, 

707). Markkina-arvon selvittäminen itsessään ei ollut tavoiteltuna listautumisen 

hyötynä kohdeyritykselle merkittävä. Myöskään listautumisen kautta selvinneen 

yrityksen markkina-arvon sekä osakkeen kasvaneen likviditeetin myötä parantunut 

mahdollisuus yrityskauppojen rahoittamiseen omin osakkein ei ollut talousjohtajan 

mukaan tärkeä taustasyy. 

 

Sitouttaminen ja monitorointi 

 

Sitouttamisen ja monitoroinnin näkökulmasta merkittävimmäksi asiaksi 

talousjohtaja koki tunnettuuden kasvamisen yrityksen näkökulmasta potentiaalisten 

työntekijöiden keskuudessa. Listautuminen mahdollisti myös osaltaan 

markkinamenestykseen perustuvien kannustejärjestelmien luomisen sekä yrityksen 

avainhenkilöiden paremman sitouttamisen esimerkiksi osakeoptioiden avulla, mutta 

näitä ei kuitenkaan pidetty erityisen merkittävinä seikkoina listautumisen taustalla. 

Listautuminen voi mahdollistaa vahvemmin suoritusperusteisen johdon 

sitouttamisen (omistus ja osakeoptiot), joka voi toisaalta myös johtaa johdon 

tarpeettomaan riskinottoon (Pukthuanthong et al. 2007, 698). 

 

Yrityksen toimialasta johtuen ei yrityksellä ole suuria intressejä sitouttaa merkittäviä 

määriä työntekijöitään, sillä yrityksen liiketoiminta ei sisällä esimerkiksi valmistusta, 

tutkimus- tai kehittämistyötä, jotka edellyttäisivät kenties hyvinkin spesifiä 
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osaamista. Tämä näkyykin talousjohtajan arvioissa työntekijöiden sitouttamisen 

merkityksestä listautumisen taustalla, joita pidettiin suhteellisen vähämerkityksisinä. 

Myöskään johdon onnistumisen arviota markkinamenestyksen avulla, tai uuden 

strategisen osaamisen saamista hallitukseen ei pidetty erityisen tärkeänä seikkana.  

 

Teoriassa esimerkiksi Burton et al. (2006, 677) toteavat, että sidosryhmät toimivat 

mieluummin listatun yhtiön kanssa, jota pidetäänkin yleensä taloudellisesti 

vakaampana kuin yksityistä toimijaa. Kohdeyrityksessä sidosryhmäsuhteiden 

parantamista listautumisen avulla ei kuitenkaan pidetty erityisen merkittävänä 

seikkana. 

 

Imago ja strategiset mahdollisuudet 

 

Koskien imagoa ja strategisia mahdollisuuksia, merkittävimpiä yksittäisinä 

listautumisen hyötyinä talousjohtaja piti yrityksen arvostuksen, tunnettuuden ja 

näkyvyyden lisäämistä. Olennaisena, muttei erityisen tärkeänä pidettiin sekä 

kotimaisten institutionaalisten että yksityisten sijoittajien lisäksi myös 

kansainvälisten sijoittajien keskuudessa saatua huomiota sekä listautumisen 

osaltaan mahdollistamaa markkinointiponnistusten tukemista. Teoriassa 

esimerkiksi Burton et al. (2006, 677) toteavat tutkimuksessaan että eräänä 

listautumisen pääsyynä voikin olla yrityksen näkyvyyden kasvattaminen ja 

tunnetuksi tuleminen niin sijoittajien kuin potentiaalisten asiakkaidenkin parissa. 

Kohdeyrityksen listautumisesitteen mukaan yritys tavoitteli listautumisannillaan 

profiilin nostamista ja yrityksen näkyvyyden parantamista Suomessa ja ulkomailla. 

Lisäksi tunnettuuden lisääntyminen niin yleisön keskuudessa kuin työnantajanakin 

nähtiin yrityksen kilpailukykyä parantavana seikkana. (Yrityksen listautumisesite)  

 

Melko tärkeää roolia listautumisella tavoiteltujen hyötyjen osalta näytteli 

talousjohtajan mukaan myös kohdeyrityksen omistuspohjan laajentaminen. 

Kuitenkaan omistuspohjan laajenemisen mahdollistama yrityksen parempi 

riskinkantokyky ei ollut merkittävä listautumisen hyöty. Teoriassa on muun muassa 

Merton (1987, 500) todennut, että yrityksen tunnettuuden lisääntyminen 

listautumisen yhteydessä ennen pitkää lisää yrityksen omistajien määrää. Yrityksen 
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listautumisesitteessä mainitaankin yritykselle avautuneen mahdollisuus laajentaa 

omistuspohjaansa ja tätä kautta osakkeiden likviditeetti kasvoi pääomamarkkinoille 

pääsyn myötä. (Yrityksen listautumisesite) 

 

Talousjohtajan mukaan listautuminen oli luonnollinen vaihe yrityksen elinkaaressa. 

Yrityksen laajenemisaikeiden tukeminen sekä kasvun ja investointien rahoittaminen 

eivät olleet olennaisia listautumisen syitä. Myöskään kilpailijoiden listautumista ei 

nähty vaikuttavana tekijänä kohdeyrityksen listautumispyrkimyksissä, myöskään 

viranomaissuhteiden vahvistamisella ei ollut merkitystä. 

 

Listautumisen ajoitus  

 

Myös listautumisen ajoitusta käsiteltiin osana kohdeyrityksen talousjohtajalle 

osoitettua kyselyä. Kohdeyrityksessä pidettiin tärkeänä sitä, että listautuminen 

ajoittui korkean pörssiaktiivisuuden aikaan. Erään tutkimuksen mukaan (Lowry 

2002, 36) sijoittajien sijoitusherkkyys selittääkin osaltaan juuri yritysten 

listautumisherkkyyttä. Ajatuksena tässä on, että sijoitusherkkyyden ollessa 

korkeampi myös yrityksen arvo on korkeampi.  

Lisäksi yrityksessä oli havaittu että muut viimeaikaiset listautumiset ovat olleet 

onnistuneita ja osakemarkkinatilanne listautumisen näkökulmasta oli hyvä. 

Teoriassa onkin esitetty niin sanottua windows-of-opportunity -hypoteesia yhdeksi 

selittäväksi tekijäksi yritysten listautumisherkkyydelle. Hypoteesin mukaan yritykset 

saattavat päätyä listautumaan markkinoilla olevan suosiollisen ajankohdan aikaan.  

(Bancel & Mittoo 2009, 865) 

 

Oikean listautumisajankohdan valinnassa olennaista oli myös se, että listautuminen 

sijoittui samanaikaisesti kohdeyrityksen hyvän menestyksen kanssa. Sen sijaan 

sillä, että muitakin hyviä yrityksiä on ollut listautumassa tai että listautuminen 

ajoittuisi toimialalla vallinneeseen suotuisaan aikaan, ei nähty merkittävä seikkana 

talousjohtajan mukaan.  
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4.4 Kohdeyrityksen toimet listautumisedellytysten täyttämiseksi 

Listautumisedellytysten täyttämistä käsitellään tässä työssä eritoten taloushallinnon 

näkökulmasta, johon seuraavaksi keskitytään. Käytännössä tässä kappaleessa 

tarkastellaan niitä toimia, joilta taloushallinnossa on toteutettu ennen listautumista. 

Kappaleessa 4.5  kuvataan tarkemmin taloushallinnon osallistumista varsinaiseen 

listautumisprosessiin.  

 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastatteluiden ja kyselyiden 

avulla, jotka on kohdistettu listautumiseen liittyneistä käytännön toimista pääasiassa 

vastanneille henkilöille. Näitä taloushallinnossa ovat kohdeyrityksen talouspäällikkö 

ja business controller. Lisäksi työssä haastateltiin osana taloushallintoa olevan 

sisäisen valvonnan ja tarkastuksen päällikköä. 

4.4.1 Ulkoinen laskenta ja raportointi 

Osana listautumisvalmisteluita yrityksen taloushallinnossa on pyritty toimimaan 

listayhtiön tavoin jo huomattavasti ennen listautumispäätöstä. Seuraavaksi 

kuvataan ulkoiseen laskentaan ja raportointiin liittyviä seikkoja, joilla tätä 

listautumisvalmiutta on kehitetty. 

 

Tämän tutkimuksen ulkoisen laskennan ja raportoinnin tiedonkeruu suoritettiin 

ennalta määritettyjen, talouspäällikölle osoitettujen kysymysten pohjalta. 

Talouspäällikön tutustuttua kysymyksiin, järjestettiin noin viikon kuluttua kaksi reilun 

tunnin mittaista puhelinpalaveria, joissa käytiin listautumisvalmisteluihin liittyviä 

seikkoja läpi. Ulkoisen laskennan ja raportoinnin osalta tarkastelu jaettiin 

varsinaisen listautumisprosessin aikana suoritettuihin toimiin sekä listayhtiöltä 

vaadittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon tuottamisen varmistamiseen liittyviin 

toimiin. Koska yritys voi kehittää muillakin tavoin toimintaansa parantaakseen 

valmiuksia listayhtiönä toimimisessa, haluttiin näille seikoille myös antaa huomiota 

tässä tutkimuksessa. Seuraavassa kuviossa esitetään haastattelujen keskeisimmät 

teemat: 



54 
 

 

Kuvio 7: Ulkoisen laskennan ja raportoinnin haastatteluteemat 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että taloushallinnossa on tehty osittain listautumisen 

ansiosta ja toisaalta myös yleisen toimintojen kehittämisen yhteydessä ilmenneiden 

tarpeiden myötä monia kehitystoimia – onkin hankalaa vetää rajaa sen suhteen, 

mikä liittyy listautumiseen ja mikä yleiseen kehittämiseen. Keskeisimmät 

listautumisen valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet liittyivät taloushallinnon 

organisointiin ja toimintatapoihin, sekä taloushallinnon tuottaman datan 

luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamiseen. Näihin liittyen keskeisimmiksi 

seikoiksi tunnistettiin seuraavassa kuviossa esitetyt asiat: 

 

 

 

Kuvio 8: Listautumisedellytysten täyttämiseen liittyvät keskeiset osa-alueet ulkoisen 

laskennan ja raportoinnin osalta 

 

Lukujen oikeellisuuden varmistaminen 

 

Haastatteluissa talouspäällikön kanssa kävi ilmi useita seikkoja, joilla on parannettu 

lukujen oikeellisuuden varmistamiseen liittyviä prosesseja listautumista edeltävänä 

aikana. Yhtenä merkittävänä asiana talouspäällikkö mainitsee yhä 

systemaattisemman tavan tehdä kuukausittaiset varoja ja velkoja käsitelevät tase-
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erittelyt. Talouspäällikön lähtöajatus tässä onkin ollut se, että ”kun tase on 

kunnossa, myös tulos on kunnossa”. Tase-erittelyiden kehittämisen myötä 

erittelyiden tekotapa on entistä automatisoidumpaa ja tase-erittelyihin tuotavan 

tiedon määrä on kasvanut huomattavasti. Tase-erittelyiden tarkastamiselle ja 

mahdollisille poikkeamaselvityksille jää täten myös entistä enemmän aikaa. 

