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Tämä tutkielma pyrkii muodostamaan käsityksen Suomen osakemarkkinoiden reaktioista toimitus-

johtajavaihdoksiin. Reaktioita tarkastellaan osakkeiden epänormaalien tuottojen avulla. Tärkeässä 

roolissa ovat myös vaihdoksen taustatekijät sekä nimetyn johtajan alkuperä, sillä taustat määrittelevät 

vaihdoksen syyn, ja vaikuttavat markkinoiden reaktioon. Taustojen tunteminen auttaa myös tulkitse-

maan markkinoita ja tuloksia.  

 

Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisin menetelmin tapahtumatutkimuksena. Osakkeen epänormaalin 

tuoton avulla tutkitaan, onko osakkeen tuotto ollut pienempi vai suurempi kuin siltä normaaliolosuh-

teissa odotettaisiin. Kumulatiivisilla epänormaaleilla tuotoilla havaitaan pidemmän aikavälin tuotto-

kertymä yksittäisiä päiviä paremmin. Epänormaalien tuottojen tilastollista merkitsevyyttä testataan 

parametrisella t-testillä. Data on kerätty Helsingin pörssissä noteeratuista yhtiöistä, jotka ovat vaih-

taneet toimitusjohtajaa vuosina 2010-2014. Tapauksia tutkimuksessa on 38. 

 

Tulokset ovat teorian ja järjen valossa hyvinkin loogisia: vaihdoksen taustat vaikuttavat suuresti 

markkinoiden reaktioon. Koko aineistoa tutkimalla ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia, minkä 

johdosta aineisto luokiteltiin kahteen ryhmään, sen mukaan, oliko vaihdos rutiininomainen vai ei-

rutiininomainen, sekä sen mukaan, nimettiinkö seuraava toimitusjohtaja yrityksen sisältä vai ulko-

puolelta. Markkinat reagoivat vahvemmin ei-rutiininomaisiin vaihdoksiin, joiden kumulatiiviset epä-

normaalit tuotot olivat negatiiviset koko seuraavan kuukauden ajalta. Ulkopuolisen johtajan ni-

meämiseen suhtauduttiin positiivisesti, toisin kuin sisäpuolelta nimettyyn, joka olikin ehkä tutkimuk-

sen yllättävin tulos.  

 

Tarkemmat tulokset vaatisivat taustatekijöiden tarkempaa analyysiä. Erityisesti vaihdosta edeltänyt 

menestys vaikuttaa markkinoiden reaktioon: jos toimitusjohtajan vaihtoa pidetään ratkaisuna johon-

kin ongelmaan, markkinat reagoivat positiivisesti; jos taas vaihdoksen voidaan katsoa lisäävän epä-

varmuutta, markkinat reagoivat negatiivisesti.  



 
 

ABSTRACT 
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The aim of this Bachelor’s thesis is to find out how stock markets react to CEO turnover in Finland.  

The research is made by evaluating the abnormal returns around the change. Also, the factors behind 

the termination, and the origins of a newly appointed CEO are examined. Knowing the backgrounds 

of changes helps to group the data and to analyse the markets and the results.  

 

The research is made with event study methodology. The idea of an event study is to investigate 

effects of a specific event to stock markets. The abnormal returns of an event are being tested to see 

if they differ from the expected value. Also, cumulative abnormal returns are calculated to see the 

development and accrual of a longer period. The statistic test used is the parametric t-test. The events 

are collected from all the companies traded in Nasdaq Helsinki Oy. The data consists of 38 events 

between years 2010 and 2014. 

 

The data is divided into two groups based on whether the change was seen as a routine departure or 

non-routine, and also, whether the CEO was appointed from inside the company or outside. The re-

ceived results are logical in the light of previous research and common sense. Changes which were 

not classified as routine departures, had stronger reaction and the cumulative abnormal returns were 

negative for the whole following month. Routine changes have negative reaction on the event day. 

When outsider was appointed, positive reactions outperformed negative ones, and the cumulative 

abnormal returns were statistically positive. The most surprising result was the big negative reaction 

to appointment of an insider.  

 

For more meaningful results, more detailed analysis of a financial state of a company should be made 

to interpret the market reactions: if the change is seen as a solution for a problem, markets react 

positively, and opposite, if the change increases contingency, markets may react negatively.   
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1. JOHDANTO 

 

Suurten yhtiöiden toimitusjohtajavaihdoksista uutisoidaan usein äänekkäästi alan lehdissä, ja analyy-

tikot puivat taustoja vaihdoksille. Etenkin yrityksen osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä kiinnos-

tavat tällaiset ylimmän johdon muutokset, mutta myös media tarttuu aiheeseen. Toimitusjohtaja on 

kiinnostava hahmo, koska hän on yhtiön keulakuva ja mielletty vaikutusvaltaiseksi henkilöksi. Esi-

merkiksi Kauppalehti (2015) julkaisi kaikki toimitusjohtajaa vuoden aikana vaihtaneet pörssiyrityk-

set ja esitteli yritysten uudet keulahahmot. Tässä tutkielmassa pörssiyhtiöllä tarkoitetaan julkisesti 

noteerattua osakeyhtiötä, jonka osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä eli Helsingin 

pörssissä.  

 

Ymmärtääkseen ilmiön vaikutusta osakekursseihin, on kuitenkin tiedettävä taustalla vaikuttavat syyt: 

mitkä tekijät ovat johtaneet toimitusjohtajan korvaamiseen? Mahdollisia syitä on lukuisia – toimitus-

johtaja voidaan irtisanoa esimerkiksi huonon menestyksen takia, tai syy voi olla luonnollinen ja ru-

tiininomainen, kuten eläköityminen. (Warner et al. 1988; Hanato et al. 2011) Yhtiöt harvoin edes 

avaavat syitä laajemmin, ja sidosryhmät joutuvat rivien välistä lukemaan ja pohtimaan todellisia taus-

toja vaihdokselle. Joskus toimitusjohtajan vapauttaminen tehtävästään on selkeä ja odotettu, esimer-

kiksi tämän heikon suoriutumisen vuoksi, mutta aloite voi tulla myös johtajan itsensä puolelta. Osak-

keenomistajien reaktioon vaikuttaa yhtiön sekä edellisen johtajan menestyminen, mutta joka tapauk-

sessa tällainen vaihdos tuo mukanaan muutoksia (Dahyaa & Power 2000). Osakkeenomistajien reak-

tiota voi verrata esimerkiksi jääkiekkojoukkueen faneihin, jotka ostavat joukkueen kausikortteja, jos 

uskovat tämän menestykseen.  

 

 1.1. Käsitteitä ja määritelmiä 

 

Toimitusjohtaja on yrityksen ylin johtaja sekä hallintoelin, eikä näin ole työsuhteessa yhtiöön. Hän 

vastaa yhtiön menestyksestä sen hallitukselle, joka myös valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Työso-

pimuslaki ei koske toimitusjohtajaa, vaan usein irtisanomisehdoista ja päättymiskorvauksesta sovi-

taan tapauskohtaisesti. Jos ei muuta ole määrätty, irtisanominen tulee voimaan välittömästi. (Osake-

yhtiölaki 6:17-20, 624/2006) Toimitusjohtajalla on merkittävä rooli yrityksen pitkän aikavälin tavoit-

teissa sekä strategian määrittelyssä. Toimitusjohtajan kyvyt, toimintapolitiikka ja päätökset vaikutta-

vat yrityksen valitsemiin projekteihin, finanssipolitiikkaan ja yrityskulttuuriin. Yksilön vaihtuminen 
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yrityksen johdossa voi muuttaa yrityksen kurssia radikaalistikin. Toimitusjohtajilla on myös merkit-

tävä vaikutus sijoittajien odotuksiin, jotka puolestaan vaikuttavat yrityksen markkina-arvoon. 

(Clayton et al. 2005, Bhana 2003) 

 

Laissa on määrätty toimitusjohtajan yleistoimivalta, mutta tämän tulee kuitenkin pääsääntöisesti toi-

mia hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii yhtiön edustajana yhdessä hallituksen 

kanssa, ja vastaa muun muassa kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuudesta. Hänellä on oikeus 

osallistua hallituksen kokouksiin. (Osakeyhtiölaki 6:25, 624/2006) Toimitusjohtaja voi kuulua yhtiön 

hallitukseen, mutta hyvän hallintotavan (corporate governance) mukaisesti toimitusjohtaja ei toimi 

hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen velvollisuus on valvoa toimitusjohtajaa. (Helsingin pörssin 

säännöt 2017) Vaikkakin toimitusjohtaja vastaa usein yrityksen hallitukselle, ovat hallituksen jäsenet 

yhtä lailla vastuussa yrityksen strategiasta. He voivat tehdä strategisia päätöksiä suoraan, mutta ylei-

sempi tapa on tehdä niitä epäsuorasti toimitusjohtajavalinnan kautta. (Clayton et al. 2005)  

 

Toimitusjohtajavaihdos määritellään prosessiksi ajalle ensimmäisestä tiedotteenantopäivästä uuden 

toimitusjohtajan nimeämiseen (Bloom & Jackson 2016). Myös vaihdosta edeltävä periodi on vahvasti 

mukana tutkimuksessa, sillä se määrittelee taustat ja tarpeen vaihdokselle (Warner et al. 1988). Mark-

kinoiden reaktioita tarkastellessa olisi hyvä erottaa, tapahtuuko toimitusjohtajan lähtö samaan aikaan 

kuin tämän seuraajan nimitys. Muun muassa Ang et al. (2003) jaottelevat tapahtumat tutkimuksessaan 

sen mukaan, tapahtuuko edeltäjän lähtö ja seuraajan nimeäminen samaan aikaan vai eri päivinä. Esi-

merkiksi tilanne, jossa lähtevän toimitusjohtajan paikka täytetään väliaikaisesti, ennen sopivan eh-

dokkaan löytymistä, indikoi johtajan kiireellistä lähtöä. Usein näin menetellään huonon menestyksen 

seurauksena, jolloin markkinat osaavat odottaa tällaisia toimia yhtiön hallitukselta. 

 

Toimitusjohtajavaihdoksesta johtuva hyvinvointivaikutus voidaan jakaa kahteen osaan: informaatio-

vaikutukseen sekä tosiasialliseen vaikutukseen (real effect). Vaihdoksella voi olla tosiasiallinen po-

sitiivinen vaikutus, mutta usein informaatiovaikutus kuitenkin dominoi. (Clayton et al. 2005) Warner 

et al. (1988) antaa esimerkin tilanteesta: Oletuksena, johdon heikosta toiminnasta ei ole tietoa mark-

kinoilla, jolloin vaihdoksen myötä saatu informaatio antaa uutta tietoa markkinoille. Informaatiokom-

ponentti on negatiivinen, jos vaihdos antaa signaalin heikommasta menestyksestä kuin markkinoilla 

oli arvioitu. Reaalivaikutus puolestaan on positiivinen, jos vaihdos on uusien tietojen valossa toivottu 

ratkaisu. Kokonaisvaikutus on näiden summa, ja positiivinen silloin, kun reaalivaikutus on suurempi 

kuin informaatiovaikutus. 
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Osakkeen arvon muutoksen lisäksi myös tuoton volatiliteetti vaihtelee toimitusjohtajavaihdoksen yh-

teydessä. Nämä seuraukset ovat yhtä lailla tärkeitä, sillä osakekurssin volatiliteetin muutokset voivat 

vaikuttaa yrityksen investointipolitiikkaan ja pääoman kustannukseen vähentämällä yrityksen hou-

kuttelevuutta markkinoilla ja nostamalla tuottovaatimusta. (Clayton et al. 2005) 

 

1.2. Katsaus aiempaan tutkimukseen 

 

Monissa tutkimuksissa viitataan Warnerin, Wattsin ja Wruckin (1988) tekemään tutkimukseen Yh-

dysvalloissa, jossa tilastollisesti merkittäviä tuloksia epänormaaleista tuotoista toimitusjohtajavaih-

doksen ympärillä ei saatu. Dahyaa ja Power (2000) saivat markkinareaktioille positiivisia tuloksia, 

kun toimitusjohtajan lähtö oli epärutiininomainen; normaali eläköityminen ei aiheuttanut reaktioita. 

Hanato, Kee ja Setiawan (2011) tutkivat osakkeen volatiliteettia t-testillä, ja huomasivat, että epäru-

tiininomaisissa vaihdoksissa volatiliteetti ja epävarmuus olivat suurempia. Tosin vaikka volatiliteetti 

ei kasvaisi, voi osakkeen hinta reagoida toimitusjohtajavaihdokseen, kuten Hanaton et al. (2011) tut-

kimuksessa tapahtui rutiininomaisten vaihdosten yhteydessä. Taulukossa 1 on koottu tärkeimpiä ai-

heesta tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Kaikissa tutkimuksissa on käytetty tutkimusmetodina 

tapahtumatutkimusta, josta puhutaan lisää kappaleessa 3. 

 

Taulukko 1. Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus. 

Tekijät & vuosi Tutkimuksen aihe & metodi Tulokset 

Warner, Watts & 

Wruck (1987) 

Osakkeiden tuotot johdon vaih-

don yhteydessä. 

