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Tämä kandidaatintutkielma keskittyy tarkastelemaan negatiivisen tulosvaroituksen 

antaneiden yhtiöiden osakekurssien suoriutumista. Tavoitteena on selvittää, onko 

näihin yrityksiin sijoittamalla mahdollista saavuttaa OMX Helsinki Cap Gross -indeksiin 

nähden ylituottoja tulosvaroituksen jälkeisellä 2-vuotisperiodilla. Tutkimus suoritetaan 

Helsingin pörssin päälistan yhtiöille, jotka ovat antaneet negatiivisen tulosvaroituksen 

aikavälillä 1.1.2010-31.10.2016. Kyseisellä ajanjaksolla annettiin yhteensä 148 

tulosvaroitusta, joista 6 jäi tarkastelun ulkopuolelle osakkeen pörssistä poistumisen 

takia. 

 

Keskimääräisen vuosituoton lisäksi sijoitusten suoriutumisen tarkastelussa käytetään 

Sharpen lukua, Jensenin alfaa sekä M2-lukua. Mainitut luvut lasketaan päivittäisistä 

kokonaistuotoista ja riskittömänä korkokantana käytetään kolmen kuukauden 

EURIBOR -viitekorkoa.  Koko aineistolle muodostettujen keskiarvojen lisäksi tulokset 

jaetaan ja vertaillaan toimialakohtaisesti, jotta nähdään miten toimialakohtaiset tuotot 

ja suoriutuminen jakautuu.  

 

Tulokset osoittavat, että negatiivisen tulosvaroituksen antaneiden yhtiöiden 

osakkeiden tuotto ei pärjännyt indeksille varoituksen jälkeisellä 2-vuotisperiodilla. 

Lisäksi myös Sharpen ja M2 luvuilla mitattuna indeksi suoriutui ylivertaisesti 

osakkeisiin verrattuna. Toimialakohtaisesta vertailusta huomataan eroja tuotoissa 

löytyvän, merkillisimpänä perusteollisuuden yritysten vahva suoriutuminen. 
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This Bachelor’s thesis focuses on stocks of firms that have issued a negative profit 

warning. The ultimate goal of this research is to figure out if there are positive abnormal 

returns to be yielded on average in the next 2 years after the warning when compared 

to OMX Helsinki Cap Gross Index. The aforementioned research is carried out to every 

negative profit warning event that occurred in the Helsinki stock market main list 

between 1.1.2010-31.10.2016. In the selected time period 148 profit warnings are 

found, from which 6 are excluded due to bankruptcy or delisting.  

 

In addition to annual average return, the investment performance measures used in 

this thesis are Sharpe, Jensen and M2. Daily stock total return data is used to calculate 

the said measures, with the risk-free rate of return used in the analysis calculations 

being 3M-EURIBOR. After forming average results for the whole data, industry -based 

categorization is applied to see whether there are notable differences on performance 

between them. 

 

Results show that on average, there were no abnormal returns available when 

compared to the index return in the 2-year period after the warning. In addition, when 

compared with Sharpe and M2, index showed superiority over negative profit warning 

stocks’ returns. Observation of industry-specific results prove that there is notable 

differences, most remarkable being the relatively good performance of traditional 

manufacturing firms.  
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1. Johdanto   

 

Sijoittaminen on viime vuosina kasvattanut suosiotaan, ja nykyään tulee jatkuvasti 

vastaan yhä enenevissä määrin sijoittamiseen kehottavia mainoksia ja artikkeleita. 

Tärkeimpänä seikkana pidetään sijoittamisen aloittamista mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Tällä hetkellä osakemarkkinoiden nousu on jatkunut jo verratenkin pitkän 

ajan, ja keskustelut korkojen nostamisesta aiheuttavat perusteltua huolta siitä, mihin 

kannattaa nykypäivänä sijoittaa. Helsingin pörssissä tulosvaroitukset eivät ole 

kovinkaan harvinainen näky – Suomessa listatut yritykset, osittain varmasti 

velvoittavien säännösten takia, ovat tottuneita julkaisemaan niin positiivisia kuin 

negatiivisia tulosvaroituksia olosuhteiden vaatiessa. Tässä tutkielmassa käyn läpi 

negatiivisia tulosvaroituksia osakesijoitusten ajurina. 

  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

  

Kanditutkielmassani keskityn tutkimaan Helsingin pörssissä negatiivisen 

tulosvaroituksen antaneita yhtiöitä ja selvittämään miten kyseisten yritysten 

osakekurssi on kehittynyt tulosvaroituksen jälkeen kahden vuoden ajan. Näiden 

tarkastelujen pohjalta pyrin päättelemään, onko pörssistä saatavilla ylituottoa 

negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yrityksiin sijoittamalla indeksiin verrattuna. 

Käytän hyväksi aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja sovellan niistä saatuja 

tuloksia omaan tutkielmaani sopivalla tavalla.  

  

Tutkimusaihe on mielestäni ajankohtainen ja ennen kaikkea mielenkiintoinen 

Helsingin pörssiä tutkaillessa. Historiallisesti 2000-luvulla Helsingin pörssissä on 

nähty suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten tulosvaroituksia - niin positiivisia kuin 

negatiivisia - muihin pohjoismaihin nähden (Alves, Pope, & Young, 2009).  

Nykypäivänä matalien korkojen makroympäristössä yritysten tuloksentekokykyyn on 

ladattuna entistä suurempia odotuksia, joka omalta osaltaan tavallaan edistää 

yritysten alttiutta tulosvaroituksien antamiseen (Talouselämä 2007). Finanssikriisin, ja 

Euroopassa myöhemmin eurokriisin, aiheuttamien taloudellisten oikkujen jälkeistä 

pörssien nousukautta olemme saaneet todistaa viimeisen vuosikymmenen ajan. 

Helsingin pörssin keskimääräinen P/E-luku on viime vuodet ollut historiallista 
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keskiarvoa korkeammalla, mutta on nyt loppuvuoden 2018 aikana lähtenyt 

pienimuotoiseen laskuun kurssien tullessa hieman alas (Nordnet, 2018). 

  

Negatiivisen tulosvaroituksen antavan yrityksen tilanne voi olla monenlainen, eikä 

tulosvaroituksen julkaiseminen tarkoita automaattisesti yrityksen olevan 

katastrofitilanteessa – tulosvaroitus voi johtua mm. em. ennakoitua hitaammasta 

liikevaihdon/-tuloksen kasvusta. Sijoittajat voivat myös ylireagoida yritysten antamiin 

negatiivisiin uutisiin, joka voi johtaa mahdollisiin epänormaaleihin tuottoihin uutisten 

julkaisemisen jälkeiselle ajanjaksolle. Zarowinin tutkimuksen mukaan tuloksellisesti 

huonon ajanjakson jälkeen yritykset todistetusti pärjäävät keskiarvoa paremmin 

(Zarowin, 1989). Edellä mainittujen seikkojen pohjalta on perusteltua tutkia, onko niihin 

sijoittaminen järkevää.   