 

Toisena merkittävänä seikkana talouspäällikkö mainitsee selkeästi kommunikoidun 

tilien ”omistajuuden”. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että määrätyt, keskeiset 

kirjanpidon tilit on määritelty eksplisiittisesti osaksi eri osa-alueista vastaavien 

henkilöiden vastuualueita. Talouspäällikkö sanookin, että ”eri tileistä vastaavat ovat 

velvoitettuja vastaamaan tilien oikeellisuudesta sekä niiden täsmäyttämisestä”. 

 

Tilien omistajuuteen liittyy kiinteästi talouspäällikön eräänä merkittävänä 

kehitystoimena mainitsemat täsmäytystyökalut, joita jalostamalla tilien 

täsmäyttäminen sekä mahdollisten poikkeamien löytäminen on aiempaa helpompaa 

mahdollistaen tehokkaamman ja laadukkaamman työn. Hänen mukaansa 

resurssien käytettävissä oleva aika kohdistuu täten yhä olennaisempiin asioihin ja 

suorittavan työn sijaan aikaa vapautetaan asioiden kehittämiselle ja analyyseille. 

Johtuen yrityksen toimialasta ja kokoluokasta, on taloushallintoa koskettavien 

transaktioiden määrä todella huomattava ja talouspäällikkö mainitseekin että tästä 

syystä ”kaikkea dataa ei voida täsmäyttää manuaalisesti”. Onkin olennaista, että 

mahdollisia virheitä ja poikkeamia pyritään löytämään mahdollisimman helposti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että mahdolliset virheet nostetaan systemaattisesti 

esiin ennalta määritettyihin raja-arvoihin perustuen.  

 

Talouspäällikkö kertoo, että yrityksen resursoinnissa ja organisoinnissa on pyritty 

eliminoimaan niin sanotut vaaralliset työyhdistelmät, eli tilanteet joissa henkilö 

pystyy muiden huomaamatta toimimaan virheellisesti toimessaan. Tämä voi olla 

mahdollista esimerkiksi silloin, jos henkilö vastaa peräkkäisistä työvaiheista, kuten 

laskujen hyväksymisestä ja maksamisesta.  Hänen mukaansa esimerkiksi 

kirjanpidon kirjaamis- ja hyväksymisrutiinien osalta on varmistuttu siitä, että 

kirjanpidon tositteet tulevat sisällöltään toisen henkilön tarkastamiksi.   
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”Listautumisprojektin yhteydessä on taloushallinnon rutiineja ja ohjeita käyty läpi ja 

kehitetty”, talouspäällikkö kertoo. Tätä työtä on tehty mahdollisten virheiden 

vähentämiseksi sekä siksi, että mahdollistetaan parempi läpinäkyvyys yksittäisestä 

kirjanpidon tapahtumasta aina tilinpäätökseen saakka, kaikkine välivaiheineen. 

Talouspäällikkö jatkaa, että listautumista silmälläpitäen on vuositilintarkastuksissa 

tehty laskentaperiaatteiden tarkempaa läpikäyntiä jo usean vuoden ajan ennen 

listautumista. Talouspäällikön mukaan viime vuosien aikana on pääkirjanpidossa ja 

raportoinnissa vaihtunut henkilöitä, minkä vuoksi asioiden läpikäynti ja taustojen 

selvittäminen on ollut erityisen luontevaa. Kokonaisuutena edellä mainituilla toimilla 

ja monilla muilla prosessien läpikäymiseen ja kehittämiseen liittyvillä projekteilla on 

pyritty manuaalisen työn jatkuvaan vähentämiseen sekä mahdollisesti 

vanhentuneista työvälineistä ja -tavoista luopumiseen. 

 

 

 

Kuvio 9: Toimet lukujen oikeellisuuden varmistamiseksi 

 

Yllä olevassa kuviossa on vielä havainnollistettu talouspäällikön mukaan 

kohdeyrityksessä oleellisimmiksi koetut seikat yrityksen lukujen oikeellisuuden 

varmistamiseksi tehdyistä toimista. Nämä toimet ovat koskettaneet koko 

taloushallinto-osastoa, joka koostuu noin parista kymmenestä henkilöstä jotka 

toimivat reskontra- ja kirjapitotehtävissä, sekä raportoinnin parissa. 
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Raportoinnin aikatauluvaatimusten täyttäminen 

 

Talouspäällikkö kertoo, että yrityksessä raportoidaan kuukausittain tuloksesta, 

taseesta ja operatiivisesta toiminnasta. Näin listayhtiöltä edellytettävä 

kvartaaliraportointi ei lisännyt olennaisesti taloushallinnon taakkaa 

kuukaudenvaihteessa, vaan tämä työmäärän lisäys näkyy lähinnä vain 

talouspäällikön ja tämän välittömässä alaisuudessa toimivien controllereiden 

suorittamissa aineistotoimituksissa ja tarkastustoimissa. Sekä sisäisen että ulkoisen 

kvartaaliraportoinnin laajuus on kasvanut entisestään listautumisen myötä sekä 

myös muiden uusien tarpeiden että velvoitteiden myötä.  

 

Eräänä merkittävänä raportoinnin aikatauluvaatimusten täyttämiseen liittyvänä 

seikkana talouspäällikkö mainitsee aikataulun tiivistämisen sekä raportointiin 

liittyvien toimien suorittamisen etupainotteisesti. Näiden lisäksi ”on tarkennettu 

taloushallinnon vuosikelloa, joka on ollut jo jonkin aikaa käytössä”, talouspäällikkö 

kertoo. Vuosikellossa on aikataulutettu kaikki taloushallintoon liittyvät olennaiset 

toimet. Hänen mukaansa raportoinnin aikataulutuksen kehittäminen on ollut 

pitkällisempi projekti, eikä raportoinnin aikataulutus muuttunut olennaisesti 

listautumispäätöksen myötä. 

 

Talouspäällikön mukaan osana listautumisvalmisteluita taloushallinnossa on otettu 

käyttöön niin sanottu kuukausiraportoinnin tarkastuslista (raportoinnin checklist), 

joka on keskeinen väline aikataulussa pysymisessä. Listaan on kuvattu kaikki 

kuukausi-, kvartaali- ja vuositilinpäätösraportointiin liittyvät keskeiset toimet 

(esimerkiksi ostoreskontran kaudenkatko, kulujen poikkeamaselvittelyt, tase-

erittelyt jne.) sekä vastuu- ja varahenkilöt ja aikataulut. Kukin vastuuhenkilöistä on 

velvoitettu täyttämään listaan suorittamansa työtehtävän, jolloin tiedetään 

reaaliaikaisesti raportoinnin eteneminen sekä pystytään etenemään loogisessa, 

ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Tällöin tiedetään olla etenemättä liian aikaisin 

asioissa, jotka edellyttävät oikeita taustatietoja. ”Näin varmistetaan, ettei mikään 

olennainen työvaihe jää tekemättä”, talouspäällikkö toteaa. 
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Kuvio 10: Toimet ulkoisen raportoinnin aikatauluvaatimusten täyttämisen 

varmistamiseksi 

 

Edellä olevassa kuviossa on havainnollistettu talouspäällikön mukaan 

oleellisimmiksi koetut seikat yrityksen raportoinnin aikatauluvaatimusten 

täyttämisen varmistamiseksi tehdyistä toimista. Nämä seikat ovat koskettaneet koko 

taloushallinto-osastoa. 

 

Raportoinnin jatkuvuuden varmistaminen 

 

Haastatteluiden yhtenä aiheena oli raportoinnin jatkuvuuden varmistaminen, minkä 

osalta on tehty useita kehitystoimia listautumisedellytysten täyttämiseksi. 

Talouspäällikkö nosti näistä erityisen merkittävänä seikkana esiin 

varamiesjärjestelyiden toimivuuden varmistamisen. Yrityksen taloushallinnossa 

”jokaisella työtehtävällä on oltava vastuuhenkilön lisäksi kaksi nimettyä 

varahenkilöä”, talouspäällikkö huomauttaa. Tämä osaamisen ylläpito on jatkuvaa, 

mutta sen merkitys korostui ennen listautumista. Talouspäällikön mukaan 

avainhenkilöiden spesifin osaamisen osalta on pyritty vastuuttamaan osia tehtävistä 

toisille henkilöille, jolloin kuhunkin merkittävään tehtäväkenttään löytyy useampi 

henkilö, jolla on vähintään perusymmärrystä asiaan liittyen ja ennen kaikkea kykyä 

viedä tarvittaessa normaalit rutiinit läpi sovitussa aikataulussa yllättävien 

sijaisuustarpeiden kohdalla. 
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Talouspäällikkö kertoo, että osana edellä mainittuja varamiesjärjestelyjä on 

kohdeyrityksen taloushallinnossa tehty työtehtävien kartoitus, jonka myötä syntyi 

jatkuvasti päivitettävä työtapaohjekirja, niin sanottu laskentamanuaali. 

Ohjeistuksesta ilmenee kunkin työn kuvaus sekä hyvinkin yksityiskohtainen 

ohjeistus työtehtävän suorittamiseksi. ”Ohjeistuksen on oltava niin tarkka, että 

ohjeen lukemisen jälkeen tuuraaja ymmärtää ja osaa tehdä mitä pitää”, 

talouspäällikkö toteaa. 