Ei merkittäviä muutoksia. Aikana 1 ≤ t 

≤ 4 ei epänormaaleja liikkeitä osake-

kursseissa.  

Kee, Hanato & Se-

tiawan (2011) 

Markkinareaktio ja kaupankäyn-

tivolyymi toimitusjohtajavaih-

dokseen Indonesiassa 

Epärutiininomaisten vaihdosten yhtey-

dessä kaupankäyntivolyymin kasvu on 

tilastollisesti merkitsevä 

Bloom & Jackson 

(2016) 

Epänormaalit tuotot toimitusjoh-

tajavaihdoksen ympärillä majoi-

tusyhtiöissä 

aikavälillä 1 ≤ t ≤ 10 kumulatiivinen 

tuotto -4,75%, t=1 ja t=2 tilastollisesti 

merkitseviä 0,05 riskistasolla 
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Dahyaa & Power 

(2000) 

Ylimmän johdon muutosten vai-

kutus osakkeen hintoihin Iso-

Britanniassa 

Ei tilastollisesti merkitseviä päiväkoh-

taisia epänormaaleja tuottoja. Heikosti 

positiivisia. Epärutiinivaihdoissa rutiini-

vaihtoja suurempi negatiivinen arvo. 

Kruger & Nthoe-

sane (2014) 

Markkinareaktio toimitusjohtaja-

nimityksiin Etelä-Afrikan pörs-

sissä 

Kumulatiiviset kk tuotot negatiivisia 

0,01 riskitasolla. T= 1kk tilastollisesti 

merkitsevä ja positiivinen reaktio 

(17,4%). 

 

Tutkijoiden mielipiteet sekä tutkimustulokset vaihtelevat selkeästi markkinoiden ja tutkimusasetel-

man mukaan. Markkinoiden odotukset ja toivomukset vaikuttavat niiden reaktioon: jos toimitusjoh-

tajavaihdos on toivottu, markkinareaktio on positiivinen, ja toisinpäin (Hanato et al. 2011). Tutki-

musta on tehty eri maiden pörsseistä sekä tutkien eri tekijöiden vaikutuksia, ja tutkimukset osoitta-

vatkin, että markkinat ovat reagoineet varsin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Iso-Britan-

niassa sijoittajat pitivät toimitusjohtajavaihdosta huonona uutisena, kun taas Japanissa ja Indonesiassa 

toimitusjohtajavaihdoksen odotetaan parantavan yrityksen suoriutumista. Suomen osakemarkkinoilla 

ei aihetta ole hirveästi tutkittu, joten vertailukohdetta ei siinä mielessä ole, ja tutkimus synnyttää tar-

peellista tietoa.  

 

1.3. Tutkimuksen tavoite ja ongelmanasettelu 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää Suomen osakemarkkinoiden liikkeitä toimitusjohtajavaihdoksen 

yhteydessä, sekä esittää tuloksia näiden liikkeiden suuruudesta ja merkittävyydestä. Tavoitteena on 

myös luokitella vaihdokset ja toimitusjohtajien taustat mielekkäästi, jotta tuloksista voidaan tehdä 

järkeviä tulkintoja. Tutkimuksen pääongelma on saada vastaus kysymykseen:  

 

”Miten toimitusjohtajavaihdos vaikuttaa yhtiön osakekurssiin 

suomalaisissa pörssiyhtiöissä?” 

 

Pääongelma itsessään on suhteellisen laaja, ja siihen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Usein on myös 

jokseenkin epäselvää, kuinka paljon muut tekijät ja tapahtumat yhtiön toimintaympäristössä vaikut-

tavat osakekursseihin tapahtuma-aikana (Warner et al. 1988). Näitä vaikutuksia on vaikea rajata pois, 

mutta luokittelemalla tekijöitä ja selvittämällä tapahtuman taustoja, eri tekijöiden vaikutuksia voidaan 
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paremmin yksilöidä ja saadaan parempi kokonaiskuva. Luokittelussa käytetään apuna kyseisiä ala-

ongelmia: 

 

”Kuinka suuri on osakkeen epänormaali tuotto tapahtumapäivänä? 

Entä kumulatiivinen epänormaali tuotto 10 päivää ennen ja jälkeen tapahtumapäivää?” 

JA 

”Miten toimitusjohtajavaihdoksen taustat vaikuttavat markkinoiden reaktioon?” 

 

On hyvä tutkia laajempaa periodia kuin ainoastaan informaation julkaisupäivää, jotta saadaan toden-

mukaisempi arvio tapahtuman vaikutuksista. Osakkeen suoriutumista tulee arvioida myös ennen ta-

pahtumaa, sillä se on usein iso tekijä vaihdoksen taustalla arvioitaessa toimitusjohtajan suoriutumista 

(Warner et al. 1988) Historiallista suoriutumista tarvitaan myös epänormaalien tuottojen laskemiseen. 

Vaihdoksen taustoihin ja merkitykseen paneudutaan enemmän teoriaosiossa, mutta sillä viitataan esi-

merkiksi lähtevän toimitusjohtajan lähdön syihin tai tämän tilalle nimetyn toimitusjohtajan alkupe-

rään.  

 

1.4. Tutkimuksen rajaukset 

 

Muutokset yritysten ylimmässä johdossa on rajattu koskemaan ainoastaan toimitusjohtajaa, sillä da-

tan kerääminen on näin selkeämpää. Käytännössä voitaisiin tutkia muitakin ylimmän johtoryhmän 

jäseniä, kuten hallituksen puheenjohtajaa. Julkiset osakeyhtiöt toimivat otosryhmänä, sillä niillä on 

lain mukaan raportointivelvollisuus, ja niiden on määrä tiedottaa toimitusjohtajan vaihtumisesta. (Fi-

nanssivalvonta 2017) Markkinat saavat tärkeää informaatiota pörssiyritysten tiedotteista. Julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevista yrityksistä on myös parhaiten saatavilla dataa, ja otoksen rajaami-

nen on mielekäs ja luonnollinen – kaikki listayhtiöt, jotka ovat vaihtaneet toimitusjohtajaa tutkimuk-

sen aikavälillä 2010-2014. Tapausten valinnasta kerrotaan enemmän kappaleessa 4.1. 

 

Toimitusjohtajien taustoista jätettiin tutkimatta henkilön koulutustaustaa, mutta voidaan olettaa hal-

litusten valitsevan taustaltaan päteviä ehdokkaita. Hakijoiden koulutustausta myös vaihteli alan mu-

kaan, joten mielekästä luokittelua siitä ei saa. Sukupuolijakauma oli valitettavan yksipuolinen, joten 

osakemarkkinoiden reaktiosta naisjohtajien nimitykseen ei saatu viitteitä.   
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1.5. Tutkielman rakenne 

 

Toisessa luvussa muodostetaan teoreettinen viitekehys aiemman tutkimuksen pohjalta. Teoriaosuu-

dessa käsitellään toimitusjohtajavaihdokseen liittyviä tekijöitä sekä markkinareaktioiden teoriaa. 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan tapahtumatutkimusta tutkimusmenetelmänä; ja tämän jälkeen pe-

rehdytään tutkimuksessa käytettyyn aineistoon. Viidennessä luvussa raportoidaan saaduista tuloksista 

ja kuudennessa esitetään vielä johtopäätökset.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Suoritettavan tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostetaan aiemmasta tutkimuksesta. Suhteel-

lisen paljon on löydettävissä tutkimuksia ylimmän johdon menestymisen ja vaihtamisen korrelaati-

oista. Etenkin on tutkittu toimitusjohtajan irtisanomiseen johtaneita menestystekijöitä. Vaikka tässä 

tutkielmassa on päädytty tutkimaan toimitusjohtajavaihdoksen jälkeisiä reaktioita, yhtiön ja osakkeen 

toimitusjohtajavaihdosta edeltänyt menestyminen on välittömässä yhteydessä vaihdokseen ja siihen, 

millaisena yhtiön tulevaisuus koetaan vaihdoksen myötä. (Warner et al. 1988). Kuvio 1 havainnollis-

taa teoreettista viitekehystä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Toimitusjohtajavaihdoksen teoreettinen viitekehys. 

 

Teoria on jaettu alakappaleisiin: ensimmäisessä käydään läpi toimitusjohtajavaihdokseen liittyviä te-

kijöitä ja tutkimuksia, ja toisessa markkinareaktioiden teoriaa. Markkinareaktiot perustuvat tehokkai-

den markkinoiden hypoteesiin (efficient market hypothesis), joka käydään läpi kolmannessa kappa-

leessa. 

 

2.1. Toimitusjohtajavaihdoksen taustat  

 

Toimitusjohtajan vaihtaminen on kriittinen tapahtuma, ja avainasemassa sidosryhmien luottamuksen 

säilyttämiseen on pehmeä siirtyminen johtajasta toiseen. Vaihdoksessa on mahdollisuus joko kasvat-

taa tai menettää inhimillistä pääomaa (human capital), joka vaikuttaa yrityksen strategian toteuttami-

seen ja onnistumiseen. (Bloom & Jackson 2016). Vaihdos voi tapahtua osakkeen joko hyvän tai huo-

non suoriutumisen jälkeen, ja sille voi olla useita syitä: Toimitusjohtaja voidaan niin sanotusti va-

pauttaa tehtävästään tai irtisanoa (forced departure), tai kyseessä voi olla luonnollinen tehtävästä 

poistuminen (natural departure), eli eläköityminen tai sairastumisen takia työn jättäminen. (Warner 

et al. 1988) Henkilö voi myös itse erota, mutta yhtiö voi vaatia tältä vahingonkorvausta mahdollisesta 

TOIMITUSJOHTAJA-

VAIHDOS 

Tausta-

tekijät 
Markkina-

reaktio 



8 
 

sopimusrikkomuksesta. Tavallisesti sopimuksissa on irtisanomisaika. (Osakeyhtiölaki 6:17, 

624/2006) Myös nimettävä johtaja vaikuttaa kurssireaktioon, sillä tulevan johtajan toiminta vaikuttaa 

yrityksen tulevaisuuteen. Tuleva johtaja voidaan nimetä yhtiön sisältä tai rekrytoida ulkopuolelta. 

(Dahyaa & Power 2000)  

 

Toimitusjohtajan irtisanomisen syyt ovat usein yhtiön huonossa menestyksessä tai strategisissa epä-

onnistumisissa, ja irtisanomisen yhteydessä hallitus usein muuttaakin strategiaa ja yrityksen suuntaa. 

Lähtökohta voi myös olla strategian muutos, ja jos hallitus ei usko nykyisen toimitusjohtajan pysty-

vän toivotun strategian toteuttamiseen, se etsii tilalle pätevämmän johtajan. Luonnollisen johtajavaih-

doksen yhteydessä strategia pysyy usein samana, tai sitten strategiaa muutetaan vastaamaan aloitta-

van toimitusjohtajan kykyjä. (Clayton et al. 2005) Kun toimitusjohtaja vaihtuu huonon menestyksen 

takia, sen pitäisi korreloida osakkeen menneiden negatiivisten tuottojen kanssa. (Warner et al. 1988) 

Huonon kauden jälkeen tapahtuva vaihdos otetaan usein vastaan hyvillä mielin, kun taas hyvän suo-

riutumisen ajatellaan uhkaavan katketa toimitusjohtajavaihdoksen yhteydessä. (Ang et al. 2003) 

 

Kun yritys kärsii huonosta menestyksestä, olisi parempi valita ulkoinen kandidaatti, sillä markkinat 

voivat pitää yrityksen sisältä nousevaa valintaa osittain jo vastuussa yrityksen heikosta tuloksesta. 

(Hanato et al. 2011) Ulkoinen kandidaatti palkataankin usein radikaaliin muutokseen (Ang et al. 

2003). Tosin ulkoiselta kandidaatilta puuttuu yritysspesifit tiedot ja kokemus. Ulkoisen johtajan palk-

kaaminen saattaa myös vähentää sisäisten hakijoiden motivaatioita ponnistella yrityksen menestyk-

sen eteen. (Pessarossi & Weill 2011, 37) Ang et al. (2003) huomasivat tutkimuksessaan, että ulkoisen 

kandidaatin valitseminen oli yleisempää pienissä yrityksissä ja huonommin menestyneissä yrityk-

sissä, joissa tarvitaan dramaattisempia muutoksia. He eivät kuitenkaan löytäneet tilastollisesti mer-

kittävää eroa osakkeen epänormaaleissa tuotoissa valitun kandidaatin alkuperän mukaan.   