 

1.2 Aiemmat tutkimukset aiheesta  

 

Tulosvaroituksen jälkeistä osakkeen pitkän aikavälin suoriutumiseen kohdistuvia 

tutkimuksia ei juurikaan ole saatavilla. Sen sijaan muutamia event-study -

menetelmällä tehtyjä tutkimuksia löytyy viimeisen 30 vuoden ajalta. Aiheeseen 

liittyvien tutkimusten vähäinen määrä on Jacksonin ja Maduran mukaan järkevästi 

selitettävissä sillä, että ennen 1990-luvun loppua yritysten julkaisemien 

tulosvaroitusten määrä oli vähäistä (Jackson & Madura, 2003). 

 

Amsterdamin pörssin tulosvaroituksia vuosina 2000-2002 tutkineet Church ja Donker 

käyttivät tapahtumatutkimusta keskittyen tulosvaroitukseen liittyvien ilmoitusten 

määrään. Tuloksena oli selvästi miedompi lasku sellaisten yritysten osakkeille, jotka 

olivat tulosvaroitukseen liittyvästä informaatiosta avoimempia (Church & Donker, 

2010).  Jacksonin ja Maduran Yhdysvaltojen pörsseistä aikaväliltä 1998-2000 

tehdyssä tutkimuksessa selviää, ettei tulosvaroituksen ajoituksella ole tilastollista 

merkitystä. Lisäksi tulokset osoittavat, että tulosvaroituksesta saadun informaation 

siirtyminen osakekurssiin kestää keskimäärin noin viisi päivää (Jackson & Madura, 

2003).  Lontoon pörssistä vuosina 1995-2001 tulosvaroituksia tutkinut Collett kuvaa 

negatiivisten tulosvaroitusten aiheuttamien kurssireaktioiden olevan suuremmat kuin 

positiivisten tulosvaroitusten vastaavat (Collett, 2004).  
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Tulosvaroituksiin ja muihin osakkeeseen vaikuttavien yritysten julkaisemiin uutisiin 

keskittyviä tutkimuksia ovat tehneet muun muassa Skinner (1994) sekä Dayanandan, 

Donker ja Karahan (2017). Yhdysvaltojen pörssimarkkinoilla ilmenee tulosvaroitusten 

julkaisemishalukkuudessa olevan vaikutusta sijoittajiin. Muutoksia ennusteissa 

kohtaavien yritysten aktiivisuus ja halukkuus tulosvaroituksen julkaisemisessa 

palkitaan yrityksen osakkeen paremmalla likviditeetillä, joka johtaa sijoittajien kannalta 

parempaan lopputulokseen verrattaessa tilanteeseen, jossa yritys ei ennen 

osavuosikatsausta varoita tuloksesta (Dayanandan et al. 2017).  

 

Väitettä likviditeetin paranemisesta puoltaa myös Skinnerin (Skinner, 1994) 

tutkimustulos siitä, että osakeanalyytikot ja investoijat alkavat hiljalleen karttamaan 

tulosvaroituksen julkaisemisen suhteen huonon maineen saaneita yhtiöitä. Hyvien 

sijoittajasuhteiden lisäksi insentiiveinä vapaaehtoiseen huonoista uutisista 

ilmoittamiseen Skinner (1994) pitää muun muassa osavuosikatsauksessa 

ilmoitettavien tulospettymysten suuruuden minimoimista. 

 

Suomessa tulosvaroituksen vaikutusta osakkeisiin Helsingin pörssissä on tutkittu 

muutamaan otteeseen keskittyen pääosin yleensä samaan metodiin, mutta 

sovellettuna eri ajanjaksoihin. Yleisemmin (Kupari Harri, 2008; Kärjä Tomi, 2008; Elg 

Emilia, 2013; Eronen Patrik, 2016) aiheeseen liittyvä tutkimus on tehty 

tapahtumatutkimuksena, jossa tapahtumaikkunana on käytetty joko [-10,+10] tai [5,+5] 

päivää. Tulosvaroituksia tarkastelevat tapahtumatutkimukset kohdistuivat Helsingin 

pörssissä noteerattuihin yrityksiin vuosina 2000-2014. Viimeisimpänä näistä on Patrik 

Erosen toteuttama tapahtumatutkimus vuosilta 2009-2014, jonka mukaan negatiivisen 

tulosvaroituksen antaneiden yhtiöiden osake laskee kumulatiivisesti keskimäärin 3,01 

prosenttiyksikköä vielä kymmenen päivää tulosvaroituksen julkaisun jälkeen (Eronen, 

2016). 

 

Pasi Juntusen vuonna 2013 julkaistussa opinnäytetyössä ”Havaintoja 

tulosvaroituksen jälkeisestä osakkeen pörssikurssin kehittymisestä.” on tutkittu 

osakkeiden kehittymistä tulosvaroituspäivän päätöskurssin jälkeisen 60 ja 120 päivän 

ajan.   Tutkimuksessa on mukana niin positiiviset kuin negatiiviset tulosvaroitukset 

vuosilta 2006-2010. Kyseisellä ajanjaksolla negatiivisten tulosvaroitusten yhtiöiden 
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osakkeet kehittyivät 120 päivän tarkasteluvälillä keskimäärin 3,2 prosenttiyksikköä 

indeksiä heikommin. (Juntunen, 2013) 

  

Kaikki edellä mainitut tutkimukset päätyivät saman suuntaisiin lopputuloksiin. Niiden 

perusteella Helsingin pörssissä negatiivisen tulosvaroituksen antaneen yhtiön 

osakekurssi laskee kumulatiivisesti vielä tulosvaroituksen julkistamisen jälkeen 5-10 

päivän ajan joitakin prosentteja, riippuen käytetystä tutkimuksen aikavälistä ja 

ajanjaksosta. Tulosvaroituksesta saatu informaatio yrityksen tilanteesta ei siis siirry 

välittömästi osakekurssiin. Hieman pidempään aikaväliin keskittyneestä tutkimuksesta 

saatiin myös selville, että yrityksen osake ei ollut palautunut tulosvaroituspäivän 

päätöskurssista niin 60 kuin 120 päivän jälkeenkään. Toisin sanoen negatiivisen 

tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin sijoittamalla vuosina 2000-2014 ei ollut saatavilla 

ylituottoa OMXH Cap -indeksiin verrattuna.  