 

Raportoinnin jatkuvuuden varmistamiseksi taloushallinnossa myös siirryttiin 

talouspäällikön kertoman mukaan sellaisiin toimintamalleihin, joissa kaikki keskeiset 

työtehtävien suorittamiseen liittyvät aineistot ja mahdolliset laskentapohjat on 

tallennettu yhteisesti sovittuun, kaikkien asianosaisten käytettävissä olevaan 

sähköiseen sijaintiin. Tarkoituksena on, että käytettyyn aineistoon on aina 

mahdollista palata myöhemmin helposti, eivätkä esimerkiksi mahdolliset 

henkilömuutokset aiheuta tiedon katoamista. 

 

 

 

Kuvio 11: Toimet yrityksen raportoinnin jatkuvuuden varmistamiseksi 

 

Yllä olevassa kuviossa on vielä havainnollistettu talouspäällikön esiin nostamat 

olennaiset seikat yrityksen raportoinnin jatkuvuuden varmistamiseksi tehdyistä 

toimista. Oheiset seikat ovat olleet osa koko taloushallinnon toimintatapojen 

uudistusta, listautumisvaatimusten täyttämiseksi. 
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IFRS-tilinpäätös ja -laskenta 

 

Talouspäällikön mukaan listautumista edeltävien toimien osalta erityisen paljon 

resursseja ja aikaa vaati IFRS-konversion toteuttaminen. Listautumisen aikaan 

yrityksessä oli jo aiempana vuonna osana listautumisvalmisteluita julkistettu 

kansainvälinen, listayhtiöiltä vaadittava IFRS-tilinpäätös, joten tältä osin yritys oli 

listautumiskelpoinen jo aiemmin. IFRS-laskennan implementointi oli projektina 

aikaa vievä, eikä yrityksessä lähtötilanteessa ollut IFRS-tilinpäätökseen vaadittavaa 

osaamista. IFRS-asiantuntijat näyttelivät merkittävää roolia kohdeyrityksen IFRS-

käyttöönoton tukena ja kohdeyrityksen valmiudet IFRS-laskentaan karttuivat tämän 

IFRS-projektin aikana.  

 

IFRS-valmiuden kehittäminen aloitettiin tunnistamalla kohdeyrityksen 

liiketoiminnassa keskeiset IFRS-laskennan mukaiset oikaisua vaativat erät. Tämä 

tarkoitti talouspäällikön mukaan käytännössä yrityksen eri osa-alueiden läpikäyntiä 

IFRS-asiantuntijoiden kanssa. Projektiin osallistui tilintarkastusyhteisön toimesta 

IFRS-asiantuntijoita eri osa-alueilta esimerkiksi yleisten laskentaperiaatteiden, 

rahoituksen, arvonmäärityksen ja laatimisperiaatteiden saralta. Kun olennaiset erät 

oli tunnistettu, yrityksessä laadittiin näitä koskevat laskelmat, joiden osalta tehtiin 

sisältötarkastus IFRS-asiantuntijoiden toimesta.  

 

Samanaikaisesti IFRS-projektin kanssa oli taloushallinnossa uuden 

konsernilaskentaohjelmiston käyttöönotto ja IFRS-laskennan rutiineja pystyttiin näin 

jäsentelemään suoraan uudessa järjestelmässä, talouspäällikkö kertoo. Lisäksi 

IFRS-erien vaikutus yrityksen tulokseen ja taseeseen oli näin helposti 

havainnollistettavissa. Eritoten IFRS-laskennan alkuvaiheessa IFRS-lukujen 

vaikutuksia haluttiin tarkastella myös eri organisaatiotasoilla, ja uusi järjestelmä 

mahdollisti tämän yksinkertaisella tavalla. IFRS-konversion tarkasteluperiodilla oli 

vertailuvuosien aikana yrityksessä tehty organisaatiorakenteessa muutoksia, ja 

näiden tietojen huomioiminen pro forma -luvuin vaati aikaa talouspäällikön kertoman 

mukaan. 
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IFRS-tilinpäätöksen vaatima tasekirjan laatiminen koettiin yrityksen talouspäällikön 

mukaan haastavana, sillä tasekirjan osana olevien liitetietojen mukaiset laskennat 

ja sanalliset kuvaukset ovat hyvinkin yksityiskohtaisia. Ne myös poikkeavat 

aiemmasta yrityksen kotimaisen kirjanpitovaatimuksen (FAS) mukaisesta 

esityksestä. Yrityksessä laadittiin liitetietojen vaatimat taustalaskelmat ja näiden 

vieminen tasekirjaan tehtiin yhdessä IFRS-konsulttien kanssa. Talouspäällikön 

mukaan IFRS:n mukaisia velvoitteita on noudatettava kaikilta osin ja nämä 

velvoitteet on tunnistettava – muuten ei voida puhua IFRS-tilinpäätöksestä. IFRS-

konsultit olivat merkittävässä roolissa tässä yrityksen IFRS-laskennan 

kokonaisvaltaisuuden arvioinnissa. 

 

Listautumisen aikaan, viimeisimmän IFRS-tilinpäätöksen jälkeen, on yrityksessä 

otettu käyttöön malli, jonka mukaan yrityksen tilintarkastusyhteisöltä saadaan tietoa 

yritykselle ajankohtaisista IFRS-periaatteiden mukaisista muutoksista ja yrityksessä 

voidaan keskittyä käytäntöön – tämän talouspäällikkö on nähnyt oikein toimivana 

ratkaisuna. IFRS-vaatimusten ollessa hyvinkin laaja-alaiset ja kattavat, ei 

kohdeyrityksessä kuitenkaan yrityksen liiketoiminnan luonteesta johtuen sovelleta 

kuin joitakin IFRS-standardeja. Haastavaa kuitenkin on mahdollisten uudistusten 

huomioiminen yrityksen laskennassa. 

 

 

 

Kuvio 12: Toimet yrityksen IFRS-tilinpäätöksen ja IFRS-laskennan tuottamiseksi 
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 Listautumisedellytysten täyttäminen koskien laskentaa ja raportointia
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Edellä olevassa kuviossa on vielä nostettu esiin talouspäällikön kertoman mukaiset 

listautumisen vaatiman IFRS-tilinpäätöksen laatimisen keskeiset osa-alueet. Nämä 

toimet toteutettiin pääasiassa yrityksen talouspäällikön ja financial controllerin 

toimesta yhteistyössä yrityksen apunaan käyttämien IFRS-asiantuntijoiden kanssa. 

 

Muut muutokset ja kehittämistoimet  

 

Talouspäällikön mukaan yrityksen taloushallinnossa pyrittiin toimimaan listayhtiöltä 

edellytettävällä tavalla kaikissa asioissa jo ennen tietoa listautumispäätöksestä. 

Asia oli aktiivisesti esillä ja toiminta oli toisinaan hyvinkin itsekriittistä, pyrkimyksenä 

listayhtiöltä vaadittavan korkea laatutason saavuttaminen ja ylläpitäminen. 

 

Ennen listautumista taloushallinnossa pyrittiin vahvistamaan osaamista sekä 

keskeisiä kirjanpidon ja raportoinnin resursseja. Talouspäällikkö kertoo 

olennaisimmista muutoksista seuraavasti: 

- Talouspäällikön rooli muuttui vahvemmin yli osastorajojen tapahtuvan 

yhteistyön koordinointiin sekä tiedon oikeellisuuden varmistamiseen.  

- Pääkirjanpitäjän tehtävä painottui yhä voimakkaammin asiantuntijuuden ja 

korkeamman kirjanpitotoimen laadun varmistamiseen sekä uudistusten 

läpivientiin. Rutiininomaisempien kirjanpidon toimien tekemiseen hänelle 

palkattiinkin avuksi ”oikea käsi”.  

- Controllereiden työtehtävien fokusta terävöitettiin  

• Yrityksessä toimii business controller, joka keskittyy entistä 

vahvemmin sisäiseen laskentaan ja raportointiin. 

• Yritykseen palkattiin Financial controller, jonka keskeisenä 

vastuualueena on ulkoinen raportointi ja IFRS-laskenta.  

- Ennen listautumista yritykseen perustettiin rahoitusasiantuntijan toimi, jonka 

tehtävänä on vahvistaa yrityksen rahoitusosaamista sekä toimia 

talousjohtajan tukena rahoitukseen liittyvissä asioissa. 

 

Osana taloushallinnon pyrkimystä toimia kuin listayhtiö jo ennen listautumista, 

luotiin raportointimallit sekä toimintatavat listayhtiöltä vaadittavaan 

kvartaaliraportointiin. Talouspäällikön mukaan tätä harjoiteltiin ennen listautumista 
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perustetun sijoittajaviestintäosaston (IR, Investor relations) kanssa. Lisäksi tehtiin 

myös esimerkiksi määrättyihin tietoihin pääsyn rajoittamista muilta kuin 

asianosaisilta.  

4.4.2 Sisäinen laskenta, budjetointi ja ennustaminen 

Seuraavaksi kuvataan yrityksen sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 

ennustamiseen liittyvät toimet, joilla yrityksen listautumisvalmiutta on kehitetty. 

Tiedonkeruu suoritettiin ennalta määritettyjen, yrityksen business controllerille 

osoitettujen kysymysten pohjalta käydyin haastatteluin sekä täydentävin 

kysymyksin ja avoimen keskustelun kautta. Business controller vastaa yrityksen 

kuukausittaisesta johdon raportoinnista sekä on budjetointi- ja 

ennustamisprosessien omistaja. Hän on työskennellyt yrityksessä reilut viisi vuotta 

vastaten muun muassa näiden asioiden järjestämisestä. 