 

Sisäisen kandidaatin palkkaamisen etu on, että hallitus tuntee henkilön ja tämän kyvyt paremmin kuin 

ulkoisen (Clayton et al. 2005). Tällainen menettely tarjoaa jatkuvuutta strategiaan ja edistää työnte-

kijäuskollisuutta. Työntekijälle se tarjoaa kuitenkin heikomman neuvotteluaseman, sillä vaihtoehtois-

kustannukset vastaavan työpaikan etsimisestä ovat korkeat, ja näin sisäisen hakijan palkka myös jää 

usein markkinatasoa matalammaksi. (Ang et al. 2003) Ulkopuolisen rekrytointiin kuluu enemmän 

rahaa, ja usein huonosti menestyneeseen yritykseen tuleva toimitusjohtaja pyytää todennäköisemmin 

myös suurempaa rahallista korvausta, sillä tämän täytyy nähdä enemmän vaivaa ja riskeerata oma 

maineensa. (Ang et al. 2003, Warner et al. 1988)  
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Dahyaa ja Power (2000) tutkivat ylimmän johdon muutosten vaikutusta osakkeen hintoihin Iso-Bri-

tanniassa. Keskimäärin osakekurssit reagoivat positiivisesti johtajavaihdoksiin, mutta ei tilastollisesti 

merkitsevästi. Johtajat luokiteltiin kahteen luokkaan sen mukaan, oliko tämän poistuminen niin sa-

notusti rutiininomainen eläköityminen vai oliko taustalla muita syitä. Markkinat reagoivat odotetusti 

vahvemmin yllättäviin ja ei-rutiininomaisiin johtajavaihdoksiin. Samansuuntaisia tuloksia saivat Ha-

nato, Kee ja Setiawan (2011) tutkiessaan Indonesian markkinoita. Kaupankäynti oli merkittävästi 

vilkkaampaa (trading volume), kun toimitusjohtajavaihdoksen ympärillä oli hämminkiä. Epärutiinin-

omainen vaihto sisältää enemmän hyödyllistä informaatiota sijoittajille, ja tämä on myös yksi tehok-

kaiden markkinoiden hypoteesiteorian sisällöistä, josta kerrotaan lisää kappaleessa 2.3. 

 

Etelä-Afrikan markkinoilla puolestaan tulokset osoittivat osakkeille negatiivista kumulatiivista kes-

kimääräistä tuottoa ja korkeaa volatiliteettia. Tämä saatiin selvittämällä osakkeiden kuukausittaista 

tuottoa viiden vuoden ajan toimitusjohtajan vaihtumisen jälkeen. Ainoastaan heti uuden toimitusjoh-

tajan nimittämistä seuraavan kuukauden tuotot olivat positiivisia. Tutkijat kuitenkin kertovat muiden 

tutkimusten osoittaneen, että Aasian, Euroopan ja Amerikan markkinoilla markkinareaktiot toimitus-

johtaja-nimityksiin ovat olleet positiivisia. (Kruger & Nathoesane 2014) 

 

Tutkimuksessaan osakekursseista ja johtajavaihdoksista Warner, Watts ja Wruck (1988) toteavat, että 

ennusteiden tekeminen osakemarkkinoiden reaktioista ei ole mielekästä, koska markkinareaktio saat-

taa sisältää myös muuta informaatiota, ja näiden muiden tekijöiden kontrolloiminen on hankalaa. 

Vaikka he löysivät tilastollisesti merkitsevän poikkeaman osakkeen kurssissa, sitä ei pidetty talou-

dellisesti merkittävänä. Vaihtoa seuraavan kuukauden ajalta saatiin kuitenkin tuloksia negatiivisista 

muutoksista osakekurssissa. He muun muassa havaitsivat osakekurssin putoavan viisi päivää tiedot-

teenannon jälkeen, mutta epäilivät sen olevan jonkin muun tekijän vaikutuksesta johtuvaa.  

 

Ang, Lauterbach ja Vu (2003) tuovat uutta näkökulmaa aiheeseen tutkiessaan johtajien työmarkki-

noiden sekä pääomamarkkinoiden välistä tehokkuutta (joint efficiency). Työmarkkinat vaikuttavat 

korkeiden palkkojen kautta luoden markkinoille odotuksia paremmasta menestyksestä ja näin nostaen 

osakkeen arvoa, kun korkeapalkkainen johtaja nimitetään tehtävään. Korkeaa palkkaa nauttivat joh-

tajat nähdään potentiaalisina yrityksen arvon kohottajina, sillä palkan ajatellaan mittaavan johtajan 

laatua. Vaikka joitakin eroja löytyy muissa tekijöissä, johtajamarkkinoiden ja pääomamarkkinoiden 

välillä on kuin onkin merkittävä positiivinen suhde. Tutkimuksessa johtajat on luokiteltu dummy- 

muuttujiksi usean eri tekijän, kuten johtajan alkuperän tai tiedotteiden samanaikaisuuden, mukaan. 
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He muodostivat mallin ennustamaan osakemarkkinoiden reaktioita uuden toimitusjohtajan palkkioi-

hin.  

 

Tutkimusta on tehty myös palkatun johtajan sukupuolen merkityksestä osakkeen arvoon. Singaporen 

markkinoilla nähdään arvostettavan johtajien monimuotoisuutta ja naisten potentiaalia, sillä kurssit 

kasvoivat keskimäärin reilut kaksi prosenttia vuosittain tutkimusperiodilla 1988 – 2001 naisten nimi-

tyksen yhteydessä. Tapahtumapäivinä (t=0 ja t=1) kurssireaktiot olivat tilastollisesti merkitseviä ja 

positiivisia. Eli tällä periodilla sijoittaja voi odottaa saavansa 2,31 prosentin keskimääräisen tuoton. 

Naisten aiheuttama kurssireaktio voi olla seurausta poissiirtymisestä niin sanotusta vallitsevasta old-

boys dominanssista. (Ding & Charoenwong 2013) 

 

2.2. Markkinareaktio 

 

Markkinat saavat tietoa pörssiyhtiöiden tärkeistä tapahtumista niiden julkaisemista tiedotteista. Ne 

sisältävät hyödyllistä tietoa yrityksen sidosryhmille, sillä oletuksella, että markkinat ovat tehokkaat. 

Osakkeen hinnan reaktiot kertovat, pitävätkö markkinat tapahtumaa merkittävänä. Jos toimitusjohta-

javaihdosta pidetään ratkaisuna yhtiön huonoon menestykseen, reaktio voi olla positiivinen; mutta 

osakkeen arvon tulisi laskea irtisanomisen yhteydessä, jos rahavirtojen odotetaan vähentyvän tai sys-

temaattisen riskin kasvavan uuden toimitusjohtajan myötä. Myöskään neutraali markkinareaktio ei 

ole tavaton, jos informaatiota ei pidetä merkittävänä. (Bhana 2003) Sijoittajat muuttavat uskomuksi-

aan yrityksen tulevaisuudesta toimitusjohtajavaihdoksen yhteydessä, jolloin herkkyys tiedolle kasvaa 

ja uuden tiedon vaikutus on suurempi. Ajan kuluessa sijoittajat eivät niin helposti muuta uskomuksi-

aan ja reaktio tiedotteisiin pienenee. (Clayton et al. 2005) Fama (1991) toteaa tutkimuksessaan, että 

osakkeiden hinnat reagoivat nopeasti yritysspesifiin informaatioon.  

 

Helsingin pörssin säännöissä (Nasdaq Helsinki Oy 2017) luvussa 2.3.3.4 mainitaan tiedon julkista-

misvaatimus toimitusjohtajavaihdoksen yhteydessä. Tiedon julkistamisen yhteydessä tulee mainita 

henkilön kokemus ja aiemmat tehtävät, toisin sanoen tuleeko tämä yhtiön palvelukseen talon ulko-

puolelta vai onko hän esimerkiksi toiminut hallituksen jäsenenä. Tieto tulee julkaista pörssitiedotteina 

keskeisille tiedotusvälineille sekä Finanssivalvonnalle ja itse pörssille. Sisäpiiritietoa ei tule luovuttaa 

kolmansille osapuolille ennen sen julkistamista, eikä sitä voi luokitella salassa pidettäväksi. Tietojen 

tulee olla ajan tasalla, selkeästi ilmoitettu ja kaikkien saatavilla samanaikaisesti. Tiedon julkistamisen 

tulisi tapahtua hyvin nopeasti toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen saadessa asia tietonsa. (Nasdaq 

Helsinki Oy 2017) 
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Arvopaperimarkkinalaissa on säädetty tiedonantovelvollisuudesta yrityksen yhtiöoikeudellisessa ko-

tipaikassa. Tiedonantovelvollisuus on säännöllinen ja jatkuva. Laissa on myös mainittu Finanssival-

vonnan valtuudesta antaa tarkempia määräyksiä. (Arvopaperimarkkinalaki 7:2, 7:17, 746/2012) Jat-

kuva tiedonantovelvollisuus velvoittaa yritykset tiedottamaan julkisesti asioista, jotka voivat vaikut-

taa yhtiön arvopaperin arvoon. (Finanssivalvonta 2017)  

 

Hallituksen valta korvata tehoton tai muutoin heikosti suoriutuva toimitusjohtaja on tärkein sisäisen 

tarkastuksen metodi. Markkinaodotukset kuvastavat hallituksen kypsyyttä toimittaa vaihdos, jos sii-

hen on tarvetta. (Pessarossi & Weill 2013) Markkinoiden reaktioita mitattaessa olisi hyvä pystyä erot-

tamaan kaksi tapahtumaa, sillä toimitusjohtajavaihdoksessa on osallisena kaksi eri johtajaa, joiden 

molempien voidaan olettaa vaikuttavan sijoittajien reaktioihin. Usein lähtevän johtajan ja uuden ni-

meäminen kuitenkin sekoittuvat, sillä ne tapahtuvat samaan aikaan, ja on vaikea sanoa, kumpaan 

osakkeenomistajat reagoivat ja miten. Tapahtumista käytetään sekaisin myös samoja termejä turno-

ver, succession ja departure. (Bhana 2003, Warner et al. 1988) Bhana (2003) myös jaottelee tapah-

tumat kolmeen luokkaan sen mukaan, tapahtuuko vain toinen edellä mainituista vaiko molemmat.  

 

Pessarossi ja Weill (2013) tarjoavat kolme hypoteesia markkinareaktioihin (scapegoat/informa-

tion/ability): Ensimmäinen olettaa, että markkinoilla ei tapahdu merkittävää epänormaalia liikettä; 

toisen mukaan voidaan ennustaa negatiivisia reaktioita, sillä vaihdoksen voidaan nähdä paljastavan 

huonon johtajavalinnan ja epäsymmetrisen informaation ongelman. Kolmas taas olettaa yrityksen 

saavan kyvykkäämmän johtajan, ja ennustaa siksi positiivisia reaktioita. Ensimmäisen hypoteesin 

mukaan kaikilla johtajilla on samat kyvykkyydet, ja yrityksen menestys on riippuvainen vain johtajan 

vaivannäöstä sekä onnesta. Tällöin johtajan irtisanominen johtuu potentiaalin tehottomasta käytöstä, 

mutta markkinat eivät odota laadun parannusta tulevan johtajan myötä. Clayton et al. (2005) ovat 

samoilla linjoilla, mutta korvaavat informaatiohypoteesin strategialla. Strategia- ja kyvykkyyshypo-

teeseilla he ennustavat osakkeen volatiliteetin kasvua vaihdoksen jälkeisenä aikana johtuen kasva-

neesta epävarmuudesta strategisessa suunnassa ja johdon kyvyissä yrityksen pyörittämiseen. Tulok-

set osoittavat kaiken tyyppisten vaihdosten kasvattavan volatiliteettiä, mutta eniten irtisanomisten 

yhteydessä sekä uuden johtajan tullessa talon ulkopuolelta. Volatiliteetti voi kasvaa jopa 24 prosenttia 

vuoden sisällä. 

 

Ang et al.:n (2003) mukaan analyytikot sekä osaavammat investoijat voivat hankkia tietoa uudesta 

johtajasta ja tämän palkasta myös työmarkkinoilta. Jos johtajamarkkinat ja pääomamarkkinat ovat 
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yhteydessä toisiinsa, pääomamarkkinoiden tulisi reagoida uuden toimitusjohtajan nimeämiseen tä-

män arvioidun laadun perusteella. Ihannetilanteessa johtajan laatua mitattaisiin tämän palkalla, mutta 

useimmiten se ei ole vielä ilmoitusvaiheessa tiedossa, vaan markkinareaktio pohjautuu sijoittajien 

omaan tutkimukseen. Jos johtajan taidot nähdään erinomaisina, markkinareaktion tulisi olla positii-

vinen odottaen myötävaikutusta myös yrityksen arvoon. Tutkimuksessaan he toteavat, että korkeaa 

palkkaa nauttivan toimitusjohtajan palkka hyödyttää myös osakkeenomistajia nostaen yhtiön mark-

kina-arvoa laatumielikuvan avulla.  

 

On myös tavallista, että yhtiöön tuleva toimitusjohtaja suorittaa joitakin kirjanpidollisia tuloksenjär-

jestelykeinoja, kuten alaskirjauksia tai kertymien poistoja. Näin suurimmat tappiot ja kulut voidaan 

tehdä lähteneen johdon kustannuksella, ja luoda illuusio nopeista ansioista tulevaisuudessa – ja yhtiön 

tuleva suoriutuminen näkyy mahdollisimman hyvässä valossa. Tätä kutsutaan Bath-teoriaksi (take a 

big bath). (Dahyaa & Power 2000) 

 

2.3. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

 

Markkinoiden tulee toimia niin, että osakkeen hinta edustaa täysin kaikkea saatavilla olevaa infor-

maatiota. Eli, kun uutta tietoa tulee markkinoille, ihannetilanteessa se leviää nopeasti ja näkyy viivy-

tyksettä osakkeen hinnoissa. Informaation on oltava vapaasti kaikkien markkinaosapuolien saatavilla. 