 

1.3 Tutkimusongelma 

 

Aiemmin mainitsemani edeltävien tutkimusten hyödyntäminen ilmenee kuvassa 1. 

Olen päättänyt aloittaa osakkeen kehityksen tarkkailun vasta 10 päivää 

tulosvaroituksen julkaisemisen jälkeen, sillä vuosina 2009-2014 osakekurssit laskivat 

Helsingin pörssissä noin kymmenen päivän ajan tulosvaroituksen jälkeen (Eronen, 

2016). Valittu tutkimusväli palvelee tutkimuksen tarkoitusta. 

 

 
Kuva 1: Osakkeen tutkimusperiodi 

 

Tutkimusta varten olen muotoillut tutkimuskysymyksen, johon pyrin saamaan 

vastauksen. Valittu tutkimuskysymys on saatu aiheeseen sovitettua, ja sillä on suora 

yhteys tutkimuksen otsikkoon. 
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Tutkimuskysymys:  

  

Onko negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin sijoittaminen kannattavaa?  

  

Tämä yksinkertainen kysymys on pohjimmiltaan tutkimuksen kohteena. 

Tutkimuskysymys on mahdollista paloitella seuraaviin alatutkimuskysymyksiin, jotka 

auttavat alkuperäisen ongelman ratkaisemisessa:  

  

Alatutkimuskysymys:  

  

Onko Helsingin pörssissä negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin 

sijoittamalla saatavilla ylituottoa indeksiin nähden keskipitkällä aikavälillä?  

 

ja 

 

Miten keskipitkän aikavälin keskimääräiset tuotot eroavat toimialoittain?  

  

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tulos antaa suoraan vastauksen 

päätutkimuskysymykseen, mutta tarkentaa sitä hieman. Sijoitus voi olla kannattava, 

vaikka se ei tuottaisikaan indeksiä paremmin. Alatutkimuskysymyksenä 

toimialakohtainen vertailu on osuva. Vertailun avulla on mahdollista löytää ne 

toimialat, jotka ovat keskimääräistä paremmin suoriutuneet tulosvaroituksen jälkeen. 

Toisaalta se taas auttaa kertomaan, minkä toimialojen yhtiöitä tulisi pyrkiä välttämään. 

Näiden tutkimuskysymysten avulla on mahdollista saada tutkimukseen soveltuvia 

vastauksia. 

  

1.4 Tutkimuksen rajaukset   

  

Tutkimus toteutetaan Helsingin pörssiin päälistalle listautuneiden yhtiöiden 

osakekurssien kehityksen ja julkaistujen pörssitiedotteiden avulla. Mukaan otetaan 

kaikki Helsingin pörssin päälistan yhtiöt, jotka ovat antaneet negatiivisen 

tulosvaroituksen aikavälillä 1.1.2010 – 31.10.2016. Kyseinen aikaväli sopii hyvin 

tutkimukseen, sillä 2008 vuoden aikana finanssikriisin realisoiduttua yritysten 
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osakekurssit laskivat rajusti ja onkin hyvä tutkia niiden palautumiskykyä – tässä 

tapauksessa negatiivisen tulosvaroituksen antaneiden yhtiöiden. Toinen ajallinen 

ääripää on valittu sillä perusteella, että 31.10.2016 mennessä tulosvaroituksen 

antaneiden yhtiöiden osakekurssin kehitystä pystyy tutkimaan 2 vuoden ajan 

tulosvaroituksen jälkeen.  

 

Tutkimuksessa on mukana kaikki Helsingin pörssissä negatiivisen tulosvaroituksen 

antaneet yhtiöt koosta tai toimialasta riippumatta, mutta tutkimuksen tuloksia tulen 

vertailemaan myös toimialakohtaisesti. Tämä siitä syystä, että koen toimialalla olevan 

merkitystä esimerkiksi toimialan syklisyyden kautta. Kandidaatintutkielma keskittyy 

pelkästään tulosvaroituksen jälkeiseen osakekurssin kehitykseen, eikä esimerkiksi 

tulosvaroitukseen johtaneita tekijöitä tai yrityskohtaisia taseita aleta tarkastelemaan. 

Huomioitavaa on myös, että tutkimuksessa tarkastellaan jokaista tulosvaroitusta 

omana tapahtumana, joten saman yrityksen osakekurssi voi olla tarkastuksen 

kohteena useamman kerran. Tutkimus ei myöskään ota kantaa yrityksen julkaiseman 

tulosvaroituksen sisällölliseen luonteeseen. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannon jälkeen jatkan aiheeseen liittyvällä teoriaosalla, jossa tuon esille 

tutkimuksen kannalta keskeisiä teorioita. Toisessa kappaleessa muodostan myös 

teorian pohjalta tutkimushypoteesit.  Teoriakappaleen jälkeen esitellään 

tutkimusaineisto ja käydään läpi menetelmiä, joiden avulla tutkimuskysymyksiin 

pyritään saamaan vastaukset. Neljännessä kappaleessa tarkastellaan saatuja tuloksia 

ja tehdään johtopäätökset sekä vastataan tutkimuskysymyksiin ja -hypoteeseihin. 

Viimeinen kappale, yhteenveto, sisältää pohdintaa tutkimuksesta ja siitä miten saatuja 

tuloksia voitaisiin käyttää jatkossa.   
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2. Teoreettinen viitekehys 

 

Teoreettinen viitekehys pitää sisällään tutkimukselle olennaista kirjallisuutta ja 

käsitteitä. Osakemarkkinoiden yleiskuvauksen lisäksi kuvaillaan markkinoiden 

tehokkuutta ja tulosvaroituksen ominaispiirteitä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. 

Lopuksi muodostetaan tutkimuksen tavoitteiden kohdentamista auttavat 

tutkimushypoteesit.  

 

2.1 Markkinoiden tehokkuus 

  

Puhuttaessa osakkeista ja niiden tuotoista on markkinoiden tehokkuus olennaisena 

osana. Arvopaperimarkkinoiden tehokkuus riippuu saatavilla olevan informaation 

määrästä ja sen nopeudesta heijastua arvopapereiden hintoihin (Martikainen ja 

Martikainen 2009). Markkinoiden tehokkuutta on tutkinut muun muassa Faman 

vuonna 1970 julkaisemallaan teoksella ”Efficient capital markets: A review of theory 

and empicial work”. Fama (1970) esittää markkinoiden olevan tehokkaat, kun kaikki 

saatavilla oleva informaatio on sisällytettynä hintoihin.  