 

Kuten ulkoisen laskennan ja raportoinnin osalta, myös tässä sisäistä laskentaa, 

budjetointia ja ennustamista koskevassa osa-alueessa tutkimuksen tarkastelu 

jaettiin varsinaisen listautumisprosessin aikana suoritettuihin toimiin sekä 

listayhtiöltä vaadittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon tuottamisen 

varmistamiseen liittyviin toimiin. Koska yritys voi kehittää muillakin tavoin 

toimintaansa parantaakseen valmiuksia listayhtiönä toimimiseen, haluttiin myös 

tälle antaa huomiota tutkimuksessa. Seuraavassa kuviossa esitetään näiden 

haastattelujen keskeisimmät teemat: 

 

Kuvio 13: Sisäisen laskennan, budjetoinnin ja ennustamisen haastatteluteemat 

Sisäinen laskenta, 
budjetointi ja 

ennustaminen

Organisointi ja 
toimintatavat

Datan luotettavuuden ja 
oikea-aikaisuuden 

varmistaminen

Toimet 
listautumisprosessissa
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Sisäisen laskennan, budjetoinnin ja ennustamisen tehtäväkentän osalta 

tutkimusaineiston kautta pyrittiin ymmärtämään kuinka yrityksen sisäistä laskentaa, 

budjetointia ja ennustamista kehitettiin johdon päätöksenteon tueksi sekä 

listautumisen myötä syntyneiden edellytysten täyttämiseksi. Listauduttuaan 

yrityksen tulee kyetä yhä täsmällisempään ja syvällisempään tulevaisuuden 

ennustamiseen ja analyyseihin. Vaikka yrityksessä olisi kuinka asiantunteva ja 

historian valossa tarkasteltuna hyvinkin onnistuneita analyysejä tehnyt johto, tulee 

listayhtiön kyetä antamaan johdonmukaisia ennusteita, jotka noudattavat 

dokumentoitua laskentaa sekä perusteltuja oletuksia ja periaatteita. 

 

 

 

 

Kuvio 14: Listautumisedellytysten täyttämiseen liittyvät keskeiset toimet sisäisen 

raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen osalta 

 

Yllä esitetyssä kuviossa kuvataan sisäisen laskennan osalta kyselyn perusteella 

keskeisimmiksi seikoiksi tunnistetut listautumisedellytysten täyttämiseksi tehdyt 

toimet. Nämä osa-alueiden kehittämistoimet ovat pääasiassa business controllerin 

toteuttamia, talousjohtajan ja talouspäällikön ohjauksessa. 

 

Business controller toteaa, että ”listautuminen ei sinänsä ole vaikuttanut sisäisen 

laskennan aikataulutuksiin. Listautuminen on kuitenkin tuonut mukanaan 

osavuosikatsausten tarkastamista ja oikolukemista aiemman kuun vaihteen 

raportoinnin lisäksi”. 
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Ennustaminen yhä pidemmälle tulevaisuuteen strategian tukena 

 

Ennustamisen merkitys kasvoi listautumisen myötä, sillä listayhtiöltä vaaditaan 

monipuolisempaa arviota tulevaisuudesta, joka julkistetaan myös yleisön saataville 

määrätyiltä osin. Business controller mainitsee, että yrityksessä laadittiinkin 

listautumista valmistelevana toimenpiteenä pitkän aikavälin strategiatyökalu, jonka 

avulla käsitellään tavoitteita ja eri skenaarioita pidemmällä aikavälillä. Business 

controller kertoo, että yritykseen hankittiin taloushallinnon raportointi- ja 

konsernilaskentajärjestelmä ja että ”siihen on panostettu luomalla sisäisen 

laskennan sekä IFRS laskennan osalta raportointi, ennuste ja budjetointitoiminnot”. 

Uusi järjestelmä mahdollistaa määrämuotoisemman ja säännönmukaisemman 

raportoinnin, joka ei perustu pelkästään Excel-työkirjoihin. Myös muita sisäisten 

erien ennusteita, herkkyysanalyyseja ja ennustemalleja kehitettiin tukemaan tätä 

tavoitetta. 

  

Lukujen vertailukelpoisuuden varmistaminen 

  

Yrityksen eri osastojen controller-toimien osalta on tiivistetty yhteistyötä 

listautumista silmällä pitäen perustamalla erillinen controlling-ryhmä, joka toimii 

taloushallinnossa toimivan business controllerin vetämänä, talousjohtajan 

alaisuudessa. Business controllerin mukaan ”Controller team on vähentänyt 

päällekkäistä manuaalista työtä, ongelmana on ollut että konsernissa tehdään 

samasta asiasta päällekkäisiä analyysejä.” Hän mainitseekin, että tällä 

toimintatavalla pyritään osaltaan varmistamaan että yrityksen laskentatavat ja 

päätöksenteon tukena käytettävä tieto on yhtenäistä läpi organisaation. Yrityksen 

eri osastojen raportoinnista vastaavat henkilöt osallistuvat tähän toimintaan 

tarkoituksenaan kehittää ja yhdenmukaistaa raportointia sekä jakaa tietoa. 

 

Business controllerin mukaan ”listautuminen on tuonut mukanaan sen että jokaisella 

henkilöllä ja pääprosessilla tulee olla vähintään kolme henkilöä jotka osaavat 

kyseisen toiminnon. Raportoinnin jatkumoon on myös panostettu ylläpitämällä ja 

päivittämällä ohjeistusta.” Tämä onkin keskeinen tekijä raportoinnin periaatteiden 
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jatkuvuuden kannalta sekä yrityksen kyvyssä tuottaa keskenään vertailukelpoisia 

sisäisiä raportteja myös esimerkiksi henkilövaihdostilanteissa.  

 

Listautumisen valmistelut edellyttävät tietoa useamman vuoden takaa, mikä loi 

tilauksen keskitetylle raporttiarkistolle, johon kerättiin vanhat raportointimateriaalit.  

Business controllerin mukaan ”ennen listautumista kerättiin vanhat 

raportointimateriaalit yhteen paikkaan sekä laadittiin dokumentti jossa listattiin kaikki 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat asiat.” Näin pystyttiin luomaan yksiselitteinen kuva 

yrityksen lukujen vertailukelpoisuudesta sekä luomaan ”perustietokanta” 

vertailuluvuista. Business controller mainitsee, että myös yrityksen raportoinnin ja 

sisäisen laskennan käyttämät termit ja laskentatavat dokumentoitiin tässä 

yhteydessä. Sisäisen valvonnan strukturoinnin osana kartoitettiin sisäistä laskentaa 

koskevat keskeisimmät kontrollipisteet eli valvontatoimet, joilla pyritään osaltaan 

varmistamaan raportoinnin oikeellisuutta. 

 

IFRS-näkökulma osana sisäistä laskentaa 

 

Business controller toteaa, että listautuminen on muuttanut kohdeyrityksessä 

raportoinnin painopistettä siten, että ennen listautumista seurannan pääpaino oli 

sisäisen laskennan mukaisessa raportoinnissa, kun nyt listautumisen myötä 

halutaan seurata IFRS:n mukaista raportointia. Business controllerin mukaan 

”erilaiset skenaariot ja tavoitteet sidotaan IFRS-tulokseen”. Tästä syystä johdolle 

suunnattu sisäinen laskenta ilman IFRS-elementtejä on jäänyt aiempaa 

pienemmälle painoarvolle ja nyt melkein kaikessa laskennassa pyritään arvioimaan 

IFRS-tulosvaikutuksia. 

 

Business controllerin mukaan IFRS-laskenta on tällä hetkellä yritystasoista, mutta 

IFRS-standardien kehittymisen myötä tulee yhä uusia laskentavelvoitteita, jotka 

lisäävät tietotarvetta oikeellisen kuvan muodostamiseksi. Tästä esimerkkinä 

mainittakoon vaikkapa IFRS 16 -uudistus rahoitusleasingeriin liittyen, joka 

tullessaan hyväksytyksi EU:n toimesta muuttaa vuokrasopimusten käsittelyä siten, 

että kaikki vuokraustoiminta tulee vuokralleottajan taseeseen. 
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4.4.3 Sisäinen valvonta ja tarkastus  

Tässä kappaleessa kuvataan listautumisen vaikutuksia yrityksen sisäisen 

valvonnan ja tarkastuksen järjestämiseen. Osiossa on hyödynnetty kohdeyrityksen 

sisäisestä valvonnasta vastaavan, Internal control managerin haastattelusta saatua 

tietoa. Kyseinen henkilö vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. 

 

Internal control manager toteaa, että sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan 

kohdeyrityksessä niitä toimia ja kontrolleja, joilla varmistutaan riittävällä tasolla 

tietojen oikeellisuudesta sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta, ensisijaisena 

tavoitteena varmistaa omistaja-arvon säilyminen. Erityisesti listayritykselle, jonka 

omistuspohja on laajempi kuin yksityisellä yrityksellä, on agenttikustannusten 

vähentämiseksi oltava takeet riittävästä monitoroinnista, missä sisäisen valvonnan 

strukturoinnilla voi olla huomattava merkitys. Internal control managerin mukaan 

kohdeyrityksessä ”sisäinen tarkastus tarkoittaa riippumatonta tarkastustoimintaa, 

jonka tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa että sisäinen valvonta on toimivaa, 

riittävää ja tehokasta”.  

 

Molemmilla, sekä sisäisellä valvonnalla että sisäisellä tarkastuksella, on oma 

lisäarvonsa osana yrityksen riskienhallintaa. Strukturoitu sisäinen valvonta luo 

Internal control managerin mukaan ”yleiskuvaa yrityksen käyttämistä 

riskienhallintakeinoista ja luo parempaa valmiutta mahdollisten ongelmien 

tunnistamiseen”. Sisäinen tarkastus puolestaan voi tuottaa yritykselle merkittävää 

riski-informaatiota asioista, joihin liittyviä riskejä ei puolestaan kenties tunnistettaisi, 

minkä lisäksi sen avulla voidaan luontevasti validoida olemassa olevia 

kontrollitoimia. 