Tällaista täydellisen informaation markkinaa kutsutaan tehokkaaksi, mutta todellisuudessa kyseisen 

kaltaista markkinaa ei esiinny. (Fama 1970) Tehokkailla markkinoilla ei ole mahdollista saada yli-

tuottoja. Markkinatasapaino voidaan löytää odotettujen tuottojen perusteella silloin, kun kaikkien si-

dosryhmien näkemykset ja tiedot osakkeen arvosta kohtaavat. (Malkiel 2003) 

 

Heikoilla markkinoilla hinnat käsittävät vain historiallista informaatiota, eikä markkinoilla ole mah-

dollisuuksia saavuttaa tietoa, joka johtaisi positiivisiin epänormaaleihin tuottoihin. Puolitehokkailla 

markkinoilla on käytössä kaikki julkisesti saatavilla oleva tieto. Vahvan ehdon markkinoilla jollakin 

markkinaosapuolella (esimerkiksi yrityksen sisäpiiriläisillä tai asiantuntijoilla) on monopolistinen 

pääsy tietoon muiden kustannuksella. Tällainen tieto ei heijastu hintoihin, mikä johtaa markkinoita 

parempiin tuottomahdollisuuksiin. (Fama 1970)  

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on alun perin yhdistetty satunnaisen kulun -malliin (random 

walk), jossa osakkeen hintojen muutokset eivät riipu historiallisista hinnoista. Tällöin uuteen tietoon 

reagoiminen tapahtuisi ainoastaan tämän uuden tiedon perusteella. Myöhemmin on kuitenkin alettu 
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ymmärtämään, että osakekursseja voi joissain määrin ennustaa eikä hinnoittelu ole täydellistä. Mutta 

jos osakkeiden hinnat olisivat täysin irrationaalisia ja irrallaan estimoiduista nykyarvoista, ammatti-

laiset pystyisivät poikkeuksetta voittamaan markkinat. Jatkuva markkinatuoton ylittäminen on kui-

tenkin ollut historiassa hyvin harvinaista. Ylituottoja nykymarkkinoilla mahdollistaa amatöörisijoit-

tajien irrationaalisuus. (Malkiel 2003)  

 

2.4. Tutkimushypoteesit 

 

Tutkimushypoteesit on muodostettu teorian pohjalta ottaen huomioon saatavilla olevat tiedot ja tut-

kimusaineisto. Tutkimushypoteeseja on kolme: 

 

a. Osakemarkkinat reagoivat vahvemmin ei-rutiininomaisten vaihtojen yhteydessä.  

b. Markkinareaktio on positiivinen ei-rutiininomaisten vaihtojen yhteydessä, ja negatiivinen tai 

neutraali luonnollisen lähdön, kuten eläköitymisen seurauksena.  

c. Ulkoisen kandidaatin aiheuttama reaktio on positiivinen ja suurempi kuin sisäisen. 

 

Tutkimushypoteesit muodostettiin jäsentämään tulosten tulkintaa, ja kasaamaan teoriasta heränneitä 

ajatuksia. Hypoteesit perustuvat tutkimuksessa käytettävään luokitteluun. Vaihdoksen rutiinimuodon 

vaikutuksista ei uskalleta tehdä sen suurempia oletuksia, sillä aiheesta aiemmin saadut tutkimustu-

lokset ovat hyvin ristiriitaisia. Tulokset riippuvat pitkälti tutkimusasetelmasta ja tarkasteltavista taus-

tatekijöistä. On myös ehkä mahdotonta sanoa varmaksi, ettei tuloksiin ole vaikuttanut mikään tutki-

muksen ulkopuolinen tekijä.  
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3. TAPAHTUMATUTKIMUS 

 

Tutkimus suoritetaan kvantitatiivisin menetelmin tapahtumatutkimuksena (event study). Se on ylei-

sesti käytetty tutkimusmetodi rahoitusteoreettisessa tutkimuksessa. (Vaihekoski 2004, 230) Tapahtu-

matutkimuksella voidaan selvittää jonkin tapahtuman vaikutusta yrityksen arvoon. Tutkimuksen suo-

rittamiseksi tarvitaan dataa rahoitusmarkkinoilta, jota työstämällä tapahtumatutkimuksen kaavan mu-

kaisesti saadaan tuloksia tapahtuman vaikutuksista. (MacKinlay 1997) Tapahtumatutkimukselle pää-

tettiin antaa kokonainen luku, sillä se on metodina monivaiheinen ja mielenkiintoinen.  

 

3.1. Tapahtumatutkimus 

 

Tapahtumatutkimuksen hyödyllisyys perustuu ajatteluun, että rationaalisilla markkinoilla tapahtu-

man vaikutukset näkyvät osakkeiden hinnoissa välittömästi. (Mackinlay 1997) Tapahtumatutkimus 

alkaa tutkittavien tapahtumien valinnalla joltakin aikaperiodilta. Tapahtumiksi kutsutaan tutkittavan 

ilmiön tapauksia, tässä tutkimuksessa toimitusjohtajavaihdoksia. Näille tapahtumille lasketaan päi-

vätuotto ja estimoidaan normaalituotto, jotta saadaan selville osakkeen epänormaali tuotto. Itse ta-

pahtumapäivän lisäksi tarkastellaan pidempää aikaperiodia, jota kutsutaan tapahtumaperiodiksi. Ta-

pahtumaperiodia edeltää vielä estimointiperiodi. (Dahyaa & Power 2000) 

 

Bhanan (2003) mukaan tapahtumaperiodi tulisi pitää suhteellisen lyhyenä välttyäkseen asiaankuulu-

mattomien vaikutusten sekoittumiselta. Toisaalta taas on hyvä tutkia tapahtumapäivää laajempaa ai-

kaväliä, sillä joskus markkinat voivat saada tietoa tapahtumasta jo ennen asian virallista julkaisua. 

Yleinen tapahtumaperiodi onkin +/- 10 päivää (kuvio 2). Itse tapahtumapäivää (t=0) tarkastellessa 

voi ottaa huomioon myös seuraavan päivän (t=1) reaktion, jotta vaikutukset pörssin sulkeutumisen 

jälkeen saadaan paremmin huomioitua. (Bhana 2003, Mackinlay 1997) Tapahtumaikkunan tuottohei-

lahteluiden ja epänormaalien tuottojen arvioimiseksi tulee tietää osakkeen suoriutuminen normaali-

olosuhteissa. Normaalituotolla tarkoitetaan historiallisten tuottojen ja yrityskohtaisen riskin pohjalta 

osakkeelle odotettavissa olevaa tuottoa. Näiden tuottojen laskemiseen käytetään estimointiperiodia, 

jonka pituus voi olla esimerkiksi 250 päivää (Vaihekoski 2004, 231) Alla, kuviossa 2, on esitetty 

tapahtumatutkimuksen aikajana kuviomuodossa.  
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Kuvio 2. Tapahtumatutkimuksen aikajana. 

 

Estimointiperiodi sijoittuu niin, ettei tutkittavalla tapahtumalla voida katsoa olevan vaikutusta osak-

keen tuottoihin kyseisellä periodilla. Kun viikonloput ja arkipyhät ovat ulkona tarkastelusta pörssien 

aukiolojen takia, estimointiperiodi käsittää yleensä koko kalenterivuoden ja ottaa näin vuodenaikoi-

hin liittyvät ilmiöt huomioon. Myös yrityskohtaiset mallin parametrit, alfa ja beeta, estimoidaan tällä 

aikaperiodilla. (Strong 1992) 

 

3.2. Osakkeen epänormaali tuotto 

 

Epänormaali tuotto (abnormal return) saadaan yksinkertaisesti vähentämällä osakkeen toteutuneista 

tuotoista estimoitu normaalituotto. (Mackinlay 1997) Epänormaali tuotto voidaan mieltää myös vir-

heterminä laskettaessa normaalituottoa. Epänormaalit tuotot kertovat, että osakkeen tuotto ei vastaa 

sille laskettuja odotuksia. Esimerkiksi positiivinen epänormaali tuotto voi indikoida, että markkinoilla 

uskotaan yhtiöllä olevan hyvät tulevaisuuden näkymät. (Hanato et al. 2011)  

 

Epänormaalien tuottojen laskemiseen on useita eri malleja, joista käytetyimmät ovat keskiarvokor-

jattu malli, markkinakorjattu malli sekä markkinamalli, joka on sekä markkina- että riskikorjattu 

malli. Näissä kaikissa on piirteitä CAPM-mallista (Capital Asset Pricing Model), mutta se on myös 

itsessään normaalituoton ennustaja. Edellä mainituista markkinamalli on yleisin menetelmä (Vaihe-

koski 2004, 232); keskiarvomalli ei huomio markkinariskiä ja markkinakorjatut tuotot ovat markki-

namallin erikoistapaus. (Brown & Warner 1980). 

 

Tutkimuksessa tuottojen laskemisessa käytetään markkinamallia, jonka käyttö on ollut suosittua ta-

pahtumatutkimuksissa. Markkinamallilla saaduilla tuloksilla on pienempi varianssi ja luotettavampi 

tilastollinen merkitsevyys kuin muilla edellä mainituilla malleilla. (Strong 1992) Markkinamallissa 

estimointiperiodi tapahtumaperiodi 
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ei ole riippuvuuskorjausta, joten keskimääräisten epänormaalien tuottojen ei oleteta olevan korreloi-

tuneita keskenään. (Brown & Warner 1980). Markkinamallin avulla epänormaalit tuotot voidaan las-

kea kaavalla: 

 

 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡), (1) 

 

missä: 𝑅𝑖𝑡 = osakkeen i toteutunut tuotto ajanhetkellä t 

𝛼𝑖 = osakekohtainen parametri; ylituotto 

𝛽𝑖 = osakekohtainen parametri; osakkeen riski verrattuna markkinatuottoon 

𝑅𝑚𝑡 = markkinatuotto hetkellä t  

 

Suluissa oleva lauseke määritellään myös osakkeen normaalituotoksi eli odotetuksi tuotoksi E(R). 

Normaalituotolla tarkoitetaan sellaista tuottoa, jonka osakkeen odotetaan saavan normaaliolosuh-

teissa ilman vaikuttavia häiriötekijöitä. Sen laskemiseksi on estimoitava 𝛼 ja 𝛽 jokaiselle osakkeelle, 

mikä käydään läpi kappaleessa 3.2.1.  

 

Ennen epänormaalien tuottojen laskemista täytyy siis tietää osakkeen tuotto sekä normaalituotto. 

Osakkeelle voidaan laskea joko prosentuaalinen tai logaritminen tuotto (Vaihekoski 2004, 194). 

Osakkeen tuotto on tutkimuksessa laskettu luonnollisen logaritmin avulla:  

 

 
𝑅𝑖𝑡 = 𝑙𝑛 (

𝑃𝑖𝑡 + 𝐷𝑡

𝑃𝑖𝑡−1
), (2) 

 

missä:  𝑃𝑖𝑡 = osakkeen i päättymiskurssi hetkellä t  

𝑃𝑖𝑡−1 = päättymiskurssi hetkellä t-1 

𝐷𝑡= osakekohtainen osinko 

 

Osinko lisätään hinnanmuutokseen, jotta tuotto mittaa osakkeen kokonaistuottoa. Logaritmisia tuot-

toja käytetään, koska niiden jakauma on lähempänä normaalijakaumaa, mikä taas helpottaa tilastol-

lista tutkimista. Ne soveltuvat prosentuaalisia tuottoja paremmin myös kumulatiivisten tuottojen las-

kentaan, sillä prosenttilukuja ei voi vain ynnätä toisin kuin logaritmilukuja. (Vaihekoski 2004, 194). 
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Osake- ja päiväkohtaisten epänormaalien tuottojen laskemisen jälkeen lasketaan tapahtumaperiodille 

päiväkohtainen keskimääräinen epänormaali tuotto yleisen kehityksen tarkastelemiseksi. Osakkeille 

lasketaan myös kumulatiiviset epänormaalit tuotot (cumulative abnormal return), jotta tapahtuman 

vaikutus pystyttäisiin huomioimaan kokonaisvaltaisesti. Matemaattisesti kumulatiivinen epänormaali 

tuotto tarkoittaa kahden ajanhetken, 𝑡1 𝑗𝑎 𝑡2, välistä tuottojen summaa. Nämä lasketaan kaikkien tar-

kasteltavien tapahtumien osakkeille, jonka jälkeen saadaan laskettua kumulatiivinen keskimääräinen 

epänormaalituotto (cumulative average abnormal return) kaavan 3 avulla (Kruger & Nthoesane 

2014): 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2)

𝑁

𝑖=1

 , (3) 

 

missä:  𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2) = kumulatiivinen epänormaali tuotto hetkien 𝑡1 𝑗𝑎 𝑡2 välillä 

 𝑁 = tapahtumien määrä  

 

Pidemmän aikavälin tarkastelulla päiväkohtaiset erot tasoittuvat ja voidaan nähdä pitkän ajan kehi-

tyskaari. Yksittäisten päivien arvot eivät aina kerro koko totuutta, ja pidempää aikaa tarkastellessa 

voidaan epävarmuustekijät minimoida ja nähdä tapahtuman todenmukaisempi vaikutus. (Strong 

1992) 

 

3.2.1. Alfan ja beetan määrittäminen 

 

Osakekohtaisen alfan ja beetan selvittämiseksi tarvitaan dataa ennen tapahtumaperiodia. Kyseiset pa-

rametrit estimoidaan historiallisten tuottojen avulla. Beetalla kuvataan yritysspesifiä riskiä sijoitta-

jalle verrattuna markkinoiden yleiseen riskiin. Riski voi ilmentyä esimerkiksi tuottojen suurena hei-

lahteluna. Markkinariski saa arvon yksi, ja sitä suurempi beeta tarkoittaa suurempaa vaihtelua eli 

riskiä. Oikean markkinaindeksin valinta on tärkeää, sillä väärin painotettu indeksi voi vaikuttaa radi-

kaalistikin osakekohtaiseen beetaan (Vaihekoski 2004, 204, 208) Beeta määritellään kaavana: 

 

 
𝛽𝑖 =

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
  , (4) 

 

missä: 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚) = osakkeen i tuoton ja markkinatuoton kovarianssi 

 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚) = markkinatuoton varianssi 
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Beetan laskemiseen käytettiin kuitenkin Excelin slope-funkitota, joka käyttää lineaarista regressiota 

mittaamaan selittävän muuttujan X (markkinatuoton ylituotot) yhteyttä selitettävään muuttujaan Y 

(yksittäisen osakkeen ylituotot). Yrityksen beetan laskemiseen käytettiin estimointiperiodin ylituot-

toja, jotka kerättiin alkaen 260 päivää ennen tapahtumapäivää.  

