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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää luovatko kansainväliset 

yrityskaupat lisäarvoa osakkeenomistajille lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Lisäksi tarkastellaan onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla 

vaikuttavia tekijöitä niin ostajan, kohdeyrityksen, markkina-alueen kuin 

yhdentymisprosessinkin näkökulmista. Tutkimusmenetelmänä lyhyen 

aikavälin lisäarvon mittaamisessa käytetään tapahtumatutkimusta ja pitkän 

aikavälin lisäarvon mittaamisessa buy and hold -menetelmää. 

Tutkimusaineiston muodostavat suomalaisten yritysten toteuttamat 

kansainväliset yrityskaupat vuosina 1993–2002. Tutkimuksessa 

tarkastellaan yritysjoukkoa, jossa yrityskaupat ovat suuntautuneet Suomen 

bruttokansantuotteen kannalta tärkeimpiin vientimaihin.   

 
Empiiristen tulosten perusteella kansainväliset yrityskaupat luovat 

osakkeenomistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä 

kansainväliset yrityskaupat vaikuttavat negatiivisesti osakkeenomistajien 

hyvinvointiin. 
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The aim of this thesis is to examine if the cross-border mergers and 

acquisitions create additional value for the shareholders of the acquiring 

firms. We also examine the theoretical perspectives and research findings 

on foreign M&As to show the facts leading to a successful cross-border 

deal from four perspectives which are: acquiring firm, target firm, market 

area and integration process. We use event study methodology to highlight 

the short-run value creation and buy and hold methodology to elicit long-

term value creation of the foreign M&As. The sample of this study consists 

of cross-border M&As aimed at the most important exporting countries by

Finland gross domestic product and executed by Finnish companies over 

the period 1993–2002. 

 
The empirical evidence of this thesis indicates that cross-border M&As are 

value creating transactions in the short-run, but value destroying 

transactions in the long-run for the shareholders of the acquiring firm. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Viime vuosina yrityskaupat ja fuusiot ovat nousseet merkittävään asemaan 

yritysten laajentaessa liiketoimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2004 

maailmanlaajuisesti toteutettiin 30 000 yrityskauppaa ja näiden kauppojen 

arvo oli 1900 miljardia dollaria (Cartwright ja Schoenberg, 2006). Viimeisen 

vuosikymmenen aikana markkinoiden globalisoituminen on pakottanut 

yritykset etsimään kilpailuetua liiketoiminnalleen maailmanlaajuisesti. Viime 

vuosien markkinatrendit, kuten markkinoiden vapauttaminen, kansallisten 

yritysten yksityistäminen ja yhtiöiden uudelleenjärjestelyt, ovat antaneet 

yrityksille mahdollisuuden kasvaa yrityskauppojen ja fuusioiden avulla.   

 

Suomalaiset yritykset ovat olleet erittäin aktiivisia yrityskauppojen toteuttajia 

1990–luvulla. Suhteutettuna kansantalouden kokoon Suomi on toteuttanut 

määrällisesti eniten yrityskauppoja Euroopan Unionissa 1990–luvulla (Ali-

Yrkkö, 2002). Maailmanmarkkinoiden nopea integroituminen on luonut 

haasteita suomalaisille yrityksille. Suomalaisten yritysten liikevaihto ei 

suuruudeltaan ole eurooppalaisien kilpailijoidensa tasolla, eikä Suomen 

sijainti kaukana Euroopan pohjoisella laidalla anna parhaita mahdollisia 

lähtökohtia kansainväliseen kilpailuun. Vastatakseen kiristyvään kilpailuun 

suomalaiset yritykset ovat toteuttaneet useita kansainvälisiä yrityskauppoja 

laajentaakseen liiketoimintojaan. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää suomalaisten yritysten kykyä 

luoda taloudellista lisäarvoa omistajilleen yrityskauppojen avulla. 

Tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan suomalaisten pörssiyhtiöiden 

toteuttamia yrityskauppoja Suomen bruttokansantuotteen kannalta 

tärkeimmissä vientimaissa vuosina 1993–2002. Tutkimuksen tavoitteena on 

antaa vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
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I) Mitkä ovat onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla 

vaikuttavat tekijät? (teoria) 

 

II) Miten Suomen osakemarkkinat reagoivat ilmoitukseen 

kansainvälisestä yrityskaupasta, ovatko markkinat tehokkaat ja 

läpinäkyvät? (empiria) 

 

III) Ovatko suomalaiset yritykset kyenneet luomaan taloudellista lisäarvoa 

omistajilleen yrityskauppojen avulla lyhyellä aikavälillä? (empiria) 

 

IV) Ovatko kansainväliset yrityskaupat lisänneet osakkeenomistajien 

hyvinvointia myös pitkällä aikavälillä? (empiria) 

 

Yrityskauppojen menestymisen tutkimisessa on käytetty objektiivista 

tutkimusotetta eli yrityskauppojen onnistumista on mitattu yritysoston 

suorittaneen yrityksen osakkeenarvon kehittymisellä. Tutkimuksessa on 

pyritty jäsentämään kansainvälisten yrityskauppojen merkitystä 

osakkeenomistajille normaalista poikkeavien tuottojen lisääjinä. Lyhyen 

aikavälin suoriutumista tarkastellaan tapahtumatutkimuksen avulla ja pitkän 

aikavälin menestyksen mittaamisessa käytetään buy and hold -metodologiaa. 

Lyhyen aikavälin tuottojen tarkastelu pyrkii selvittämään yrityskaupan 

julkaisun vaikutusta ostajayrityksen osakekurssiin. Pitkän aikavälin 

epänormaalien tuottojen mittaus pyrkii havainnollistamaan, miten ostajan 

osakekurssi on reagoinut yritysostoon yrityskauppaa seuranneina viitenä 

vuotena.  
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1.2 Työn rakenne ja rajaukset 

Tämä tutkimus pohjautuu kirjallisuuteen ja suomalaisten pörssiyhtiöiden 

julkiseen taloustietoon. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkielman 

johdanto sekä työn taustat. Teoriaosuudessa, luvussa kaksi, perehdytään 

yrityskauppojen ja fuusioiden eri muotoihin niin juridisesta kuin 

toiminnallisesta näkökulmasta. Luvussa kaksi esitellään myös yritysten 

motiiveja yrityskauppoihin ja kansainvälisiin yrityskauppoihin liittyvää 

aikaisempaa tutkimusta. Luvussa kolme esitellään tutkimuksen kannalta 

tärkeimmät tutkimuskysymykset ja hypoteesit sekä tarkastellaan 

tutkimusaineistona käytettyjä suomalaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja. Tutkielman neljännessä luvussa esitellään 

tutkimusaineiston valintaperusteet ja tutkimusmenetelmät. Viidennessä 

luvussa käsitellään tutkielmalla saavutetut tulokset. Tutkielma päättyy 

johtopäätöksiin ja jatkotutkimusaiheiden esittämiseen luvussa kuusi. 

 

Tutkielma tarkastelee suomalaisten yritysten yrityskauppoja vuosina 1993–

2002. Perusteena valitulle ajanjaksolle on ollut suomalaisten yritysten 

aktiivinen yrityskauppojen toteutus. Aineisto on rajattu vuoteen 2002, jotta 

tutkielmassa on voitu tarkastella kansainvälisten yrityskauppojen menestystä 

viisi vuotta kaupan jälkeen.  

 

Tutkielma käsittelee vain suomalaisten julkisten yhtiöiden Suomen 

bruttokansantuotteen kannalta keskeisimpiin vientimaihin1 suuntautuneita 

yrityskauppoja. Tutkielmaan on valittu vain julkisia yhtiöitä osakeaikasarjojen 

saatavuuden vuoksi. Yrityskauppojen onnistumisen mittaus on suoritettu 

ostajayritysten osakkeiden tuottojen kehittymistä tutkimalla. Tutkielmassa ei 

ole paneuduttu yritysten tilinpäätöstietoihin eikä tutkielmassa ole myöskään 

 
1 Vuosina 1993–2002 Suomen tärkeimmät vientimaat ovat olleet Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, 
Englanti, Venäjä ja Ranska. (ETLA) 
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käytetty yritysten subjektiivisia2 mielipiteitä yrityskauppojen onnistumisesta. 