 

Listayritykseltä odotetaan selvitystä molempien järjestämisestä listautuvassa 

yrityksessä. Kohdeyrityksessä ei ollut strukturoitua sisäistä valvontaa eikä sisäistä 

tarkastusta ennen listautumisvalmistelujen aloittamista, Internal control manager 

kertoo. Muutama vuosi ennen listautumista yrityksessä päätettiin ryhtyä sisäisen 

valvonnan rakenteistamiseen. Tällöin läpikäytiin jokaisen osaston avainhenkilöiden 

kanssa heidän vastuualueidensa keskeiset prosessit sekä niihin liittyvät kontrollit, 
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hän jatkaa. Kohdeyrityksessä palkattiinkin henkilö vastaamaan nimenomaan 

yrityksen sisäisestä valvonnasta. Kyseinen henkilö toimii talousjohtajan 

alaisuudessa, mutta organisaatiorajoista riippumatta. Prosessin aikana laadittiin 

yritykselle sisäisen valvonnan politiikka sekä kartoitettiin sisäisen valvonnan tila 

yrityksessä. Listautumista edeltävänä vuonna puolestaan määriteltiin yrityksessä 

sisäisen tarkastuksen periaatteet ja suoritettiin ensimmäiset sisäiset tarkastukset. 

 

Varsinaisen listautumisprosessin osalta Internal control manager osallistui IPO due 

diligence -läpikäyntiin oman vastuualueensa osalta. Tässä yhteydessä käytiin läpi 

yrityksen sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteita ja järjestämistä sekä 

nykytilaa osana yrityksen riskinhallintaa. Selvityksessä käytiin läpi muun muassa 

miten ne ovat järjestetty, mikä on vuosittainen aikataulutus sekä mitä havaintoja ja 

löydöksiä on tehty. ”Lisäksi liittyen sisäiseen valvontaan käsiteltiin myös sen nykytila 

sekä mahdollisia havaittuja puutteita”, Internal control manager mainitsee. 

4.5 Taloushallinnon osallistuminen listautumisprosessiin 

Tässä kappaleessa kuvataan ajanjaksoa yrityksen IPO-valmiuden arvioinnista aina 

varsinaiseen listautumiseen. Kappaleessa tarkastellaan niitä käytännön toimia joita 

taloushallinnossa tehtiin listautumisen mahdollistamiseksi. Taloushallinnon rooli 

listautumisprosessissa on hyvin keskeinen ja tämä osuus perustuu kohdeyrityksen 

talouspäällikön ja business controllerin havaintoihin, tekemiin toimiin sekä 

kokemukseen listautumisesta. 

 

Business controllerin mukaan listautuminen oli kokonaisuutena erittäin 

mielenkiintoinen ja palkitseva kokonaisuus. Kerättävien tietojen määrä oli vielä 

merkittävämpi kuin hän oli etukäteen osannut odottaa. Business controllerin 

vastuulla oli listautumiseen liittyvien analyysien ja tietojen toimittaminen 

listautumisen järjestämiseen osallistuneille tahoille. Huomattavilta osin 

listautumiseen liittyvää aineistoa vaihdettiin tätä varten perustetun dataroomin 

avulla. Lisäksi hänen mukaansa ”tietoja ja niihin liittyviä laskelmia validoitiin 

yhteistyössä tilintarkastajien ja ulkopuolisen konsultin kanssa”. Lisäksi Business 

controller mainitsee, että ”osassa laskelmista katsantatapa muuttui siitä mitä 
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aiemmin sisäisessä raportoinnissa on käytetty”. Käytännössä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi IFRS-tuloksen osalta tarkempaa esitystapaa ja laskentaa. 

 

IPO readiness assessment 

 

Talouspäällikkö kertoo, että listautumisedellytysten selvittämiseksi yrityksessä 

tehtiin ennen listautumista konsulttiyhtiön toimesta arvio yrityksen 

listautumisedellytyksistä sekä niistä toimista joita tulisi toteuttaa edellytysten 

täyttämiseksi (ns. IPO readiness roadmap). Tämä ensimmäinen arvio tehtiin 

muutamia vuosia ennen listautumista. Olennaisimmilta osin nämä havaitut 

kehityskohteet koskivat talousraportointia. Kohdeyrityksen tekemät 

kehittämistoimet listautumisedellytysten täyttämiseksi, joita on kuvattu kappaleissa 

4.5.1 - 4.5.3 keskittyivätkin huomattavilta osin tässä selvityksessä havaittuihin 

seikkoihin.  

 

IPO due diligence 

 

Reilu puoli vuotta varsinaista listautumista ennen sama konsulttiyhtiö teki uuden 

arvion yrityksen listautumiskelpoisuudesta perustuen alkuperäiseen arviointiin ja 

arvioon nykytilasta. Talouspäällikön mukaan konsulttien tekemät selvitykset olivat 

laajuudeltaan ja perusteellisuudeltaan huomattavia, kattaen laaja-alaisesti 

pörssiyhtiöltä vaadittujen asioiden läpikäynnin. Tässä selvityksessä käsiteltiin yhtiön 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää (CG, corporate governance) sekä organisaatiota.  

 

Talouspäällikkö kertoo, että selvitys kattoi muun muassa päätöksentekovaltuuksia 

yrityksessä, organisaatiokaaviot, sisäpiiritiedon käsittelyä ja listayhtiön 

tiedonantovelvollisuuden täyttämisvalmiuksia. Taloudellisen raportoinnin osalta 

läpikäytiin keskeisiltä osin sisäisen ja ulkoisen raportoinnin prosesseja 

resursseineen, sekä IFRS-raportointia ja budjetointi- ja ennustamisprosesseja 

koskevia periaatteita. Lisäksi selvitys kattoi yrityksen riskienhallintaprosessien 

läpikäynnin. 
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Taloudellinen ja oikeudellinen due diligence 

 

Taloudellinen due diligence käsitti yrityksen liiketoimintaa ja 

tuloksenmuodostuskykyä koskevat selvitykset. Lisäksi analysoitiin yrityksen tulosta 

ja käyttökatetta, kulurakennetta sekä kassavirtaa. Tässä työssä talouspäällikkö 

toimi kertomansa mukaan yhteistyössä talousjohtajan kanssa ja vastasi aineistojen 

toimittamisesta. Due diligence käsitti muun muassa myös yrityksen taseen 

rakenteen sekä yrityksen tunnuslukujen läpikäyntiä. 

 

Talouspäällikkö kertoo että yhtiön oikeudellisten tietojen läpikäynnissä tarkasteltiin 

yhtiön oikeudellisia vastuita sekä merkittävimpiä sopimuksia, konsernin sisäisiä 

järjestelyitä ja yrityksen omaisuutta. Lisäksi tarkasteltiin johdon ja työntekijöiden 

työsopimuksia, mahdollisia keskeneräisiä oikeusriitoja ja muita velvoitteita. 

Talouspäällikkö vastasi näiden tietojen käytännön keräämisestä yhteistyössä eri 

osastojen vastuuhenkilöiden kanssa. Tietojen toimittamisen jälkeen hän 

yhteistyössä neuvonantajien kanssa kävi läpi tietojen oikeellisuutta. 

 

Listaesitteen laatiminen 

 

Toisin kuin muut listautumiseen tuotetut dokumentit, listaesite on valmistuttuaan 

täysin julkinen ja hyvä käytännön esimerkki siitä mitä pörssiyrityksen 

tiedonantovelvollisuus tarkoittaa. Esite on julkaistava ennen yrityksen osakkeiden 

tarjoamista yleisölle ja se tulee olla Finanssivalvonnan hyväksymä. 

 

Talouspäällikkö totesi listaesitteen laatimisen olleen huomattavan suuri ponnistus 

yritykseltä, ja esite tehtiin yhteistyössä yrityksen ja sen neuvonantajien kanssa. 

Listaesite on sisällöltään laaja, kattaen muun muassa yrityksessä havaittuja 

riskitekijöitä yrityksen liiketoiminnassa, tulevaisuudennäkymiä, markkina- ja 

toimialakatsauksen, yrityksen omistusrakenteen sekä osakkeisiin liittyvät lisätiedot 

ja IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen. Listautumisesitteen tietojen 

totuudenmukaisuutta koskee korostunut oikeellisuusvelvoite, sillä esite ei saa johtaa 

sijoittajia harhaan. Vastuu esitteestä ja sen tiedoista on yhtiöllä, vaikka esitteen 

käytännön tekemisestä vastaakin yhtiön ulkopuolinen toimija. 
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Business controller kertoo, että hän ”osallistui listalleottoesitteen datan 

keräämiseen, analyysien ja tiedon oikeellisuuden varmistamiseen”. Hän tapasi 

listautumisen pääjärjestäjien edustajat ja kävi läpi lukujen laskentaperiaatteita. 

”Koska listautumisesitteen laativat ulkopuoliset tahot niin yhteistyössä käsiteltiin että 

asiat on ymmärretty oikein”, Business controller toteaa. 

 

Taloushallinnossa ei niinkään vastattu esitteen käytännön tekemisestä, vaan 

enemmänkin tietojen ja analyysien toimittamisesta sekä esitteen tietojen 

oikeellisuuden varmistamisesta. Talouspäällikön mukaan tilintarkastajat ja 

Finanssivalvonta kävivät läpi yrityksen IFRS-tilinpäätökset jo ennen esitteen 

tarkastusta. Finanssivalvonta ei kuitenkaan tarkastuksellaan ota vastuuta tietojen 

oikeellisuudesta.  

 

Taloushallinnon kokemat haasteet listautumisprosessiin osallistuttaessa  

 

Listautumiseen osallistuneiden talouspäällikön ja business controllerin mukaan 

listautuminen oli projektina hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Business controller 

toteaa seuraavasti: ”suurimpana haasteena koin tiukat aikataulut sekä sen että 

dataa vaadittiin laajemmalta aikaperiodilta kuin aiemmin olin olettanut.”. 

 

Business controllerin mukaan sisäisen laskennan osalta yrityksessä on ennen 

listautumista esitetty lukuja vain kotimaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti 

laskettuna. Listautuminen muutti tätä käytäntöä ja kaikki esitetyt sisäisen laskennan 

luvut tuli kuvata IFRS-perusteisina. Tämä muutos aiheutti suuren määrän työtä ja 

listautumisen johdosta jouduttiinkin laatimaan erikseen lukuisia uusia laskelmia 

myös tästä näkökulmasta.  