 

Alfa kuvastaa osakkeen yli- tai alituottoa. Se suhteutetaan markkinaindeksin ylituottoon. Ylituotolla 

tarkoitetaan riskittömän koron ylittävää osakkeen tuottoa, eli alfa kertoo, onko osake tuottanut enem-

män vai vähemmän kuin sen riskin eli beetan perusteella on odotettu. (Vaihekoski 2004, 194, 207) 

Riskittömänä korkona käytetään usein euriborkorkoa. Euriboreista lyhin ilmoitetaan kuukauden mit-

taisena, ja pisin 12 kuukauden. Lisäksi korot ilmoitetaan vuosikorkoina, joten tarvittu päiväkorko 

tulee laskea. Vuosikoron muuntaminen päiväkoroksi onnistuu kaavalla: 

 

 𝑟𝑑 = (1 + 𝑟)(𝑡2−𝑡1) 365⁄ − 1, (5) 

 

missä:  𝑟𝑑 = päiväkorko 

 𝑟 = vuosikorko 

 𝑡2 − 𝑡1 = ajanhetkien välissä olevien päivien lkm 

 

Päiväkoron laskemisessa tulee ottaa huomioon viikonloput sekä arkipyhät, jolloin korkoa kertyy, 

mutta sitä ei noteerata markkinoilla. Esimerkiksi maanantain korkoon lisätään myös lauantaina ja 

sunnuntaina kertynyt korko. Markkinoista riippuen arkipyhät kuitenkin vaihtelevat, ja euriborkorko 

saattaakin olla noteerattu. Tällöin koron käytetyt noteeraukset tulee saattaa tutkittavan markkinan 

kaupankäyntipäiviä vastaaviksi.  

 

3.2.2. Epänormaalien tuottojen tilastollinen testaaminen 

 

Brown ja Warner (1985) ovat tutkineet eri testien luotettavuutta ja todennäköisyyttä nollahypoteesin 

hylkäämiseen. Päivittäisten tuottojen käyttämisessä he havaitsivat ongelmia normaalijakautumisessa,                                                                                                                                         

toisin kui                       toisin kuin kuukausidatan kanssa. Markkinamallin OLS-estimaateilla, alfalla ja beetalla, havaittiin 

samassa yhteydessä vääristymiä. Tämä tulee ongelmaksi parametrisilla testeillä, sillä oletus tällaisissa 

testeissä on, että aineisto on normaalijakautunut. Parametriset testit ovat muutoin kuitenkin toimivia, 

eikä muilla menetelmillä löydetä sen parempia tuloksia estimaateille. Ei-parametristen testien teho 
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heikkenee testatessa useamman päivän rypästä eli esimerkiksi kumulatiivisia päivätuottoja, ja ne ovat 

olleet vain niukasti käytössä tapahtumatutkimuksessa. Epänormaaliudella ja vääristymillä todetaan 

olevan vain vähäinen merkitys epänormaalien tuottojen mittaamisessa.  

   

Corrado ja Zivney (1992) sanovat merkkitestin (sign) olevan yleisesti käytetty tilastollinen testi yli-

tuottojen tutkimisessa. He ovat tutkineet ei-parametrisen merkkitestin käytettävyyttä osakekurssi-

muutosten tutkimisessa. Sitä voidaan verrata parametriseen t-testiin sekä ei-parametriseen järjestys-

summatestiin (rank sum test /Mann-Whitney). Tutkijat toteavat merkkitestin olevan t-testiä tarkempi, 

kun epänormaalit tuotot ovat pieniä. Kun epänormaaleja tuottoja on havaittavissa, ei-parametrisista 

testeistä järjestyssummatesti on suositeltavampi.  

 

Brown ja Warner (1980) sanovat tutkimuksessaan t-testin olettavan aineistostaan esimerkiksi nor-

maalijakautuneisuutta. Jos oletus ei täyty, nollahypoteesi voidaan virheellisesti hylätä, ja tehdyt pää-

telmät ovat näin vääriä. Ei-parametrisissa testeissä, kuten merkkitestissä sekä Wilcoxonin järjestys-

summatestissä on vähemmän taustaoletuksia, mutta ne hylkäävät nollahypoteesin harvemmin kuin 

olisi aiheellista. Kyseisten testien selitysvoima, ja nollahypoteesin hylkäämisen todennäköisyys kas-

vaa otoskoon kasvaessa. He toteavat merkkitestin sekä järjestyssummatestin olevan epäsopivia, sillä 

ne hylkäävät nollahypoteeseja epäkorrektisti. Tutkimuksessa päädyttiin parametriseen t-testiin, joka 

on yleisesti käytetty.  
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

 

Tutkimuksen aineisto on itse kerätty ja koottu tutkielmaa varten. Aineiston kokoaminen alkoi tapaus-

ten kartoittamisella Kauppalehdeltä (2017) saadun luettelon avulla. Tutkimuksen kohteena toimii 

Helsingin pörssissä noteeratut yritykset, jotka ovat vaihtaneet toimitusjohtajaa vuosina 2010 - 2014. 

Otokseen valikoitiin 38 tapausta kappaleessa 4.1. määritellyin kriteerein, joiden osakekurssit tutki-

musperiodilta on kerätty Datastream-tietokannasta. Tämän jälkeen on seurattu tapahtumatutkimuksen 

vaiheita ja saatuja epänormaaleja tuottoja on testattu tilastollisesti parametrisella t-testillä. 

 

4.1. Aineiston kerääminen ja käsittely 

 

Kauppalehden (2017) ylläpitämässä tiedostossa on lueteltuna kaikki Helsingin pörssiyrityksissä ta-

pahtuneet toimitusjohtajavaihdokset vuodesta 2000 lähtien. Tapauksia oli yhteensä 380, ja yhtiöitä 

149. Tapahtumatutkimuksen luonteen vuoksi aikaväli haluttiin pitää suhteellisen lyhyenä, jotta vali-

tuille tapauksille on mahdollista suorittaa perusteellinen taustatyö. Kaikkien tapausten taustatiedot on 

kerätty manuaalisesti yhtiöiden julkaisemista tiedotteista sekä uutisista, mikä vie paljon aikaa, ja al-

tistaa luonnollisesti myös inhimillisille virheille.  

 

Tapausten valinnassa on käytetty myös seuraavia kriteereitä: (1) yrityksen on oltava listattuna; sekä 

edellisen toimitusjohtajan toimikauden on oltava tarpeeksi pitkä ennen uuden toimitusjohtajan nimi-

tystä, jotta estimointiperiodi täyttyy, (2) nimeäminen tulee olla tehty yhdellä ilmoituksella, jotta ta-

pahtumapäivämäärä voidaan määritellä (3) ja että samanaikaisesti nimeämisen kanssa ei ole tapahtu-

nut muita suuria muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa pörssikurssiin. Tutkimuksen aikaväliksi valikoi-

tui vuodet 2010-2014, joka käsitti yhteensä 82 tapausta. Näistä kuitenkin karsiutui reilu puolet ta-

pauksista (taulukko 2), jotka eivät täyttäneet kriteereitä, ja jäljelle jäi 38 tapausta.  Lopullisten tutki-

mukseen mukaan otettujen tapausten tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 1. 

 

Taulukko 2. Tutkimuksesta pois jätetyt tapaukset. 

        Poistettu, koska   KPL 

edellinen väliaikainen tj     22 

samaan aikaan yritysjärjestely 8 

ongelma estimointiperiodissa 11 

epäselvyys 3 

YHTEENSÄ 44 
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Taulukossa 2 esitetyt perustelut johtuvat siitä, että esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä tapah-

tuneiden vaihdosten kohdalla on vaikea sanoa, kumpaan tapahtumaan markkinat reagoivat. Myös ta-

paukset, joissa ilmoitukset tulivat eri aikoihin; tai, joissa jouduttiin määräämään väliaikainen toimi-

tusjohtaja, otettiin pois tarkastelusta tapahtumapäivämäärän valinnan kyseenalaisuuden vuoksi. Ta-

pahtumapäivän tarkkaa määrittämistä voidaan pitää tärkeämpänä kuin esimerkiksi mallinnusteknii-

koita tai tilastollisten testien valintaa tutkimuksen tuloksen luotettavuuden kannalta (Strong 1992). 

 

Tutkimusta varten aineisto on luokiteltu teorian pohjalta määritettyihin luokkiin sen mukaan, onko 

vaihdos rutiininomainen vai ei-rutiininomainen, ja tuleeko nimetty toimitusjohtaja talon sisä- vai ul-

kopuolelta (Taulukko 3). Perusteet luokitteluun on haettu yritysten antamista tiedotteista sekä uuti-

sista. Luokkia ei voida jakaa enää alaluokkiin otoksen pienestä koosta johtuen.   

 

Taulukko 3. Tapahtumien määrä luokittain. 

Kaikki Koko otos (N) 38    

Luokiteltu Rutiini (R) 23  Sisäinen (S) 20 

 Epärutiini (E) 15  Ulkoinen (U) 18 

 

 

Sisäiseksi johtajaksi luokitellaan epäsuorasti myös yhtiön hallituksesta valitut, joita datassa oli suh-

teellisen paljon, sekä yhtiön tytär- tai emoyhtiöissä työskennelleet, jotka rekrytoivan yhtiön hallituk-

sen voidaan katsoa tuntevan. Monessa tapauksessa istuva hallituksen puheenjohtaja valittiin toimi-

tusjohtajaksi. Tosin, jos tiedotteesta käy ilmi, että hallituksen jäsen on työskennellyt päätoimisesti 

toisen yrityksen palveluksessa, tämä on tulkittu ulkoiseksi valinnaksi.  

 

Rutiininomaisiksi vaihdoiksi on luonnollisesti määritelty eläköitymisen johdosta tapahtuneet toimi-

tusjohtajan vaihdokset, sekä sellaiset tapaukset, joissa uuden toimitusjohtajan nimitys on tapahtunut 

hallituksen ja lähtevän toimitusjohtajan yhteisellä päätöksellä ja viety kontrolloidusti maaliin. Epäru-

tiininomaisia vaihtoja ovat tapaukset, joissa vaihdos on tullut yllätyksenä jollekin osapuolelle; joissa 

on tarvittu väliaikaista toimitusjohtajaa; tai, joissa on selkeästi haettu muutosta tai kasvua uuden toi-

mitusjohtajan myötä. Muutamassa tapauksessa tiedotus oli vähäistä, mutta myöskään mitään radikaa-

lia ei tulkittu tapahtuneen, joten sellaiset vaihdokset on luokiteltu rutiininomaisiksi. Taulukossa 4 on 

lueteltu kaikki luokitteluperusteet.  
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Taulukko 4. Luokitteluperusteet: syyt toimitusjohtajan vaihdolle. 

SYY KPL 

Eläköityminen (R)  7 

Sairastuminen (E)  1 

Potkut (E) 6 

Toinen työtarjous (E) 3 

Muu tehtävä (R) 9 

Uusi strategia (R/E) 6 

Muu syy / ei tietoa (R) 6 

YHTEENSÄ 38 

 

 

Jokaiselle tapahtumalle on haettu Datastreamista kyseisen osakkeen kokonaistuotto (Total Return In-

dex) tapahtuma- sekä estimointiperiodilta. Hintaindeksistä poiketen tuottoindeksi ottaa huomioon 

myös maksetut osingot, ja on siksi todenmukaisempi tuottomittari – ja saa usein myös suurempia 

arvoja. Usein pörssit laskevat tällaisia tuottoindeksejä valmiiksi. (Vaihekoski 2004, 193) Tämän jäl-

keen seurataan tapahtumatutkimuksen vaiheita.  