 

Tehokkuus on Faman mukaan jaettavissa kolmeen eri muotoon: heikkoon, 

keskivahvaan ja vahvaan. Heikossa muodossa hinnat määräytyvät historiallisten 

tietojen, esimerkiksi aiemman kurssikehityksen perusteella.  Keskivahvassa 

tehokkuudessa kyseessä on tilanne, jossa hintoihin heijastuu nykyinen julkisesti 

saatavilla oleva informaatio ja vahvassa mukana on myös yksityinen informaatio 

(Fama, 1970). Myöhemmin julkaistussa toisessa painoksessa Fama mainitsee 

markkinoilla esiintyvien kaupankäyntikustannusten johtavan siihen, että alkuperäinen 

tehokkaiden markkinoiden tilanne ei ole saavutettavissa (Fama, 1991).  

 

Faman esittämää tehokkaiden markkinoiden hypoteesia testannut Basu (Basu, 1977) 

sai selville yritysten tuottoja tutkiessaan, että P/E luvut eivät täysin peilanneet hintoja 

markkinoiden keskivahvan tehokkuuden mukaisesti – tarkoittaen epänormaalien 

tuottojen olleen saatavilla vuosina 1957-1971. Markkinoiden ei voida siis olettaa 

toimivan Faman teorioiden mukaan tehokkaasti. 
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Markkinoiden tehottomuus ilmenee yleensä epänormaalien tuottojen muodossa. 

Epänormaalit tuotot tehottomien markkinoiden olosuhteissa tulee usein esille yrityksen 

julkaiseman tiedotteen jälkeen, ja siihen on Pettitin (1972) mukaan kaksi mahdollista 

syytä. Markkinat voivat joko aliarvioida yrityksen julkaiseman tiedon vaikutusta 

osakkeen arvoon, tai tiedon leviäminen ei tapahdu välittömästi, jolloin markkinoilla on 

tehottomuutta ja epänormaaleja tuottoja saatavilla hetken aikaa (Pettit, 1972). 

Jegadeeshin ja Titmanin (Jegadeesh & Titman, 1993) tekemän tutkimuksen mukaan 

on myös mahdollista, että sijoittajien tapa ostaa voittajia ja myydä häviäjä aiheuttavat 

poikkeumia osakkeen hinnan pitkän aikavälin hinnasta ja täten luo hetkittäisen 

tilaisuuden epänormaaleille tuotoille.  

 

2.2 Osakkeen hinnan muodostuminen 

 

Yrityksen pörssiin listatun osakkeen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan kautta. 

Rahoitusmarkkinoilla pankit välittävät osto- ja myyntitarjouksia ja hintojen kohdatessa 

kauppa syntyy sovitulla hinnalla. Sijoittajat tekevät yrityksen tarjoamien raporttien ja 

tunnuslukujen perusteella omia laskelmiaan, joiden avulla he koittavat saada selville 

yrityksen osakkeen käyvän hinnan. Laskelmistaan saatuja hintoja yrityksen osakkeelle 

vertaillaan senhetkiseen osakekurssiin ja tilanteen tullessa tehdään ostotarjous 

haluamalla hintatasolla. 

 

Analyytikoiden asettamat osakkeiden tavoitehinnat osaltaan myös vaikuttavat 

osakkeen hintatasoon, sillä yleisesti ottaen sijoittajat tekevät päätöksiään osittain 

analyytikoiden antamat ehdotukset mukaan ottaen. Tätä väitettä puoltaa lukuisat 

analyytikoiden suositusten vaikutuksesta osakkeen hintaan tehdyt tutkimukset. 

Saksan osakemarkkinoita tutkineet Souček ja Wasserek (Souček & Wasserek, 2014) 

vuosikymmenen ajanjakson tutkimuksessaan saivat selville epänormaalien tuottojen 

olleen saatavilla suosituksen antopäivänä, oli sitten kyseessä suosituksen lasku tai 

nosto. Intian osakemarkkinoilla vastaavan tutkimuksen tehneet Chauhan, 

Chaturvedula, Rastogi, & Bang (Chauhan, Chaturvedula, Rastogi, & Bang, 2009) 

löysivät ostosuosituksille epänormaaleja tuottoja, mutta myy -suosituksille ei ollut 

saatavilla epänormaaleja tuottoja.  
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Tulosvaroituksen vaikutusta analyytikoiden suositushintojen muutoksia tutkineet Libby 

& Tan (Libby & Tan, 1999) puolestaan tuloksissaan esittävät analyytikoiden asettavan 

suositushinnan sillä perusteella, että kyseessä olisi pidempiaikainen tulostrendin 

muutos – siitä huolimatta, että itse uskoisivat sen olevan vain väliaikaista.  

 

2.3 Tulosvaroitus 

 

Pörssiin listautuneilla yhtiöillä on tapana antaa vuosittaiset tulosennusteet ja 

tulevaisuuden näkymät. Tulosvaroitukset ovat yritysten julkaisemia pörssitiedotteita, 

joiden kautta ne tuovat markkinoille tiedon merkittävästi ennusteista eroavasta 

tuloksesta. Suomessa pörssiyrityksillä on tulosvaroituksen suhteen 

julkaisuvelvollisuus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa markkinoilla toimiville 

sijoittajille oikeat tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta (Minilex).  

 

Yritys voi antaa joko positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen sen hetkisestä 

tilanteesta riippuen. Positiivisella tulosvaroituksella tarkoitetaan sitä, että yritys on 

suoriutunut odotettua paremmin ja aikaisemmin annetut tulosennusteet tai 

tulevaisuuden näkymät eivät enää päde. Negatiivinen tulosvaroitus puolestaan 

annetaan, jos toteutumat ovat selvästi alle ennusteiden tai tulevaisuus on odotettua 

synkempi (Finanssivalvonta).  

 

2.4 Tutkimushypoteesit 

 

Tutkimuskysymykset ja ongelmat on muodostettu jo aiemmassa kappaleessa, mutta 

koen tarpeelliseksi johtaa niistä tutkimushypoteesit, joiden avulla voin siirtyä 

empiiriseen tutkimukseen luontevammin.  

 

H1: Negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin sijoittamalla ei keskimääräisesti 

voi saavuttaa indeksiä suurempia tuottoja.  

 

Ensimmäinen hypoteesi on suoraan johdettu aiemmin esitetystä 

tutkimuskysymyksestä. Tutkimuskysymyksen tapaan tämä hypoteesi on 
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yksinkertaistetusti muodostettu antamaan tutkielman olennaisimmalle kysymykselle 

suora vastaus. 