 

Listautumisvalmisteluiden yhteydessä yritys koki kulttuurimuutoksen käytettävissä 

olevan tiedon osalta, sillä aiemmin yrityksessä saatettiin viestiä hyvinkin avoimesti 

toiminnan onnistumisesta eri tarkastelutasoilla. Talouspäällikkö kertoo, että 

yrityksen kanssa yhteistyössä olevat tahot (esim. toimittajat, vuokranantajat) 

esittivät ennen listautumista suhteellisen usein tiedusteluja yrityksen tulokseen ja 

taseeseen liittyen ja näitä kyselyitä sai talouspäällikkökin usein vastatakseen. Enää 
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tällaista tiedonantoa ei tapahdu vaan kaikki yrityksestä ulospäin annettava tieto 

kulkee tulosinfojen ja muiden listayhtiön tiedotuskäytäntöjen mukaan. 

Talouspäällikkö mainitseekin yrityksessä koettuna haasteena listautumisen 

yhteydessä sen, että kaikesta ei voidakaan enää puhua niin avoimesti kuin ennen 

ja listausprosessi toikin mukanaan myös työntekijöiden käytettävissä olevan tiedon 

rajauksia ja keskusteluja tähän liittyen. Listautumisprosessin ollessa ajallisesti 

melko merkittävä puristus, vei tämä talouspäällikön mukaan huomion pois kaikista 

kehitysprojekteista ja oikeastaan kaikesta sellaisesta mikä ei ollut välttämätöntä. 

Elettiinkin oikeastaan eräänlaista pysähtyneisyyden aikaa listautumisprosessin 

aikana.  

4.6 Menestyminen listautumisen jälkeen 

Tässä kappaleessa kuvataan kohdeyrityksen listautumisen jälkeisiä tapahtumia ja 

havaintoja liittyen yrityksen omistukseen, listautumisen ajoitukseen sekä 

listautumisen hinnoitteluun. Näitä seikkoja peilataan empiriassa esitettyihin 

näkökulmiin yrityksen listautumisen jälkeisestä menestymisestä sekä listautumisen 

ajoitukseen ja hinnanmäärityksen arviointiin liittyvissä osa-alueissa. 

 

Yrityksen listautuminen toteutettiin osakeannin ja osakemyynnin kautta, ja 

listautumisen yhteydessä järjestettiin myös henkilöstöanti. Listautumista ennen 

osakkeenomistajat ovat sopineet listautumisen yhteydessä käytettävästä 

luovutusrajoitusehdosta (lock-up), jonka perusteella kohdeyrityksen osaketta ei saa 

muun muassa tarjota, pantata, myydä, lainata tai muuten siirtää tai luovuttaa ennalta 

sovitun ajanjakson aikana. Työntekijöiden osalta tämä ajanjakso on 180 päivää, 

yhtiön hallituksen ja johtoryhmän osalta puolestaan 360 päivää. (Yrityksen 

listautumisesite) Tämän luovutusrajoitusehdon on todettu antavan positiivisen 

signaalin yrityksestä ja siitä että osakeannilla ei pyritä tavoittelemaan pikavoittoja 

(Brau & Fawcett 2006b, 400-401). 

 

Listautumisen jälkeisessä tiedottamisessa tuotiin ilmi, että kohdeyritys onnistui 

herättämään suomalaisten yksityishenkilöiden, sekä suomalaisten ja 

kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien kiinnostuksen ja tämän seurauksena 
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listautumisanti ylimerkittiin.  (Yrityksen pörssitiedote listautumisannin lopullisesta 

merkintähinnasta) Listautumisen onnistuminen voidaankin pyrkiä takaamaan 

hinnoittelun keinoin asettamalla osakkeen merkintähinta markkina-arvoa 

alhaisemmaksi (Katramo et al. 2011, 304) Täten voidaankin pohtia pyrkikö yritys 

osakkeen alihinnoittelun keinoin osoittamaan vahvaa uskoa omaan 

tulevaisuuteensa. Alihinnoittelu on nähtävissä uskottavana signaalina 

menestyksekkäästä tulevaisuudesta ja koetusta mahdollisuudesta alihinnoittelun 

aiheuttamien menetysten kuittaamiseen tulevilla ansioilla (Allenin & Faulhaberin 

1989, 304). On kuitenkin syytä muistaa, että menestyminen listautumisessa ei 

kuitenkaan korreloi listautumisen jälkeisen suorituksen kanssa ja listautumista 

edeltänyt hyvä kausi ja onnistumisen taso voi olla vaikea säilyttää (Jain & Kini 1994, 

1700). 

 

Viimeisen kahden vuoden aikana uusia listautumisia on Helsingin pörssilistalla ollut 

huomattavasti enemmän suhteessa aiempaan (Pörssisäätiö 2016, 2). Voidaankin 

sanoa että kohdeyritys listautui IPO-aallon aikaan – ajanjaksona jolloin listautumisia 

on huomattavan paljon pitkän ajan trendiin nähden. Tämä kohdeyrityksen IPO-

aallon mukainen listautuminen saattaa kuitenkin tarkoittaa listautumisen jälkeistä 

heikompaa kannattavuutta ja tuottavuutta verrattaessa tilanteeseen, jossa yritys 

listautuu silloin kun markkinat eivät ole mahdollisesti ylikuumentuneet (Chemmanur 

& He 2011, 412). Kohdeyrityksen listautumisesta on kulunut vasta vähän aikaa ja 

jääkin nähtäväksi millainen vaikutus listautumisella on yrityksen pitkän tähtäimen 

kannattavuuteen. 

 

Yrityksen omistus oli listautumista ennen noin 80 prosenttisesti 

pääomasijoitusyhtiöillä ja listautumisen jälkeen omistus pieneni tästä noin puoleen 

(Yrityksen pörssitiedote listautumisannin lopullisesta merkintähinnasta). 

Pääomasijoittajataustaisten yritysten on todettu menestyneen verrokkejaan 

paremmin pääoman tuotolla mitattuna (Brav & Gompers 1997, 1818). Onkin 

kiinnostavaa nähdä, onko tällä pääomasijoittajien omistuksella ja tätä kautta 

vaikutusvallalla merkitystä yrityksen pitkän tähtäimen menestyksessä. Kiinnostavaa 

on myös se, tuleeko pääomasijoitusyhtiö realisoimaan listautumisen jälkeisen 

omistuksensa listautumisen yhteydessä solmitun lock-up periodin jälkeen. Yrityksen 
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omistajiksi tuli listautumisen jälkeen huomattava määrä institutionaalisia sijoittajia. 

Tämän onkin esitetty korreloivan pitkällä aikavälillä positiivisesti yrityksen 

menestymisen kanssa (Field 1996, 24-25). 

 

Yrityksen pääomarakenne muuttui siten että oman pääoman määrä kasvoi, 

yrityksen pitkäaikaiset velat vähenivät ja lainoihin liittyvät rahoituskulut pienenivät 

listautumisen jälkeisten lainaneuvotteluiden myötä (Yrityksen pörssitiedote 

listautumisannin lopullisesta merkintähinnasta). Vastaten listautumisen yhteydessä 

annettuja tulevaisuuden arvioita, yritys kasvoi ensimmäisen osavuosikatsauksen 

mukaan markkinaa paremmin säilyttäen hyvän kannattavuuden.  

 

Kohdeyrityksen osakkeen arvonnousu on ollut huomattavaa listautumisen jälkeen. 

Esimerkiksi noin puoli vuotta listautumisen jälkeen osake oli noussut 

listautumishinnasta noin 30 prosenttia ja oli yksi Helsingin pörssin ostetuimpia 

osakkeita. Lehtikirjoittelussa analyytikot ja institutionaaliset sijoittajat ovat esittäneet 

myönteisiä arvioita yrityksen listautumisen onnistumisesta. Monet analyytikot 

ovatkin antaneet yhtiön osakkeelle ”ostosuosituksen”. Analyytikot ovat muun 

muassa todenneet, että yrityksellä on hyvä markkinastrategia ja vahva talous. 

Toisaalta jotkut analyytikot ovat esittäneet epäilyksensä yrityksen kyvystä menestyä 

kilpailuilla markkinoilla ja hankalan toimialan sisällä.  

 

Yrityskauppa-aktiivisuus saattaa lisääntyä yrityksen listautumisen myötä (Celikyurt 

et al. 2010, 362) ja onkin mielenkiintoista nähdä, jatkaako yritys kasvupyrkimyksiään 

pelkästään myymäläverkostoaan laajentamalla, vai tuleeko kyseeseen myös 

laajeneminen mahdollisten yritysostojen kautta.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Rahoitusmarkkinat Suomessa ovat olleet muutoksen alla viimeisten 

vuosikymmenten aikana – aina pitkälti säädellyistä ja suljetuista 

rahoitusmarkkinoista nykyiseen, kansainväliseen ja erityisesti 

arvopaperimarkkinoita painottavaan rahoitusympäristöön. Osakemarkkinoiden 

merkitys on kasvanut ja osaltaan mahdollistanut yritysten kehittämistä tarjoten 

kauppapaikan yritysten myynnille listautumisen kautta. Suomalaiset 

osakemarkkinat ovat pienet kooltaan ja markkinoilla olevan pääoman määrällä 

mitattuna. Kansainvälinen sijoitustoiminta onkin auttanut tässä tarjolla olevan 

likviditeetin rajallisuudessa ja suomalaisista pörssiyrityksistä melkein puolet ovatkin 

ulkomaisten sijoittajien omistuksessa.  

 

Listautumispyrkimys luo useita vaatimuksia yrityksen toimintaan, kuten raportointiin 

ja tiedonantovelvollisuuteen. Yrityksen liiketoiminnan on oltava kannattavaa ja 

yrityksellä on oltava edellytykset tuottamaan voittoa. Yrityksen tulee noudattaa 

hyvää hallinnointitapaa ja tästä kerrotaankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän 

selvityksessä, eli niin sanotussa CG-selvityksessä. Yrityksen on kyettävä antamaan 

ajantasaista informaatiota yrityksen taloudellisesta tilanteesta noudattaen 

kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, IFRS, mukaista raportointia. 

 

Listautuminen voi vaikuttaa myös yrityksen sisäiseen laskentaan ja sen tuottamien 

ennusteiden ja budjettien täsmällisyyteen ja luotettavuuteen. Yhtiön on myös 

ylläpidettävä laskennassaan niin sanottua herkkyysanalyysia, jonka avulla 

arvioidaan yhtiön toimintaedellytyksiä, mikäli kaikki ei menekään suunnitellusti. 