 

4.2. Valittu markkinatuotto ja riskitön korko  

 

Markkinatuotto ja riskitön korko on haettu Datastreamista koko tutkimusperiodille sekä vuodelle 

2009, sillä joidenkin tapausten estimointiperiodi ulottuu tutkimusperiodin, vuosien 2010-2014, ulko-

puolelle. Markkinatuotoksi on valittu OMX Helsinki Cap- indeksi, joka mittaa markkinoiden yleistä 

kehitystä. Siinä yhden osakkeen paino voi olla korkeintaan 10 prosenttia, ja indeksi edustaa näin kat-

tavasti kaikkia valittavissa olevia sijoituskohteita. Riskittömänä korkona on käytetty 12kk euribor-

korkoa. Euriborin käytössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että se on euroalueen yleinen korko, joten 

esimerkiksi suomalaisina arkipyhinä euriborit noteerataan normaalisti markkinoilla. Tällaisissa ta-

pauksissa koron noteerauspäivä on poistettu luettelosta ja lisätty tätä seuraavaan pörssin aukiolopäi-

vän mukaiseen päivään. Markkinatuoton ja riskittömän koron tunnusluvut löytyvät taulukosta 5.  
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Taulukko 5. Tunnuslukuja: OMXH Cap ja euribor 12kk (vuosilta 2009-2014). 

 Keskiarvo 

d% 

Keskihajonta Volatiliteetti 

%pa 

OMX Helsinki Cap 0,0664 0,0136 21,60 

Euribor 12kk 0,00606 0,000067 0,1065 

 

Markkinatuoton keskimääräisestä päivätuotosta (taulukko 5) voidaan päätellä, että yleiset markki-

nanäkymät ovat olleet positiiviset, ja indeksin arvo on kasvanut tarkasteluperiodilla. Riskittömän ko-

ron volatiliteetti on hyvin pieni, kuten sen luonteeseen kuuluu. Volatiliteetti mittaa muuttujan muu-

tosten suuruutta, eli tuottojen keskihajontaa (Vaihekoski 2004, 196). Volatiliteetti on laskettu kerto-

malla keskihajonta oletettujen kaupankäyntipäivien (252) neliöjuurella. Euriborin keskitunnusluvut 

hämäävät kuitenkin jonkin verran, sillä se on ollut pitkään laskusuhdanteessa, kuten kuviosta 3 huo-

mataan.  

 

 

Kuvio 3. Markkinatuoton käyrä ja riskitön vuosikorko. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tapahtumatutkimuksen kaavan mukaan ensin on suoritettu osakekohtaista laskentaa, jonka tulokset 

ovat saatavilla liitteessä 2. Näistä on muodostettu päiväkohtaiset keskiarvot, sekä laskettu kumulatii-

viset epänormaalit tuotot. Tilastolliset testit on suoritettu SAS EG-ohjelmistolla. Teorian valossa tes-

teistä valikoitui käyttöön parametrinen t-testi, jonka eri versioita on käytetty testattavan otoksen mu-

kaan. Koko otokselle tehty keskiarvotesti oli odotetusti ’mitään sanomaton’, joten huomio tulosten 

raportoinnissa on suunnattu tapausten taustojen vaikutuksiin, eli ryhmien väliseen vaihteluun. Kes-

kiarvotestin tulokset ovat saatavilla liitteessä 3. Eri ryhmien vertailu on puolestaan suoritettu riippu-

mattomien otosten t-testillä, joka vertaa kahden ryhmän keskiarvojen eroja. Tässä tarkastelussa on 

otettu mukaan myös kumulatiiviset epänormaalit tuotot. 

 

5.1. Luokkaerojen analysointia 

 

Yksi tutkimushypoteeseista teorian ja järjen valossa oli, että osakkeiden epänormaalien tuottojen 

vaihtelu olisi suurempaa ei-rutiininomaisten tapausten kohdalla. Ei-rutiininomainen vaihto saattaa 

tapahtua nopealla aikataululla, ja tulla asianomaisten lisäksi myös markkinoille yllätyksenä. Tällöin 

sijoittajien liikkeet voivat olla liioiteltuja. Kuviossa 4 on nähtävillä kolmen joukon (rutiini/epäru-

tiini/koko otos) keskimääräiset epänormaalit tuotot. Eniten huomiota herättää juurikin ei-rutiinin-

omaisten vaihtojen kuvaajan suuret heilahdukset tapahtumapäivän ympärillä (t=0 ja t=1). Kuvaajan 

muoto sopii hyvin teoriaan, jonka mukaan huonoa suoriutumista seuraava toimitusjohtajan vaihto on 

toivottu tapahtuma markkinoilla, ja näin ollen kurssimuutos on epätavallisen suuri ja positiivinen. 

Markkinat tuntuvat kuitenkin korjaavan reaktion heti seuraavana päivänä. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että negatiivinen arvo kuviossa ei automaattisesti tarkoita negatiivista tuottoa, vaan positiivisen 

tuotto-odotuksen alittamista.  
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Kuvio 4. Keskimääräinen päiväkohtainen epänormaali tuotto. 

 

Mielenkiintoista kuviossa 4 on myös luokkien kuvaajien R ja E toisiinsa nähden lähes täysin päin-

vastainen liikehdintä. Tämä selittää merkityksettömät tulokset koko otosta testatessa ja tukee teorioita 

taustojen ja luokittelun merkityksestä. Koko otoksen testissä keskihajonta jää todellisuutta pienem-

mäksi, kun luokkien vastakkaiset liikkeet neutralisoivat toisiaan. Kaikkien luokkien tarkat päiväkoh-

taiset keskiarvot ja keskihajonnat ovat saatavilla liitteessä 4.  

 

5.2. Luokkien välinen ero: Rutiini/Ei-rutiini 

 

Ryhmien välistä vaihtelua on lähdetty tutkimaan tarkemmin riippumattomien otosten t-testillä eli 

kahden otoksen keskiarvotestillä. Sen avulla testataan, onko ryhmien ero tilastollisesti merkitsevä. 

Nollahypoteesina on, että ryhmien keskiarvot eivät eroa toisistaan. Taulukossa 6 on raportoitu testin 

tulokset: molempien ryhmien keskimääräiset epänormaalit tuotot, näiden keskihajonnat, sekä testi-

suure ja merkitsevyystaso.  
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Taulukko 6. Riippumattomien otosten t-testi: Rutiini/Ei-rutiini. 

T AAR (R)  

ln 

AAR (E) 

   ln 
𝝈(R) 𝝈 (E) t-arvo p-arvo 

-10 0,0018 -0,0011 0,021 0,032 -0,34 0,74 

 -9 0,0045 -0,0117 0,031 0,028 -1,44 0,16 

 -8 0,0065 -0,0128 0,038 0,036 -1,56 0,13 

 -7 0,0027 0,0117 0,029 0,041 0,79 0,44 

 -6 -0,0082 0,0062 0,029 0,026 1,57 0,13 

 -5 0,0005 -0,0084 0,019 0,029 -1,15 0,26 

 -4 0,0024 -0,0051 0,022 0,017 -1,14 0,26 

 -3 0,0082 0,0190 0,030 0,025 1,15 0,26 

 -2 -0,0135 -0,0059 0,026 0,040 0,72 0,48 

 -1 0,0054 -0,0032 0,035 0,012 -1,08 0,29 

 0 -0,0048 0,0357 0,031 0,055 2,61 0,017** 

 1 0,0077 -0,0160 0,039 0,037 -1,86 0,07** 

 2 -0,0007 0,0039 0,016 0,039 0,43 0,67 

 3 -0,0051 0,0034 0,026 0,029 0,94 0,36 

 4 0,0037 -0,0065 0,018 0,032 -1,12 0,28 

 5 0,00003 -0,0095 0,028 0,016 -1,35 0,19 

 6 -0,0007 -0,0067 0,025 0,037 -0,6 0,55 

 7 0,0025 -0,0107 0,018 0,021 -2,06 0,047** 

 8 -0,0007 -0,0127 0,030 0,033 -1,16 0,25 

 9 -0,0016 0,0077 0,016 0,013 1,85 0,07* 

10 -0,0063 0,0070 0,024 0,020 1,76 0,09* 

 **tilastollisesti merkitsevä 0,05 riskitasolla 
*tilastollisesti merkitsevä 0,10 riskitasolla 

 

 

Testi vahvistaa sen, mitä kuvion 4 perusteella kappaleessa 5.1. pohdittiin, eli luokkien keskiarvot 

poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi tapahtumapäivänä (t=0) sekä sen jälkeisenä päivänä. 

Rutiininomaisten vaihtojen pieni negatiivinen poikkeama normaalituottoon nähden tapahtumapäi-

vänä johtunee tapahtuman aiheuttamasta epävarmuudesta. Jos osakkeenomistajat ovat kokeneet yri-

tyksen asioiden olleen täysin mallillaan, tuleva suunta uuden toimitusjohtajan myötä saattaa aiheuttaa 

epävarmuutta. Negatiiviset epänormaalit tuotot yleistyvät tapahtumaperiodin loppua kohden, vaikka-

kin ovat hyvin pieniä. Ja vaikka joidenkin päivien kohdalla tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä, 

niiden taloudellinen merkitys jää suhteellisen pieneksi, eikä markkinoilla vallitseva epävarmuus ole 

vakava. Tutkitaan seuraavaksi kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tapahtumaperiodilta nähdäk-

semme tuottojen pidemmän ajan kehitys (taulukko 7).  
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Taulukko 7. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot: Rutiini/Ei-rutiini 

[T2, T1] CAAR (R)    CAAR (E) t-arvo p-arvo 

[-10, -1] 0,010 -0,011 -1,10 0,278 

[-5, -1] 0,0031 -0,0035 -0,42 0,701 

[0, 1] 0,0029 0,0198 0,87 0,392 

[1, 5] 0,0057 -0,0247 -1,96 0,058* 

[1, 10] -0,0011 -0,0402 -1,80 0,080* 

[1, 30] 0,0069 -0,0621 -1,71 0,096* 

 *tilastollisesti merkitsevä 0,10 riskitasolla 

 

Taulukossa 7 on paljon hyödyllistä informaatiota. Kumulatiiviset tuotot kertovat, mikä on tuottojen 

kertymä tietyn ajan kuluttua. Tapahtuman jälkeisillä tuottojaksoilla rutiininomaiset vaihdokset ovat 

kerryttäneet enemmän tuottoja kuin ei-rutiiniomaiset vaihdokset, jotka ovat poikkeuksetta pitkällä 

aikavälillä tuottaneet normaalituottoa vähemmän. Vaikka edellisessä kappaleessa pohdittiin negatii-

visten epänormaalien tuottojen syitä, näyttävät positiiviset reaktiot vieneen voiton epävarmuudelta ja 

negatiivisilta tuotoilta pitkän ajan kehityksessä. Ei-rutiininomaisten vaihdosten kohdalla voisi taulu-

kon 7 perusteella sanoa tuottojen tasaisesti laskeneen, mutta asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksin-

kertainen, sillä kumulatiivinen tuotto hyppii myös päätearvopäivien välillä, kuten kuviosta 5 nähdään. 

Esimerkiksi ajanjakso [1, 5] on erikoinen, sillä kumulatiivisesti se näyttää paljon suuremmin negatii-

viselta, mutta todellisuudessa laskee vain vähän nollan alapuolelle, sillä lähtöarvo on positiivinen.  

 

 

Kuvio 5. Kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot. 
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Kyseisten tulosten perusteella voidaan siis tulkita, että hypoteesi (a) ei-rutiininomaisten toimitusjoh-

tajavaihdosten suuremmasta vaihtelusta pitää paikkansa. Ei-rutiininomaisia vaihdoksia tulisi kuiten-

kin tarkemmin eritellä tapahtumaa edeltäneen menestyksen mukaan, jotta voitaisiin paremmin analy-

soida osakkeenomistajien odotuksia ja toivomuksia uuden toimitusjohtajan nimeämiseen. Saadut tu-

lokset voisi tulkita niin, että epävarmuus markkinoilla on suurta ja siksi kumulatiivinen tuotto olisi 

negatiivinen. Kappaleessa 1.1. esitellyn hyvinvointivaikutuksen teorian mukaan voisi siis sanoa, että 

informaatiovaikutus dominoi reaalivaikutusta, ja uuden toimitusjohtajan nimeämisen antama signaali 

ei ole tarpeeksi vahva kumoamaan tietoa esimerkiksi yhtiön heikosta menestyksestä.  