 

H2: Toimialakohtaisia eroja tuotoissa löytyy ja myös indeksin ylittäviä tuottoja on 

saatavilla yksittäisen toimialan yhtiöillä keskimäärin. 

 

Käytettävä aineisto kattaa Helsingin pörssin päälistan kaikkien yritysten 

tulosvaroitukset, joten pelkkä ensimmäisen hypoteesin toteaminen ei anna laajaa 

kuvaa osakkeiden suoriutumisesta. Vaikka koko aineiston kattava analyysi antaisikin 

lannistavia tuloksia, on valonpilkahduksia mahdollisesti löydettävissä yksittäisten 

toimialojen kohdalla. Eri toimialojen luonteispiirteet itsessään johtavat osakekurssin 

heilahteluihin, mutta siihen lisätyt tulosvaroituksen tuomat haasteet tekevät 

luontevaksi tutkia näitä eroja.   
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3. Empiirinen tutkimus 

 

Tämä tutkimus suoritetaan kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan tilanne, mutta yleensä taustalla olevia syitä 

ei pystytä selvittämään. Tutkimus on kokonaistutkimus, sillä tarkasteltavana on kaikki 

tulosvaroituksen antaneet yhtiöt vuosina 2010-2018. Yleensä määrällistä tutkimusta 

varten käytettävän otoksen tulisi olla yli 100 (Heikkilä, Tarja 2014).  Valitun aikavälin 

ja Helsingin pörssin tulosvaroitusesiintyvyyden mahdollistamana saatavilla oleva 

aineisto on tutkittavissa määrällisesti. Tämä kappale jatkuu ensin tutkimusaineiston 

kuvauksella sekä aineiston keräämisellä, jonka jälkeen esittelen itse aineiston 

analyysissä käytettäviä metodeja ja eri tuottomittareita. 

 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessa käytetty aineiston keräämiseen on käytetty hyväksi saatavilla olevia 

internet-tietokantoja sekä yliopistolta löytyvää Thomson Reuters Datastream -

palvelua. Tulosvaroituksiin liittyvät tiedot on haettu Kauppalehden nettisivuilta 

löytyvästä uutisten arkistosta hakusanoja ”negatiivinen” ja ”tulosvaroitus” 

höydyntämällä. Tulosvaroitustietojen perusteella saatujen yritysten päivittäiset 

osakekurssit on haettu Datastreamista exceliin. Osakkeiden tuoton vertailukohdaksi 

valitun, osakkeet takaisin sijoittavan OMXH Cap Gross Index -indeksin tiedot on 

noudettu Investing.com -palvelusta excel tiedostona. Tutkimuksen analyyseissä ja 

tuottojen laskussa käytettävää riskitöntä tuottoa vastaamaan olen valinnut 3 

kuukauden EURIBOR -viitekoron, joka niin ikään myös on haettu exceliin Datastream 

-palvelusta. 

 

Kauppalehden arkistosta aikavälillä 1.1.2010-31.10.2016 hakemalla löytyi negatiivisia 

tulosvaroituksia 148 kappaletta. Satunnaisia varmistuksia yrityksen nettisivujen 

pörssitiedotteiden arkistosta jouduin tekemään, sillä vertailtaessa kurssireaktiota 

kauppalehdessä mainittuun tulosvaroitukseen heräsi epäilys tulosvaroituksen 

negatiivisuudesta. Valitulla ajanjaksolla Helsingin pörssissä tapahtui muutama 

harvinainen tapahtuma konkurssin muodossa. Suomen kansan murheenkryyniksi 

muodostunut Ahtium (entinen Talvivaara) ajautui konkurssiin kauan jatkuneiden 
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ongelmien jälkeen vuonna 2018. Näin kävi myös Tiimarille, joka jätti 

konkurssihakemuksen vuonna 2012.  

 

Rosendahlin mukaan Helsingin pörssissä yritysten konkurssit ovat erittäin harvinaisia, 

sillä vuoden 1990 jälkeen konkurssiin menneitä yhtiöitä on vain 8 (Yle, 2013). Päätin 

jättää analyysiin käytettävästä aineistosta pois konkurssiin menneiden Tiimarin sekä 

Ahtiumin tiedot konkurssin harvinaisuuden perusteella.  

 

Konkurssien lisäksi alkuperäisestä 148 tulosvaroitustapahtuman otoksesta on 

jouduttu karsimaan 4 tapausta yhtiön pörssistä poistumisen vuoksi esimerkiksi 

yritysoston vuoksi, jolloin ei ole voitu tarkastella täyttä 2 vuotta tulosvaroituksen 

jälkeisestä tuotosta. Tarkasteltavaksi jäi siten 142 tulosvaroitustapahtumaa, jotka 

otettiin analysoitavaksi exceliin. 

 

 

 

 
Kuva 2. Indeksin ja viitekoron kehitys. 

 

Kuvassa 2. on esitetty laskelmissa riskittömänä viitekorkona käytettävä 3 kuukauden 

EURIBOR-viitekorko sekä vertailukohteena käytettävä osingot huomioon ottava OMX 



13 
 

 

Helsinki Cap Gross -indeksi. Kuvaajasta huomataan, että OMXH Cap GI on 2010 

alkuvuodesta lähtien ollut tasaisessa nousutrendissä, pientä 2011 vuoden eurokriisin 

aiheuttamaa turbulenssia lukuun ottamatta. Alkuvuodesta 2010 indeksin pisteluku oli 

7500 tasolla, ja lokakuun 2018 lopussa se puolestaan oli noin 18 000. Indeksin huippu 

koettiin elokuun lopussa 2018 pisteluvun noustessa yli 20 170. Tarkasteluperiodin 

aikana indeksin pisteluvun huomataan kasvaneen noin 2,4-kertaiseksi.  

 

Samanaikaisesti huomataan korkojen laskeneen vuoden 2011 reilun 1,6 prosentin 

huipuista huomattavasti jopa nykyiselle -0,3 prosenttiin. Finanssikriisin myötä 

Euroopan keskuspankki on joutunut elvyttämään taloutta alentamalla rahan hintaa. 