Listautuminen tuo myös joukon oikeudellisia seikkoja yrityksen tarkasteltavaksi. 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Työssä pyritään kuvaamaan millaisia edellytyksiä, syitä ja odotuksia 

pörssilistautuminen tuo kohdeyritykselle. Tähän kysymykseen vastataan 

seuraavaksi esitettävien alaongelmien kautta. 
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Mitä motiiveja listautumiseen liittyy ja mitä mahdollisuuksia se antaa 

kohdeyritykselle? 

 

Tässä tutkimuksessa ryhmiteltiin listautumiseen liittyvät motivaatiotekijät 

rahoitusratkaisuihin ja pääomarakenteeseen, markkina-arvoon ja osakkeen 

likviditeettiin, sitouttamiseen ja monitorointiin, sekä imagoratkaisuihin ja strategisiin 

mahdollisuuksiin vaikuttaviin tekijöihin. Nämä neljä motivaatioluokkaa tunnistettiin 

ja ryhmiteltiin olemassa olevan listautumiseen liittyvän tieteellisen kirjoittelun 

perusteella.  

 

Kohdeyrityksessä olennaisena tekijänä listautumisen avulla saavutettavista 

hyödyistä pidettiin rahoituksen kustannusten alentamista, sillä yrityksellä oli ennen 

listautumista huomattava määrä pankkirahoitettua velkaa. Listautuminen 

mahdollistikin yritykselle paremman neuvotteluaseman rahoittajien kanssa 

käytävissä neuvotteluissa. Kohdeyrityksen pääomistajana ennen listautumista toimi 

pääomasijoitusyhtiö ja kohdeyrityksen listautumisella tavoiteltiinkin pääomistajien 

irtaantumista yrityksestä tällä listautumisen myötä parantuneella osakkeen 

likviditeetillä.  

 

Kohdeyritys laski liikkeelle listautumisen yhteydessä uusia osakkeita, joten 

yritykseen saatiin listautumisella myös uutta pääomaa. Tämä toisin ei ollut 

listautumisella tavoitelluista hyödyistä kaikista tärkein. Listautumisella tavoiteltiin 

myös mahdollisuutta kasvattaa tunnettuutta potentiaalisten työntekijöiden joukossa. 

Yritys, jonka kannattavuuteen olennaisesti vaikuttaa suuren yleisön keskuudessa 

mahdollisimman laaja tunnettuus ja näkyvyys, sai listautumisen myötä myös lisää 

tukea tälle näkökulmalle. 

 

Mitä toimenpiteitä yrityksessä on tehty listautumisedellytysten täyttämiseksi? 

 

Kohdeyrityksen listautumisedellytysten täyttämiseksi tehtyjä toimia tarkasteltiin 

tässä työssä taloushallinnon näkökulmasta. Tämä tarkastelu ryhmiteltiin ulkoiseen 

laskentaan ja raportointiin, sisäiseen laskentaan sekä budjetointiin ja 

ennustamiseen liittyviin toimiin, sekä lisäksi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen 
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järjestämiseen liittyviin valmistelutoimiin. Näiden kaikkien seikkojen tulee olla hyvin 

hoidetut ja ulkopuolisten arvioijien onnistuneiksi arvioimat, jotta yritys voi edetä 

listautumispyrkimyksissään. 

 

Ulkoisen laskennan ja raportoinnin tulee tarjota yritykselle luotettavaa ja 

ajantasaista informaatiota. Sisäisen raportoinnin puolestaan on tuotettava johdolle 

ajantasaista ja relevanttia tietoa yrityksen taloudellisesti tilanteesta. Näiden 

taloudellisten vaatimusten osalta kohdeyrityksessä on kuvattu ulkoiselle 

tarkastajalle yrityksen käyttämiä raportointijärjestelmiä, kuun vaihteen aikataulua ja 

kykyä tuottaa tarvittavaa tulosraportointia. Kohdeyrityksessä on lisäksi läpikäyty 

IFRS-käyttöönottoprojekti osana listavalmisteluja. Yrityksessä on myös parannettu 

budjetointi- ja ennustamisprosessia ja tässä kehittämistyössä on läpikäyty 

laadintaprosesseja, panostettu ennusteiden taustalla käytetyiden taustaolettamien 

ylläpitoon sekä kehitetty laskennassa käytettäviä työkaluja. Lisäksi 

kohdeyrityksessä pistettiin pystyyn uusi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimi 

ennen listautumista.  

5.2 Keskustelua tuloksista, tutkimuksen rajoitukset ja 

jatkotutkimusehdotukset 

Listautumisen mahdollistamista hyödyistä on tutkimusta paljonkin, mutta 

listautumispäätöstä ei voida selittää yksittäisillä teorioilla listautumissyitä ollessa 

monenlaisia, nämä voivat vaihdella muun muassa yrityksen omistajarakenteen, 

koon ja iän mukaan. Toisaalta käytännön tutkimusta yrityksen toimista 

listautumisedellytysten täyttämiseksi, varsinaisesta listautumisprosessista tai 

yrityksen pörssikuntoon laittamisen keinoista ei juurikaan ole saatavilla. Tämä 

tutkimus onkin pyrkinyt esittämään erään listautuneen yrityksen 

listautumisprosessin kautta näitä toimia ja kehityskohteita, joita listautuva yritys voi 

kohdata.  

 

Listautumisen jälkeisen menestyksen tarkasteluun voidaan hakea tukea muun 

muassa osakkeen hinnoittelusta ja sen onnistumisessa, sekä markkinoiden tilasta 

listautumisen hetkellä sekä muiden mahdollisten listautumisten määrästä. 
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Listautuva yritys voikin pyrkiä saamaan nostetta listautumiselleen, mikäli markkinat 

ovat kuumentuneet ja näyttää siltä että markkinoilla on rahaa jaettavana.  

 

Vaikkakin tässä työssä kuvattiin kohdeyrityksen listautumisprosessia listautumista 

edeltävistä valmistelevista sekä listautumisvaatimusten täyttämiseen pyrkivistä 

ennakoivista toimista, on tämä tarkastelu kuitenkin hyvin vahvasti yrityskohtainen ja 

riippuvainen siitä lähtötilasta jonka yritys on saavuttanut ennen 

listautumispäätöstään. Monet listautumisvalmiuden edellytykset, kuten yrityksen 

raportoimien lukujen luotettavuus tai vaaditussa aikataulussa pysymisen 

onnistuminen, voidaan täyttää monin eri keinoin jotka riippuvat muun muassa 

yrityksen koosta ja täten raportoitavan datan määrästä, toimialaan liittyvistä 

erityispiirteistä ja sitä kautta raportoinnin yksityiskohtaisuuden tarpeesta tai 

esimerkiksi taloudesta vastaavan henkilöstön osaamisesta lähtötilanteessa. 

Listautumisprosessia onkin ehdottomasti tutkittava lisää ja listautumisen 

motivaatioiden lisäksi huomiota voidaankin kiinnittää tässä tutkimuksessa yhä 

enemmän niihin organisaation järjestäytymisen muotoihin, jotta voidaan saavuttaa 

yhä tehokkaampi listautumisprosessi.  
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LIITE 1 (1/1) 

 

AINEISTOLUETTELO 

 

Yrityksen lehdistötiedote yrityksen aikeesta listautua 

Yrityksen liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 

Yrityksen listautumisesite 

Yrityksen listautumisantiin liittyvä markkinointiesite 

Yrityksen ensimmäinen puolivuosikatsaus 

Yrityksen pörssitiedote listautumisannin lopullisesta merkintähinnasta 

Yrityksen tilinpäätökset kahden vuoden ajalta ennen listautumista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 2 (1/3) 

 
Kysely yrityksen listautumisvalmisteluista 
Listautumisen motivaatiot yrityksen näkökulmasta 
 
 
Rahoitus ja pääomarakenne 
Mitä seuraavista listautumisen hyödyistä pidettiin tärkeinä ennen listautumista? 

 

 

 

Mitä muita rahoitukseen ja pääomarakenteeseen liittyviä odotuksia yrityksellä oli 
ennen listautumista? 

 

Markkina-arvo ja osakkeen likviditeetti 
Mitä seuraavista listautumisen hyödyistä pidettiin tärkeinä ennen listautumista? 

 

 

 

Mitä muita markkina-arvoon ja likviditeettiin liittyviä odotuksia yrityksellä oli ennen 
listautumista? 

 
 
  

Ei tärkeä Erittäin tärkeä
1 2 3 4 5

1. Rahoituksen kustannusten alentaminen

2. Rahoituksen joustavuuden ja uusien rahoituslähteiden lisääminen

3. Uuden pääoman kerääminen yritykseen

4. Optio tuleviin osakeanteihin

5. Velkavivun vähentäminen

6. Lainaneuvotteluiden neuvotteluvoiman lisääminen

7. Liiketoiminnan kehittäminen uusin rahoitusvaihtoehdoin

Ei tärkeä Erittäin tärkeä
1 2 3 4 5

1. Yrityksen likviditeetin lisääminen

2. Yrityksen altistaminen ulkopuoliselle arvioinnille (sijoittajat, analyytikot)

3. Yrityksen markkina-arvon selvittäminen

4. Pääomistajien irtaantuminen yrityksestä

5. Perustajaomistajien irtaantuminen yrityksestä

6. Yrityskauppojen rahoittaminen omin osakkein



 

LIITE 2 (2/3) 

 
Sitouttaminen ja monitorointi 
Mitä seuraavista listautumisen hyödyistä pidettiin tärkeinä ennen listautumista? 

 

 

Mitä muita sitouttamiseen ja monitorointiin liittyviä odotuksia yrityksellä oli ennen 
listautumista? 

 

Imago ja strategiset mahdollisuudet 
Mitä seuraavista listautumisen hyödyistä pidettiin tärkeinä ennen listautumista? 

 

 

Mitä muita imagoon ja strategisiin mahdollisuuksiin liittyviä odotuksia yrityksellä oli 
ennen listautumista? 