 

5.3. Luokkien välinen ero: Sisäinen/Ulkoinen 

 

Kappaleen 5.2. testi toistetaan täysin vastaavana, ainoastaan luokitteleva muuttuja on vaihdettu. Tä-

män testin tarkoituksena on siis selvittää, pitävätkö markkinat tärkeänä sitä, tuleeko toimitusjohtaja 

talon sisä- vai ulkopuolelta. Hypoteesin (b) mukaan markkinat reagoivat suuremmin ulkoa tulevan 

henkilön nimitykseen. Taulukossa 8 raportoidaan testin tulokset. 
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Taulukko 8.  Riippumattomien otosten t-testi: Sisäinen/Ulkoinen 

 

 

Vaikka taulukossa 8 ei ole kovin montaa tilastollisesti merkittävää päivää, voidaan jonkin sortin joh-

topäätöksiä vetää keskiarvojen suuruudesta ja merkistä. Yhtiön sisältä valittu toimitusjohtaja on saa-

nut keskimäärin pienempiä tuottoja kuin sen tuotto-odotus olisi (negatiiviset arvot). Tämä voi selittyä 

sillä, että sisäisesti valittu seuraaja voidaan nähdä kyvyttömänä suorittamaan tarvittavia uudistustoi-

menpiteitä - yhtiössä jo työskennellyt johtaja tuntee yhtiön toimintatavat ja henkilöstön, eikä välttä-

mättä osaa etsiä ongelmia. Tämän tutkimiseksi tulisi yhdistää yhtiön historiallinen menestys johtaja-

valintoihin sekä tietää enemmän esimerkiksi toivotuista muutoksista. Tässä tutkimuksessa ei suora-

naisesti ole tiedossa yhtiöiden taloudellinen suoriutuminen, sillä markkinatuotot heijastavat enemmän 

talouden tulevaisuuden näkymiä. Menestyksen mittaamiseen tarvittaisiin taloudellisia tunnuslukuja, 

mutta se jääköön jatkotutkimuksiin. Tutkitaan vielä kumulatiiviset epänormaalit tuotot tämän ryhmän 

osalta taulukosta 9.  

 

 

       T   AAR (S) 

    ln 

   AAR (U) 

    ln 
𝝈(S) 𝝈(U) t-arvo p-arvo 

-10 -0,0019 0,0035 0,028 0,023 -0,65 0,337 

 -9 -0,0039 0,0003 0,042 0,024 -0,38 0,704 

 -8 -0,0030 0,0001 0,030 0,046 -0,32 0,754 

 -7 0,0044 0,0083 0,032 0,037 -0,35 0,732 

 -6 -0,0046 -0,0002 0,026 0,031 -0,47 0,638 

 -5 -0,0077 0,0024 0,026 0,020 -1,34 0,314 

 -4 -0,0037 0,0029 0,015 0,024 -0,98 0,335 

 -3 0,0122 0,0127 0,026 0,031 -0,05 0,958 

 -2 -0,0123 -0,0085 0,038 0,024 -0,37 0,713 

 -1 0,0091 -0,0059 0,026 0,030 1,66 0,105 

 0 0,0084 0,0143 0,048 0,044 -0,39 0,697 

 1 -0,0153 0,0136 0,041 0,033 -2,39 0,022** 

 2 -0,0008 0,0032 0,022 0,032 -0,46 0,651 

 3 -0,0010 -0,0026 0,033 0,020 0,18 0,858 

 4 0,0008 -0,0015 0,029 0,019 0,29 0,770 

 5 -0,0023 -0,0054 0,025 0,024 0,40 0,694 

 6 -0,0122 0,0071 0,033 0,023 -2,07 0,045** 

 7 -0,0011 -0,0046 0,023 0,018 0,52 0,605 

 8 -0,0082 -0,0024 0,037 0,024 -0,55 0,583 

 9 0,0030 0,0011 0,017 0,014 0,37 0,714 

10 -0,0038 0,0021 0,024 0,023 -0,78 0,441 

 **tilastollisesti merkitsevä 0,05 riskitasolla 
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Taulukko 9. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot: Sisäinen/Ulkoinen. 

[T2, T1] CAAR(S) CAAR(U) t-arvo p-arvo 

[-10, -1] -0,0114 0,0165 -1,47 0,151 

[-5, -1] -0,0024 0,0036 -0,39 0,699 

[0, 1] -0,0069 0,0279 -1,91 0,065* 

[1, 5] -0,0186 0,0074 -1,68 0,101 

[1, 10 -0,0410 0,0107 -2,53 0,016** 

[1, 30] -0,0398 0,0014 -0,98 0,335 

 ** tilastollisesti merkitsevä 0,05 riskitasolla 

*tilastollisesti merkitsevä 0,10 riskitasolla 

 

Taulukko 9 todentaa saman, minkä taulukko 8, mutta vielä paremmin. Sisäisesti valittujen (S) henki-

löiden kohdalla kaikki tarkasteluikkunat saavat negatiivisen loppuarvon, ja ulkoa rekrytoidut puoles-

taan poikkeuksetta positiivisen. Kysymyksiä kuitenkin herättää, miksi myös vaihtoa edeltävät tarkas-

teluikkunat sopivat kaavaan. Ehkä luokat jakautuivat sattumalta markkinoiden odotusten mukaisesti, 

ennustaen ulkoisten johtajien ryhmälle positiivisia tulevaisuuden näkymiä. Alla vielä kuvio (6) ku-

mulatiivisista epänormaaleista tuotoista havainnollistamaan tuottojen kertymää. 

 

 

Kuvio 6. Kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot. 

 

Myös hypoteesin c. (ulkoisen kandidaatin aiheuttama reaktio on positiivinen ja suurempi kuin sisäi-

sen) voidaan sanoa pitävän osittain paikkansa. Ulkoisen johtajan valintaan reagoitiin keskimäärin 
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positiivisemmin kuin sisäisen. Tulos on looginen teorioiden valossa, eli ulkoinen johtaja nähdään 

potkuna eteenpäin, kun taas sisäisen johtajan voisi kuvitella tehneen jo voitavansa yrityksen eteen. 

Silti sisäisen johtajan aiheuttama negatiivinen reaktio on yllättävän iso. Taustalla on luultavasti haluja 

muutokseen, ja heikko menestys.  

 

5.4. Tutkimuksen huomioita ja ongelmia 

 

Tapahtumatutkimuksessa on joitakin ongelmakohtia, joiden osuutta tuloksiin tulisi pohtia. Esimer-

kiksi tapahtumapäivä ei ole aina aivan yksiselitteinen. Tässä tutkimuksessa tiedot kerättiin manuaa-

lisesti yhtiöiden nettisivuilta, joten on mahdollista, että samasta tapahtumasta aikaisemmin annettuja 

tietoja ei ole havaittu. Tapahtumapäivän ympäriltä tulisi saada selville myös muut mahdolliset vai-

kuttavat tekijät, mutta niiden vaikutuksen poistaminen on käytännössä mahdotonta (Strong 1992). 

Tällaiset tapahtumat kannattaa siis jättää pois tarkastelusta. Tosin tämäkään ei välttämättä riitä, sillä 

markkinoiden ja sijoittajien toimintaan voi vaikuttaa myös jokin tuntematon tekijä. 

 

Datan valinnassa olisi kannattanut kiinnittää enemmän huomiota osakkeen kaupankäyntiaktiivisuu-

teen esimerkiksi First North- listan yhtiöiden kohdalla. Suomen osakemarkkinat ovat suhteellisen 

pienet, joten pienemmillä yhtiöillä päivätuotot jäivät välillä nollaan, sillä kauppaa ei käyty lainkaan. 

Nollatuottoja ei kuitenkaan poistettu tapahtumaperiodilta, sillä sitä ei pidetty sen parempana ratkai-

suna. Se olisi vaikeuttanut epänormaalien tuottojen laskemista, sillä kyseiset päivät olisi tullut poistaa 

myös markkinatuoton ja riskittömän koron noteerauksista. Nollatuotot ovat voineet jonkin verran 

vaikuttaa epänormaaleihin tuottoihin. Tapahtumien määräkin voi olla ongelmallinen. Määrän tulee 

olla sellainen, että voidaan tehdä tarpeeksi kattavat taustatutkimukset, mutta mitä suurempi otos on, 

sitä tarkempia tilastollisia tuloksia voidaan odottaa. Parempaan ja tarkempaan luokitteluun vaadittai-

siin suurempi aineisto, sillä jos luokkajakoa olisi portaistanut neljäksi luokaksi, ryhmäkoot olisivat 

jääneet liian pieniksi tilastolliseen tutkimukseen ja minkään sortin yleistyksiin.  

 

Tilastollisen testaamisen näkökulmasta ongelmia aiheuttaa päivittäisten osakekurssien jakauma, joka 

on harvoin normaalijakautunut. (Bloom & Jackson, 2016) Normaalijakautumista voi tutkia tilastolli-

sesti esimerkiksi Kolmogorov-Smirnov -testillä, mutta, kuten tutkimusmenetelmä -luvun 3.2.2. yh-

teydessä kerrottiin, asialla ei ole suurta merkitystä tulosten kannalta.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää osakemarkkinoiden reaktio yrityksen toimitusjohtajan vaihtu-

miseen. Aiemman tutkimuksen perusteella selvitettiin ja jäsennettiin vaihdokseen vaikuttavia teki-

jöitä sekä tarkennettiin tutkimuskysymyksiä, sillä vaihdoksen taustoilla huomattiin olevan suuri mer-

kitys reaktion suuntaan. Teoriaosiossa tutustuttiin myös markkinoiden liikehdintään niiden saatua 

uutta informaatiota. Empiirisessä tutkimuksessa käytettiin Suomen markkinoiden dataa, joka on ke-

rätty aikaväliltä 2010-2014. Tutkimus suoritettiin tapahtumatutkimuksena testaten päiväkohtaisia 

epänormaaleja tuottoja, joiden avulla tutkittiin, tuottivatko osakkeet keskimäärin enemmän vai vä-

hemmän kuin ne normaaliolosuhteissa olisivat tuottaneet. Tutkimuksessa haluttiin siis vastauksia 

epänormaalien tuottojen suuruuteen ja taustatekijöiden merkitykseen kyseisissä tuotoissa.  

 

Teorian pohjalta aineisto luokiteltiin sen mukaan, oliko toimitusjohtajan vaihtuminen rutiininomai-

nen vai oliko siinä jotakin yllättävää, sekä nimettiinkö uusi toimitusjohtaja talon sisältä vai ulkopuo-

lelta. Luokkaerojen jäsentämiseksi muodostettiin myös tutkimushypoteeseja. Tutkimuksessa kiinni-

tettiin huomiota tapahtumapäivän lisäksi tämän ympärillä tapahtuneisiin reaktioihin 10 päivää mo-

lemmin puolin. Kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tutkittiin tapahtumaperiodin lisäksi myös kuu-

kauden päähän, jotta saatiin pidemmän ajan tuottojen kertymä, ja näin todenmukaisempi vaikutus 

selville. Yksittäisten päivien arvot eivät aina kerro koko totuutta. 

 

Tulokset osoittavat, että yhtiön vaihdosta edeltävillä tekijöillä on suuri rooli markkinoiden reaktioi-

hin. Tapausten taustojen merkitys on jopa suurempi kuin aluksi ajateltiin, ja siihen tulisi kiinnittää 

huomiota jatkossa vielä enemmän, jotta tapahtuman vaikutuksia voitaisiin paremmin tulkita. Saadut 

tulokset ovat johdonmukaisia ja loogisia, mutta niiden tulkinta on loppupeleissä kuitenkin vain arvai-

lua. Näiden tulosten valossa voidaan sanoa, että markkinat reagoivat suuremmin, jos vaihdos ei kulje 

luonnollista kaavaa. Markkinoille ei myöskään ole aivan sama, nimeääkö uuden toimitusjohtajan ta-

lon sisältä vai ulkoa: ulkoiseen johtajaan suhtaudutaan positiivisesti, mutta sisäisen johtajan aiheut-

tama reaktio on yllättävänkin negatiivinen. Mutta siitä ei voida olla varmoja, tapahtuiko markkinare-

aktio tehdyn luokittelun perusteella.  

 

Taustojen merkitys tulee ilmi esimerkiksi siinä, että koko aineistolle tehty testi ei tuottanut tuloksia, 

mutta aineiston luokittelun jälkeen saadut tulokset ovat tilastollisesti merkittävämpiä. Ei-rutiinin-

omaisten vaihtojen aiheuttama tapahtumapäivän reaktio oli suuresti positiivinen, indikoiden ehkä 

markkinaodotusten täyttymistä. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot tapahtumapäivän jälkeen olivat 
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kuitenkin poikkeuksetta negatiivisia, mikä voi kertoa epävarmuudesta markkinoilla. Ei-rutiininomai-

set vaihdot ovat aiemmassakin tutkimuksessa aiheuttaneet suurempia reaktioita kuin rutiininomaiset 

(Dahyaa & Power 2000, Hanato et al. 2011). Tosin Dahyaa ja Power (2000) eivät löytäneet tilastol-

lisesti merkitseviä eroja.  