Yhdysvaltojen markkinoilla tilanne on hieman erilainen, sillä Yhdysvaltain 

keskuspankki FED on nostanut ohjauskorkoa vuoden 2014 jälkeen jopa kahdeksan 

kertaa, joista kolme on tapahtunut vuoden 2018 aikana. Yhdysvaltain keskuspankin 

ohjauskorko on tällä hetkellä 2,25%, uusien nostojen ollessa jo markkinoiden 

puheenaiheena. (Investing, 2018) 

 

Talouden elvytykseen tarkoitetulla korkojen laskulla voidaan nähdä olevan suora 

vaikutus indeksin kasvuun, sillä korkojen lasketessa sijoittajat vetävät rahojaan pois 

korkosijoituksista ja lisäävät osakkeiden painoa sijoituksissaan. Osakemarkkinoille siis 

allokoituu matalien korkojen vallitessa enemmän rahaa, joka osaltaan johtaa kurssien 

nousuun. (Sijoitustieto, 2016) 

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksessa on laskettu riskittömän koron ylittävien tuottojen lisäksi osakkeille sekä 

indeksille kolmen eri tuottomittarin luvut, jotka ovat Jensenin alfa, Sharpen luku sekä 

Modiglianin riskikorjattu tuotto. Nämä kolme mittaria valikoituivat käytettäväksi niiden 

tutkimukseen soveltuvuuden vuoksi, sillä ne kaikki ottavat sijoituksen suorituskykyä 

mitatessaan huomioon riskin tavalla tai toisella – jokaisen jaotellessa tuotot hieman 

omalla tavallaan. Negatiivisen tulosvaroituksen yhtiön osakkeisiin sijoittamisessa riski 

ja volatiliteetti on suuressa osassa, joten on tärkeätä valita riskit huomioon ottavia 

tuottomittareita asiallisen vertailun mahdollistamiseksi. Vuosittaiset keskimääräiset 

tuotot on laskettu ottamalla tarkasteluperiodin päivittäisistä riskitöntä korkoa ylittävistä 
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tuotoista keskiarvo ja kertomalla se vuodessa olevien kaupankäyntipäivien määrällä, 

joka on 260. Seuraavaksi esittelen valitut mittarit lyhyesti. 

 

3.2.1 Jensenin alfa 

 

Michael C. Jensenin 1960-luvulla kehittämä tuottomittari, joka suhteuttaa sijoituksen 

tuotot markkinariskiin. Se pohjautuu Treynorin, Sharpen, Lintnerin sekä Mossinin 

kehittelemään capital asset pricing modeliin. (Jensen, Black, & Scholes, 1972) 

 

𝐸(𝑟 ) = 𝑟 + 𝛽 𝐸(𝑟 ) − 𝑟       (1) 
 

jossa   𝐸(𝑟 ) sijoituksen odotettu tuotto 

   𝑟  riskitön korkokanta 

   𝛽 sijoituksen beta-kerroin 

   𝐸(𝑟 ) indeksin odotettu tuotto   

 

Edellä mainitusta CAP-mallista johdettu Jensenin alfa on muodostettu seuraavasti: 

 

𝛼 = 𝑟 − 𝑟 + 𝛽 𝑟 − 𝑟       (2)   
 

jossa   𝑟  sijoituksen tuotto 

   𝑟  riskitön korkokanta 

   𝛽  sijoituksen beta-kerroin 

   𝑟  indeksin tuotto 

 

3.2.1 Sharpen luku 

 

William Sharpen 1960-luvulla kehittelemä on yksi käytetyimmistä sijoitusportfolioiden 

tuoton mittareista. Sharpen luku saadaan vähentämällä sijoituksen tuotoista riskitön 

korkokanta ja jakamalla tämä sijoituksen riskittömän koron ylittävän tuoton 

volatiliteetilla. (Sharpe, 1966) 
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𝑆 =
[ ]

 =        (3)                   

 

jossa   𝑟 sijoituksen tuotto  

   𝑟𝑓 riskitön korkokanta 

   σ tuottojen keskihajonta 

 

 

3.2.2 Modiglianin riskikorjattu tuottomittari 

 

Sharpen luvusta Modiglianin & Modiglianin (1997) johtama riskikorjatun tuoton mittari, 

jonka vahvuudet tulevat esille eri arvoja saaneiden sijoituskohteiden suorituskykyä 

vertailtaessa. Vastoin Sharpen lukua, M2-luvuksikin kutsuttu mittari antaa sijoitukselle 

vuosituottolukuja, joten sijoittajan on helppoa suoraan nähdä miten sijoitus tuottaa 

tuottojen keskihajontaan nähden (Economic Times).  

 

𝑀 = 𝑆 ⋅ 𝜎 + 𝑟        (4) 

 

jossa   𝑆  Sharpen luku sijoitukselle 

𝜎   indeksin volatiliteetti 

𝑟   riskitön korkokanta 
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4. Tulokset    

 

Aineiston exceliin tuomisen ja valittujen tuottolukujen ja mittareiden jälkeen vuorossa 

on analyysistä saatujen tulosten esittäminen. Tämä kappale jakautuu kolmeen osaan: 

ensimmäiseksi käydään läpi koko aineiston suoriutumista indeksiin verrattuna, jonka 

jälkeen tehdään toimialakohtaista vertailua. Viimeisenä muodostetaan johtopäätökset 

saaduista tuloksista ja verrataan niitä asetettuihin hypoteeseihin. Tässä luvussa myös 

otetaan kantaa kappaleessa yksi luotuihin tutkimuskysymyksiin. 

 

4.1 Osakkeiden suoriutuminen 

 

Ensimmäisenä koin tärkeäksi varmistaa, onko aiempi väite aloittaa osakkeiden 

kehityksen tarkastelu vasta 10 päivää tulosvaroituksen jälkeen perusteltu. Excelissä 

laskin päivittäisistä tuotoista koko aineistolle keskimääräisen tuoton 

tulosvaroituspäivän jälkeiselle yhdeksälle päivälle, joka oli noin -1,69 %. Valittua tapaa 

voidaan siis pitää järkevänä. 

 

Osakkeiden keskimääräinen vuosituotto koko aineiston osalta tutkimusperiodilla oli 

5,75% indeksin tuottaessa keskimäärin 13,63% vastaavilla ajanjaksoilla. Negatiivisen 

tulosvaroituksen antaneiden yritysten osakkeet ovat vuosina 2010-2018 tuottaneet 

markkinariskeihin nähden yllättävästi, sillä Jensenin alfa osakkeille oli koko aineiston 

osalta positiivinen, saaden keskiarvoksi 0,0001940.  Osakkeet ylittivät siis riskikorjatun 

tuoton niukasti. Tuottojen keskihajonta 2,49 % oli yli kaksinkertainen indeksiin nähden 

(1,11%), joten osakkeiden volatiliteetti kyseisenä aikana oli ylivertainen indeksiin 

nähden.  