 

  

Ei tärkeä Erittäin tärkeä
1 2 3 4 5

1. Tunnettuus potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa

2. Markkinamenestykseen perustuvat kannustejärjestelmät

3. Avainhenkilöiden sitouttaminen omistajuuden avulla (optiot jne.)

4. Työntekijöiden sitouttaminen mahdollisen omistajuuden avulla

5. Sidosryhmien sitouttaminen

6. Johdon onnistumisen arviointi markkinamenestyksen avulla

7. Uusi strateginen osaaminen hallitustyöskentelyssä

Ei tärkeä Erittäin tärkeä
1 2 3 4 5

1. Yrityksen arvostuksen, tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen

2. Tunnettuus institutionaalisten sijoittajien keskuudessa

3. Yrityksen markkinointiponnistusten tukeminen

4. Viranomaissuhteiden vahvistaminen

5. Tunnettuus kansainvälisten sijoittajien keskuudessa

6. Yrityksen laajenemisaikeiden tukeminen ja kasvun rahoittaminen

7. Kilpailijatkin ovat listautuneet

8. Luonnollinen seuraava vaihe yrityksen elinkaaressa

9. Laajempi omistuspohja mahdollistaa paremman riskinkantokyvyn

10. Investointien vahvempi rahoitus

11. Omistuspohjan laajentaminen



 

LIITE 2 (3/3) 

 
Ajoitus 
Mitä seuraavista ajoitukseen liittyvistä tekijöistä pidettiin tärkeinä ennen 
listautumista? 

 

 

Mitkä muut tekijät vaikuttivat listautumisen ajoitukseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ei tärkeä Erittäin tärkeä
1 2 3 4 5

1. Listautumisen ajoittaminen korkean pörssiaktiivisuuden aikaan

2. Muiden viimeaikaisten listautumisen onnistuminen

3. Muitakin hyviä yrityksiä oli listautumassa

4. Listautumisen ajoittaminen suotuisaan toimialan tilanteeseen

5. Listautumisen ajoittaminen yrityksen hyvän menestyksen aikaan



 

LIITE 3 (1/2) 

 
Kysely yrityksen listautumisvalmisteluista 
Ulkoinen laskenta ja raportointi 
 
 
Taloushallinnon organisointi ja toimintatavat 
 

1. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon työtehtävien automatisointiin 
ja manuaalisen työn vähentämiseen ja jos on, niin miten? 

 
2. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon laskenta- ja 

raportointiprosessien yhdenmukaisuuteen sekä määrämuotoisuuteen ja jos 
on, niin miten? 

 
3. Onko listautuminen vaikuttanut raportoinnin jatkuvuuden varmistamiseen 

sekä sijaisuusjärjestelyihin ja jos on, niin miten? 
 

4. Mitä muita taloushallinnon organisointiin ja toimintatapoihin liittyviä 
toimenpiteitä tehtiin listautumisvaatimusten täyttämiseksi? 

 
5. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon resursointiin sekä 

toimenkuviin ja jos on, niin miten? 
 

6. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon käyttämiin järjestelmiin sekä 
muihin työskentelyvälineisiin ja jos on, niin miten? 

 
 
Taloushallinnon tuottaman datan luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden 
varmistaminen 
 

1. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon täsmäytystoimiin sekä 
muihin kontrollikeinoihin ja jos on, niin miten? 

 
2. Onko listautuminen vaikuttanut kirjausketjun katkeamattomuuden 

vaatimuksen (audit trail) varmistamiseen ja jos on, niin miten? 
 

3. Onko listautuminen vaikuttanut talousosaston tiedonkulkuun ja 
tiedonvälitykseen, järjestelmäoikeuksiin sekä hyväksymisrutiineihin ja jos 
on, niin miten? 

 
4. Mitä muita taloushallinnon tuottaman datan luotettavuuden ja oikea-

aikaisuuden varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä tehtiin 
listautumisvaatimusten täyttämiseksi? 

 
5. Onko listautuminen vaikuttanut yrityksen taloushallinnon työtehtävien 

eriyttämiseen (ns. vaaralliset työyhdistelmät) ja jos on, niin miten? 
 

6. Onko listautuminen vaikuttanut taloushallinnon talousraportoinnin ja 
työtehtävien aikatauluttamiseen tai tähän käytettäviin välineisiin ja jos on, 
niin miten?  

 
 
  



 

LIITE 3 (2/2) 

 
Taloushallinnon toimet listautumisprosessissa 
 

1. Miten listautumiseen liittyvä IFRS-tilinpäätösvaatimus vaikutti yrityksen 
taloushallintoon ja kirjauskäytöntöihin? Millaisena IFRS-tilinpäätöksen 
laatiminen koettiin? 
 

2. Millaisin toimin osallistuitte listalleottoesitteen laatimiseen? Minkälaista 
yhteistyö ja työnjako oli muiden listalleottoesitteen laatimiseen 
osallistuneiden kesken? 

 
3. Millaisena koitte listautumisvalmistelut ja listautumisprosessin? Mitkä ovat 

keskeisimmät toimet joita taloushallinnolta edellytettiin? Entä mitkä olivat 
suurimmat haasteet? 

 
4. Minkälaista yhteistyötä listautumisen yhteydessä tehtiin viranomaisten 

kanssa? Minkätyyppistä aineistoa yritys toimitti tässä yhteydessä? 
 

5. Minkälaista yhteistyötä listautumisen yhteydessä tehtiin tilintarkastajien 
kanssa? Minkätyyppistä aineistoa yritys toimitti tässä yhteydessä? 

 
6. Minkälaista yhteistyötä listautumisen yhteydessä tehtiin konsulttien ja 

muiden neuvonantajien kanssa? Minkätyyppistä aineistoa yritys toimitti 
tässä yhteydessä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

LIITE 4 (1/2) 

 
Kysely yrityksen listautumisvalmisteluista 
Sisäinen laskenta, budjetointi ja ennustaminen 
 
 
Taloushallinnon organisointi ja toimintatavat 
 

1. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 
ennustamiseen liittyvien laskenta- ja raportointiprosessien 
yhdenmukaisuuteen sekä määrämuotoisuuteen ja jos on, niin miten? 
 

2. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 
ennustamiseen liittyvän raportoinnin jatkuvuuden varmistamiseen sekä 
sijaisuusjärjestelyihin ja jos on, niin miten? 

 
3. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 

ennustamiseen liittyvien työtehtävien automatisointiin ja manuaalisen työn 
vähentämiseen ja jos on, niin miten? 

 
4. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 

ennustamiseen liittyvään resursointiin sekä toimenkuviin ja jos on, niin 
miten? 

 
5. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaa sekä budjetointi- ja 

ennustamisprosesseissa käytettäviin järjestelmiin sekä muihin 
työskentelyvälineisiin ja jos on, niin miten? 

 
6. Mitä muita sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja ennustamiseen liittyviä 

toimenpiteitä tehtiin listautumisvaatimusten täyttämiseksi? 
 
 
Taloushallinnon tuottaman datan luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden 
varmistaminen 
 

1. Onko listautuminen vaikuttanut sisäisen laskennan, budjetoinnin ja 
ennustamisen osalta täsmäytystoimiin sekä muihin kontrollikeinoihin ja jos 
on, niin miten? 

 
2. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 

ennustamiseen liittyen kirjausketjun katkeamattomuuden vaatimuksen 
(audit trail) varmistamiseen ja jos on, niin miten?  

 
3. Onko listautuminen vaikuttanut talousosaston tiedonkulkuun ja 

tiedonvälitykseen, järjestelmäoikeuksiin sekä hyväksymisrutiineihin ja jos 
on, niin miten? 

 
4. Onko listautuminen vaikuttanut yrityksen sisäisen laskennan, budjetointi- ja 

ennustamisprosessien aikatauluihin ja jos on, niin miten? 
 

5. Mitä muita sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja ennustamiseen liittyvän 
datan luotettavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistamiseen liittyviä 
toimenpiteitä tehtiin listautumisvaatimusten täyttämiseksi? 

  



 

LIITE 4 (2/2) 

 

6. Onko listautuminen vaikuttanut sisäiseen laskentaan, budjetointiin ja 
ennustamiseen liittyvien työtehtävien aikatauluttamiseen ja jos on, niin 
miten? 

 
Taloushallinnon toimet listautumisprosessissa 
 

1. Millaisena koitte listautumiseen liittyvien laskelmien laatimisen? 
Minkätyyppisiä laskelmia laadittiin? 

 
2. Millaisena koitte listautumisvalmistelut ja listautumisprosessin? Mitkä ovat 

keskeisimmät toimet joita teiltä edellytettiin? Entä mitkä olivat suurimmat 
haasteet? 

 
3. Millaisin toimin osallistuitte listalleottoesitteen laatimiseen? Minkälaista 

yhteistyö ja työnjako oli muiden listalleottoesitteen laatimiseen 
osallistuneiden kesken? 

 
4. Teittekö yhteistyötä listautumisen yhteydessä tilintarkastajien kanssa? Jos 

teitte, niin millaista yhteistyötä ja minkätyyppistä aineistoa toimititte tässä 
yhteydessä? 

 
5. Teittekö yhteistyötä listautumisen yhteydessä konsulttien ja muiden 

neuvonantajien kanssa? Jos teitte, niin millaista yhteistyötä ja 
minkätyyppistä aineistoa toimititte tässä yhteydessä? 

 
6. Teittekö yhteistyötä listautumisen yhteydessä viranomaisten kanssa? Jos 

teitte, niin millaista yhteistyötä ja minkätyyppistä aineistoa toimititte tässä 
yhteydessä? 
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Kysely yrityksen listautumisvalmisteluista 
Sisäinen valvonta ja tarkastus 
 

1. Onko listautuminen on vaikuttanut yrityksen sisäiseen valvontaan ja 
tarkastukseen (prosessit, resurssit jne.) ja jos on, niin miten? 

 
2. Vaikuttavatko sisäinen valvonta ja tarkastus yrityksen riskienhallintaan ja 

jos kyllä, niin miten? 
 

3. Millaisena koitte yrityksen listautumisprosessin? 
 

4. Osallistuitteko listautumisvalmisteluihin ja jos kyllä, niin miten? 