 

Sisäisen johtajan nimitys aiheutti samoin negatiivisen reaktion markkinoilla. Ilmeisesti markkinat 

näkevät sisäisen johtajan tehneen jo kaiken voitavansa, eivätkä usko yrityksen tulevaisuuden näky-

mien parantumiseen. Tarkemman analyysin suorittamiseksi tulisi tutkia tällaisten yritysten taloudel-

lista tilaa: jos yhtiö tekee heikkoa tulosta, ja palkkaa talon sisältä uuden toimitusjohtajan, henkilöä 

voidaan jo pitää vastuussa huonosta tuloksesta. Se selittäisi parhaiten markkinoiden negatiivisen re-

aktion. Esimerkiksi Ang et al. (2003) eivät saaneet tilastollisesti merkitseviä tuloksia johtajan alku-

perän vaikutuksista. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voisi joka tapauksessa sanoa, 

että johtaja kannattaa nimetä yrityksen ulkopuolelta. Tapauskohtainen väitteen kyseenalaistaminen 

lienee kuitenkin tarpeen.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin mielenkiintoisia esimerkiksi amatöörisijoittajalle, mutta miksei 

yritysjohdollekin. Sijoittajan näkökulmasta tutkimus voisi auttaa löytämään hyviä ostorakoja. Tutus-

tumalla tapaukseen huolella ja selvittämällä taustat, voisi markkinoiden yleisiä liikkeitä ennustaa jon-

kin verran. Yritysjohto puolestaan voi jonkin verran taktikoida markkina-arvoaan ajatellen vaihtaes-

saan toimitusjohtajaa. Tosin yrityselämän realiteetit eivät tiedon myötä mihinkään poistu, ja jos toi-

mitusjohtaja ei tee tulosta, hän saa edelleen potkut, eikä taktikointi ole välttämättä ensimmäisenä 

mielessä. Potkujen aiheuttama reaktio voi periaatteessa olla kumpaan suuntaa vain – riippuen siitä, 

tiesivätkö markkinat yhtiön ongelmista, vai tuliko se yllätyksenä luoden uutta informaatiota.  

 

Jatkotutkimuksissa keskittyisin tapausten taustojen tarkempaan erittelyyn, sillä taustatekijöissä on 

vielä paljon tekijöitä, jotka jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Etenkin yhtiön menestyksen ja markki-

nareaktioiden yhteys nousi tutkimuksessa esille. Tätä voisi esimerkiksi tutkia tarkastelemalla yhtiön 

tunnuslukuja ja luokittelemalla yritykset menestyksen mukaan. Yrityksen markkina-arvon kuvatessa 

sijoittajien odotuksia tulevaisuudesta, historiallisen menestyksen ja tapahtuvan muutoksen suhde olisi 

mieleniintoinen tutkimuskohde. Aineiston tulisi tässä tapauksessa olla riittävän suuri, jotta nämä luo-

kat voitaisiin vielä jakaa edelleen, esimerkiksi juuri toimitusjohtajan alkuperän mukaan, tai vaihdok-

sen tyypin mukaan.  
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Joka tapauksessa voi edelleen todeta, että toimitusjohtaja on markkinoita kiinnostava hahmo. Toimi-

tusjohtajan vaihtaminen voidaan nähdä muutoksen symbolina, ja markkinat reagoivat sen mukaan, 

mitä mieltä ne muutoksesta ovat. Tai sitten eivät reagoi ollenkaan – jääkiekkojoukkueillakin on kan-

nattajia, jotka pysyvät joukkueen mukana, oli menestys minkälaista tahansa. 
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LIITTEET  

 

Liite 1. Tutkimuksen otos: käytetyt tapahtumat. 

YRITYS Tapahtu-

mapv 

Toimitusjohtaja 

Ahlstrom Oyj 16.5.2014 Levi Marco 

Aspocomp Group Oyj 27.2.2014 Montonen Mikko 

Basware Oyj 13.10.2011 Tihilä Esa 

Biohit Oyj 10.6.2010 Heiniö Jussi 

Biohit Oyj 14.12.2011 Korpela Semi 

CapMan Oyj 30.3.2010 Simonsen Lennart 

Dovre Group Oyj 17.8.2011 Mielck Jan-Erik 

Efore Oyj 15.3.2010 Vähämöttönen Vesa 

Exel Composites Oyj 16.9.2013 Kytömäki Riku 

F-Secure Oyj 15.11.2011 Fredrikson Christian 

HKScan Oyj 17.11.2011 Kottonen Hannu 

Incap Oyj 20.9.2013 Berghel Fredrik 

Kemira Oyj 27.10.2011 Büchele Wolfgang 

Keskisuomalainen Oyj 12.1.2010 Kangaskorpi Vesa-
Pekka 

Kone Oyj 28.1.2014 Ehrnrooth Henrik 

Metso Oyj 26.8.2010 Kähkönen Matti 

Nokia Oyj 10.9.2010 Elop Stephen 

Nokian Renkaat Oyj 27.5.2014 Lehtoranta Ari 

Nurminen Logistics Oyj 19.11.2013 Pohjanvirta Olli 

Outokumpu Oyj 17.2.2011 Seitovirta Mika 

Outotec Oyj 4.6.2009 Korhonen Pertti 

PKC Group Oyj 10.10.2011 Hyytiäinen Matti 

Sanoma Oyj 6.8.2010 Kaukonen Harri-Pekka 

Scanfil Oyj 25.2.2013 Jokitalo Petteri 

Sievi Capital Oyj 26.2.2013 Takanen Harri 

SSH Communications 
Security Oyj 

26.9.2011 Ylönen Tatu 

SSH Communications 
Security Oyj 

2.10.2014 Koponen Harri 



 
 

Takoma Oyj 10.9.2012 Virtanen Ari 

Takoma Oyj 14.2.2014 Miettinen Ilkka 

Tecnotree Oyj 16.9.2010 Hagros Kaj 

Tecnotree Oyj 28.5.2013 Raiskinen Ilkka 

Trainers' House Oyj 25.1.2011 Honkanen Vesa 

Trainers' House Oyj 9.1.2013 Heimonen Arto 

Uutechnic Group Oyj 4.4.2012 Viinikkala Ari 

Uutechnic Group Oyj 16.1.2014 Alatalo Vesa 

Valoe Oyj 7.9.2010 Eriksson Mats 

Valoe Oyj 3.4.2012 Savisalo Iikka 

Viking Line Abp 20.3.2014 Hansen Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. Osakekohtaiset tiedot (tapahtumaperiodilta). 

N TI 

% 

Volatiliteetti 

%pa 

AAR(i)  

% 

R/E CAR[-10, -1] 

ln 

CAR [0, 

10] 

ln  1. 0,104 25,19 0,128 R -0,005 0,030 

2. -0,167 40,05 0,125 R 0,005 0,015 

3. 0,372 38,13 -0,086 R -0,012 -0,008 

4. -0,228 42,64 -0,415 R -0,102 0,008 

5. -0,064 28,96 -0,213 E -0,044 -0,001 

6. 0,301 26,21 -0,018 R -0,041 0,035 

7. -0,195 62,98 -0,145 E -0,040 -0,005 

8. 0,174 26,42 0,137 R -0,029 0,058 

9. 0,161 22,18 0,143 R 0,051 -0,021 

10. -0,234 29,34 -0,370 E -0,021 -0,060 

11. -0,042 41,43 -0,026 R -0,048 0,006 

12. -0,185 74,64 -0,019 E -0,109 0,084 

13. 0,331 44,75 0,346 R 0,023 0,049 

14. 0,140 11,64 0,073 E 0,017 -0,002 

15. -0,017 23,87 0,013 R 0,048 -0,046 

16. 0,148 32,74 -0,235 R -0,037 -0,015 

17. 0,380 34,04 0,199 E 0,073 -0,035 

18. 0,054 19,93 -0,020 R 0,050 -0,056 

19. -0,242 30,79 -0,214 E -0,036 -0,013 

20. -0,162 18,76 0,139 E -0,009 0,037 

21. 0,261 61,26 0,688 R 0,103 0,031 

22. 0,592 45,94 -0,300 R -0,029 -0,035 

23. 0,089 24,60 0,060 R 0,040 -0,028 

24. -0,301 28,75 -0,325 R -0,014 -0,057 

25. 0,149 18,70 0,206 R 0,035 0,007 

26. 0,045 48,32 0,263 E 0,027 0,025 

27. 0,215 59,84 0,583 R 0,055 0,534 

28. -0,279 33,53 -0,033 R 0,004 -0,015 

29. -0,024 89,56 0,108 E -0,065 0,057 

30. -0,049 24,57 -0,029 E -0,027 0,019 

31. -0,825 64,00 -0,586 R 0,055 -0,195 

32. -0,535 37,64 -0,442 R -0,109 0,010 

33. 0,191 100,73 0,438 R 0,125 -0,073 

34. -1,617 50,12 -1,382 E 0,002 -0,305 

35. 1,340 78,95 1,809 E 0,150 0,205 

36. 0,604 102,51 0,862 R 0,029 0,112 

37. -1,057 82,04 -0,663 E -0,090 -0,077 

38. 0,042 19,50 0,054 E 0,004 0,005 



 
 

Liite 3. Koko otoksen (N) keskiarvotesti. H0: Keskiarvo ei poikkea nollasta. 

T AAR (ln) 𝝈 t-arvo p-arvo 

-10 0,0007 0,026 0,16 0,873 

-9 -0,0019 0,034 -0,34 0,734 

 -8 -0,0011 0,038 -0,18 0,857 

-7 0,0063 0,034 1,14 0,263 

-6 -0,0025 0,028 -0,55 0,588 

-5 -0,0030 0,023 -0,78 0,443 

-4 -0,0006 0,020 -0,17 0,864 

-3 0,0124 0,028 2,71 0,010** 

-2 -0,0105 0,032 -2,04 0,049** 

-1 0,0020 -0,007 0,44 0,663 

 0 0,0112 0,046 1,51 0,140 

1 -0,0016 0,040 -0,25 0,803 

 2 0,0011 0,027 0,25 0,802 

3 -0,0017 0,027 -0,40 0,695 

4 -0,0003 0,025 -0,08 0,939 

 5 -0,0037 0,024 -0,96 0,344 

 6 -0,0031 0,030 -0,63 0,532 

7 -0,0027 0,020 -0,84 0,408 

 8 -0,0055 0,031 -1,07 0,292 

9 0,0021 0,016 0,82 0,419 

10 -0,0010 0,023 -0,27 0,788 

 ** tilastollisesti merkitsevä 0,05 riskitasolla 

 

 

Liite 4. Keskimääräiset epänormaalit tuotot ja keskihajonnat luokittain. 

T AAR (N)     𝝈 AAR (R)      𝝈 AAR (E)     𝝈 

-10 0,0007 0,026 0,0018 0,021 -0,0011 0,032 

 -9 -0,0019 0,034 0,0045 0,031 -0,0117 0,038 

 -8 -0,0011 0,038 0,0065 0,038 -0,0128 0,036 

 -7 0,0062 0,034 0,0027 0,029 0,0117 0,041 

 -6 -0,0025 0,028 -0,0082 0,029 0,0062 0,026 

 -5 -0,0029 0,023 0,0006 0,018 -0,0083 0,029 

 -4 -0,0005 0,020 0,0024 0,022 -0,0051 0,017 

 -3 0,0124 0,028 0,0082 0,030 0,0189 0,025 

 -2 -0,0105 0,032 -0,0134 0,026 -0,0059 0,040 

 -1 0,0020        0,028 0,0054 0,035 -0,0032 0,012 

 0 0,0112 0,046 -0,0048 0,031 0,0357 0,055 

 1 -0,0016 0,040 0,0077 0,039 -0,0159 0,037 

 2 0,0011 0,027 -0,0007 0,016 0,0039 0,039 

 3 -0,0017 0,027 -0,0051 0,026 0,0034 0,029 

 4 -0,0003 0,025 0,0037 0,018 -0,0065 0,032 

 5 -0,0037 0,024 0,00003 
 

0,028 -0,0095 0,016 



 
 

 6 -0,0031 0,030 -0,0007 0,025 -0,0067 0,037 

 7 -0,0027 0,020 0,0025 0,018 -0,0107 0,021 

 8 -0,0054 0,031 -0,0007 0,030 -0,0127 0,033 

 9 0,0021 0,016 -0,0016 0,016 0,0077 0,013 

10 -0,0010 0,023 -0,0063 0,024 0,0070 0,020 

 

 

Liite 5. Kumulatiiviset keskimääräiset epänormaalit tuotot. 

T CAAR (N) CAAR (R) CAAR(E) 

-10 0,0007 0,0018 -0,0011 

 -9 -0,0012 0,0063 -0,0128 

 -8 -0,0024 0,0128 -0,0256 

-7 0,0039 0,0155 -0,0139 

-6 0,0014 0,0073 -0,0077 

-5 -0,0016 0,0079 -0,0161 

 -4 -0,0021 0,0103 -0,0212 

 -3 0,0103 0,0185 -0,0022 

 -2 -0,0002 0,0050 -0,0081 

 -1 0,0018 0,0104 -0,0113 

 0 0,0130 0,0056 0,0245 

 1 0,0114 0,0133 0,0085 

 2 0,0125 0,0126 0,0124 

 3 0,0108 0,0076 0,0157 

 4 0,0105 0,0113 0,0093 

 5 0,0067 0,0113 -0,0003 

 6 0,0037 0,0106 -0,0069 

 7 0,0009 0,0131 -0,0177 

 8 -0,0045 0,0124 -0,0304 

 9 -0,0024 0,0108 -0,0227 

 10 -0,0035 
 

0,0045 -0,0157 
 