 

Sharpen lukujen keskiarvoja tarkastellessa huomataan indeksin pärjänneen taas 

osakkeita paremmin. Osakkeiden Sharpen luvun keskiarvo oli 0,0097 – indeksin 

0,053, joten tulosvaroitusyritysten osakkeiden tuotto ei kompensoinut siihen vaadittua 

riskiä.  Sharpen luvusta johdettu indeksin volatiliteetin mukaan ottava M2 saa 

samansuuntaisia tuloksia, sillä indeksi voitti osakkeet yli kymmenellä 

prosenttiyksiköllä. Osakkeiden M2-korjattu vuosituotto oli 2,71 %, indeksin 13,76%. 
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Koko aineistoa tutkittaessa voidaan indeksin katsoa pärjänneen osakkeita paremmin 

kaikilla valituilla mittareilla.  

 

 
Kuva 3. Osakkeiden vuotuiset tuotot 

 

Kuvassa 3 on muodostettu graafit kuvaamaan yksittäisten tulosvaroitustapahtumien 

jälkeisen 2-vuotisajanjakson keskimääräisten vuosituottojen määriä. Aineiston 142 

tapauksesta 87 yrityksen osake sai positiivisia vuosituottoja seuraavan kahden 

vuoden ajalta, negatiivisten määrän ollessa 55. Positiivisten tuottojen suuri määrä on 

yllättävää, ja varsinkin 30-60% tuottaneiden yritysten lukumäärä vaikuttaa 

merkittävältä. Negatiivisten tuottojen saaneiden osalta jakauma on tasaisempi 5-60% 

tuottojen osalta.  

 

4.2 Toimialakohtainen vertailu  

 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan saatuja tuloksia toimialoittain jaoteltuna. 

Taulukossa 1. on eriteltynä toimialoittain saadut keskimääräiset luvut. Toimialojen 

nimet ja sisällöt on otettu Kauppalehden nettisivuilta löytyvän toimialalistan mukaan. 

Taulukossa on esitetty osakkeiden beta-lukujen keskiarvo, indeksin ja osakkeiden 

keskimääräiset vuosittaiset tuotot sekä aiemmin esiteltyjen tuottomittareiden 

keskiarvot toimialojen kesken.  
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Taulukko 1. Toimialakohtainen vertailu luvuille 

 

 

Riskitöntä korkokantaa ylittäviä tuottolukuja vertailtaessa huomataan tulosten 

jakautuvan kutakuinkin tasaisesti, indeksin tuottaessa paremmin neljällä toimialalla 

seitsemästä. Indeksiä paremmin suoriutui perusteollisuuden, terveysalan sekä 

teknologia-alan yritykset – selkeimpänä perusteollisuus 34% vuosituotolla verrattuna 

indeksin noin 19% tuottoon. Toimialoista tuottojen perusteella huonoiten ovat 

pärjänneet kulutustavaroita tuottavat sekä rahoituspalveluita tarjoavat yritykset, 

molempien vuosituottojen ollessa negatiivisia. 

 

Sharpen luvulla mitattaessa indeksi pärjäsi osakkeita paremmin kaikissa paitsi vain 

Oriola-kd:n sisältämässä terveysalassa. Sharpen luvusta johdetun Modiglinianin 

riskikorjatun vuosituoton luvuista saadaan Sharpen lukuihin verrattaessa saman 

suuntaiset tulokset, vain terveysalan yritysten saavuttaessa indeksiä parempia lukuja. 

Otettuun riskiin suhteutettuna indeksi on siis ollut ylivertainen myös perusteollisuuteen 

verrattuna, sillä keskimääräisen vuosituoton huomataan tippuvan 34% prosentista 

13,4 prosenttiin. Huomattavin muutos M2-lukuja vuosituottoihin verrattaessa on 

teknologia-alalla, sillä riskit huomioiden tuotto tippuu selvästi indeksin alapuolelle. 

Terveysalalla on havaittavissa samankaltaista laskua, tuoton silti jäädessä indeksin 

yläpuolelle. Terveysalakategoriaan tosin sisältyy tulosvaroittaneista vain Oriola-KD 

kahdella tulosvaroituksellaan, joten laajempaa toimialakohtaista näkemystä on vaikea 

muodostaa terveysalasta. 

 

Jensenin alfan huomataan olleen pääosin positiivinen, saaden negatiivisen arvon vain 

kulutustavaroita tuottavilla sekä rahoituspalveluita tarjoavilla yrityksillä. Toimialojen 

kesken perusteollisuus pärjäsi tälläkin mittarilla tarkasteltuna parhaiten, sen alfan 

 
Perus-

teollisuus
Teoll. Palvelut ja 

tuotteet
Kulutus-
tavarat

Terveys
Kulutus-
palvelut

Rahoitus-
palvelut

Teknologia

beta -0,00824 0,03324 0,02258 0,03402 0,01958 -0,01848 -0,01160
Tuotto osake 34,01 % 4,21 % -0,65 % 24,89 % 4,29 % -6,30 % 14,72 %
indeksi 18,78 % 15,44 % 13,37 % 12,34 % 13,27 % 6,48 % 10,84 %
Sharpe osake 0,0465 0,00908 0,000103 0,0470 0,00888 -0,00719 0,01257
indeksi 0,0684 0,06147 0,053818 0,0360 0,05146 0,02650 0,04272
Jensenin alfa 0,0013 0,00013 -4,16E-05 0,00094 0,000153 -0,000266 0,00055
Modigliani 13,44 % 2,14 % 0,35 % 16,16 % 1,77 % -4,24 % 4,94 %
indeksi 18,87 % 15,47 % 13,43 % 12,54 % 13,41 % 6,94 % 11,09 %
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ollessa 0,0013. Eroja toimialojen kesken on havaittavissa, mutta erot ovat pieniä 

tulosten ollessa niukasti nollan molemmin puolin. 

 

4.3 Johtopäätökset 

 

Tämän kandidaatintutkielman tuloksia käsitellään ensiksi kappaleessa kaksi 

muotoiltujen tutkimushypoteesien pohjalta. Tutkimushypoteesitarkastelun jälkeen 

siirryn vastaamaan alkuperäiseen päätutkimuskysymykseen.  

  

Asetetut hypoteesit olivat: 

 

H1: Negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin sijoittamalla ei keskimääräisesti 

voi saavuttaa indeksiä suurempia tuottoja.  

 

H2: Toimialakohtaisia eroja tuotoissa löytyy ja myös indeksin ylittäviä tuottoja on 

saatavilla yksittäisen toimialan yhtiöillä keskimäärin. 

 

Saatuihin tuloksiin vedoten voidaan sanoa molempien hypoteesien jäätävän voimaan. 

Keskimääräisesti indeksi pärjäsi paremmin kuin tulosvaroituksen antaneiden yritysten 

osakkeet, joten ensimmäinen hypoteesi jää voimaan. Sen lisäksi huomattiin, että 

perusteollisuuden, terveysalan sekä teknologia-alan yritykset tuottivat vuosituotoilla 

mitattuna keskimäärin indeksiä paremmin, joka johtaa myös toisen asetetun 

hypoteesin voimaan jäämiseen. Osakkeiden volatiliteetti huomioon ottaen voidaan 

sanoa indeksin pärjänneen paremmin. Ylituottoja indeksiin nähden on siis saatavilla, 

mutta niitä saavuttaakseen on otettava suurempia riskejä. 

 

Tutkimuksen alussa asetettu päätutkimuskysymys oli:  

 

Onko negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin sijoittaminen kannattavaa?  
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Aiemmin esitettyjen tulosten nojalla voidaan sanoa tarkastelussa olleiden yritysten 

osakkeisiin sijoittamisen olleen kannattavaa, keskimääräisen vuosituoton ollessa 5,75 

prosenttia. Järkevää niihin sijoittaminen ei kuitenkaan olisi, sillä indeksiin sijoittamalla 

oli vastaavalla ajanjaksolla mahdollista pienemmällä riskillä saavuttaa keskimäärin 

13,63 prosentin vuosituotot. Tämä vastaa myös ensimmäiseen indeksiin nähden 

ylituottoihin liittyvään alatutkimuskysymykseen.  

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi ensimmäisessä kappaleessa oli muotoiltu kaksi 

alatutkimuskysymystä, jotka olivat:  

 

Onko Helsingin pörssissä negatiivisen tulosvaroituksen antaneisiin yhtiöihin 

sijoittamalla saatavilla ylituottoa indeksiin nähden keskipitkällä aikavälillä?  

 

ja 

 

Miten keskipitkän aikavälin keskimääräiset tuotot eroavat toimialoittain?  

 

Toimialojen välistä vertailua tuottojen kesken tehtyä voidaan huomata suurta 

vaihtelua. Perusteollisuus oli alana suuressa osassa koko aineiston vuotuista tuottoa 

nostamassa, sillä sen alan yritysten osakkeet tuottivat keskimäärin yli 34 % prosenttia 

negatiivisten tulosvaroitusten jälkeisinä 2-vuotisjaksoina vuosina 2010-2018. 

Heikoiten toimialoista pärjäsivät rahoituspalvelu- ja kulutustavarayhtiöt, niiden 

tuottojen jäädessä negatiivisiksi.   
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5. Yhteenveto  

 

Tekemäni tutkimus keskittyi Helsingin pörssissä 2010-2016 negatiivisen 

tulosvaroituksen antaneiden yhtiöiden osakekurssien kehitykseen kahden vuoden 

ajan varoittamisen jälkeen. Tulosvaroituksia kyseisellä aikavälillä annettiin yhteensä 

148 kertaa 76 eri yrityksen toimesta. Lopulliseen analyysiin päätyi 74 eri yrityksen 

julkaisemat 142 tulosvaroitusta. Yli kerran varoittaneiden yhtiöiden kohdalla yleistä oli, 

että samalle 2-vuotisjaksolle osui enemmän kuin yksi tulosvaroitus. Äärimmäisenä 

esimerkkinä tästä toimii Nokia, joka antoi negatiivisen tulosvaroituksen 16.6.2010-

14.6.2012 välisenä aikana jopa 4 kertaa.  

 

Tulosvaroittaneiden yhtiöiden osakkeiden sekä EURIBOR aineiston sain 

datastreamista, OMXH Cap GI -indeksin tiedot Investing.com -palvelusta. Näitä 

hyödyntämällä sain lasketuksi kullekin tulosvaroitustapahtumalle tuoton sekä 

tunnuslukuja 2 vuoden ajalle, alkaen 11. päivänä tulosvaroituksen jälkeen.  

 

5.1 Tulosten pohdinta    

 

Aiempien tutkimuksien tuloksiin nojaten tämän tutkimuksen tulosten voitin odottaa 

olevan linjassa niiden kanssa, eli toisin sanoen negatiivisen tulosvaroituksen 

antaneisiin yrityksiin sijoittamalla ei voisi saada merkittävää ylituottoa indeksiin 

nähden. Yritysten osakkeiden tuotot vaihtelivat tosin suuresti, josta kertoo 

erisuuruisten negatiivisten ja positiivisten tuottojen saavuttaneiden osakkeiden 

kuvassa 3 esitetty määrä. Saadut tulokset hieman yllättivät, sillä havaittavissa oli 

keskimääräisesti kohtalaista suoriutumista tulosvaroituksen jälkeen. 

 

5.2. Negatiiviset tulosvaroitukset sijoitusstrategiana   

 

Aiemmin esiteltyjen tulosten sekä hypoteesien perusteella lienee ilmeistä, ettei 

negatiivisia tulosvaroituksia ole perusteltua käyttää sijoitusstrategian ohjenuorana. 

Joissain tapauksissa sijoitusten tuotto oli positiivinen, mutta osingot mukaan 

laskevalle indeksille ei ollut mahdollista pärjätä. Toimialakohtaisesta vertailusta 
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huomataan, että perusteollisuuden ja teknologian alan yritykset aikavälillä 2010-2018 

tulosvaroituksen jälkeisellä 2-vuotisjaksolla suoriutuivat keskimäärin indeksiä 

paremmin vuosituotoilla mitattuna, mutta huomattavasti suuremmalla riskillä. 

Tulosvaroituksen jälkeinen osakkeiden lyhyeksi myynnin mahdollisuus on olemassa, 

sillä lukuisten eri markkinoille suoritettujen tutkimusten perusteella osakekurssit 

laskevat usean päivän ajan tulosvaroituksen jälkeen. 

 

5.3 Jatkotutkimukset  

 

Tässä tutkielmassa tuloksia vertailin vain vähän, enkä ottanut huomioon 

tulosvaroituksen sisällöllisiä eroja. Yhtenä mahdollisena tutkimuksena pidän juurikin 

yritysten antamien uutisten – niin negatiivisten kuin positiivisten – sisällön, 

ajankohdan, ja sen onko kyseessä toteutuneen rahavirran vai tulevaisuuden 

ennusteen muutos, vaikutusta osakekurssin muutoksiin pidemmällä aikavälillä. Uutta 

näkökulmaa aiheen tutkimiseen saisi myös, kun ottaisi yrityskoon huomioon, sillä 

muun muassa Zarawinin (1989) tekemien tutkimusten mukaan hyvin tuottaneiden 

yritysten yhdistävä tekijä oli pieni koko.  
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