Tutkimusaineiston rajallisuuden vuoksi erilaisten yrityskauppatyyppien 

menestyksen tutkiminen tällä aineistolla ei ole tutkimustuloksien 

relevanttiuden kannalta järkevää, joten tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan 

kansainvälisiä yrityskauppoja yleisellä tasolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Subjektiivisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yritysjohdolle suunnatun kyselytutkimuksen 
suorittamista.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Yrityskaupan määritelmä 

Yrityksellä on kaksi tapaa laajentaa liiketoimintaansa. Yritys voi kasvaa 

orgaanisesti, jolloin sen kasvu perustuu yrityksen sisäisiin vahvuuksiin. 

Nykyisin erittäin suosituksi kasvun lähteeksi ovat kuitenkin nousseet erilaiset 

yrityskaupat. Yrityskauppoihin yhdistetään yleisesti myös käsite sulautuminen 

eli fuusio. Tällöin on tapana puhua kokoavasti käsitteestä ”mergers and 

acquisitions” (M&A). Ilmaus M&A kattaa sekä oikeudellisen sulautumisen että 

yrityskaupan.  Yrityskaupalla voidaan tarkoittaa kahdentyyppisiä järjestelyjä: 

elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeet tai osuudet luovutetaan 

(omistuskauppa), tai yhtiön liiketoiminta ja sitä palveleva omaisuus 

luovutetaan (substanssikauppa). Oikeudellisena sulautumisella tarkoitetaan 

hyvin tiukkarajaista menettelyä, jossa kaksi tai useampia yhteisöjä 

yhdistetään niin, että sulautuva yhteisö samalla purkautuu. (Immonen, 2006, 

18–19) 

 

2.2 Erilaiset yrityskauppatyypit 

Yrityskauppoja voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yleisimmin 

yrityskauppoja tarkastellaan sekä juridisina että toiminnallisina transaktioina. 

kuvassa 1 havainnollistetaan yrityskauppakentän monimuotoisuutta. 



 

YRITYSKAUPPA

JURIDINEN
NÄKÖKULMA

TOIMINNALLINEN
NÄKÖKULMA HORISONTAALINEN 

VERTIKAALINEN 
TUOTEKONSENTRINEN 
MARKKINAKONSENTRINEN
KONGLOMERAATTINEN 

FUUSIO
SUBSTANSSIN OSTO 
OSAKKEIDEN OSTO 

 
Kuva 1 Yrityskauppojen jaottelu sekä juridisesta että toiminnallisesta näkökulmasta. 
(mukaillen: Immonen 2006, 10; Juurmaa, 1991) 

2.2.1 Juridinen näkökulma 

Yrityskaupat voivat muodollisesti toteutua kolmella eri tavalla, joita ovat 

kohdeyrityksen liikeomaisuuden (substanssi) osto taikka sen osuudet, 

kohdeyrityksen osto (omistuskauppa) ja fuusio. Immonen (2006, 17) toteaa, 

että yrityskaupoista puhutaan useasti yritysostoina ja asiaa tarkastellaan 

ostajan kannalta, ostajan suunnittelemana strategisena hankintana. 

Yrityskauppa ja yritysosto eivät kuitenkaan käytännössä poikkea toisistaan.  

 

Toisen yrityksen osakkeiden ostolla tarkoitetaan yrityskauppaa, jossa 

ostajana toimiva yhtiö lunastaa kohdeyrityksen osakkeet joko osittain tai 

kokonaan. Kohdeyrityksen osakkeet voidaan vaihtaa käteiseen, ostavan 

yrityksen osakkeisiin tai muihin arvopapereihin. Tällainen yrityskauppa 

muodostaa osapuolien välille konsernisuhteen. Tällaisessa tilanteessa 

ostettava yritys ei kuitenkaan lakkaa olemasta, vaikka enemmistö osakkeista 

ja äänistä siirtyisikin toisen yhtiön omistukseen. (Ross et al., 2008, 813)  

 

Substanssinostolla tarkoitetaan yrityskauppaa, jossa toisen yrityksen 

reaaliomaisuus ostetaan kokonaan. Substanssikaupassa ostokohteena voivat 

olla yrityksen liiketoiminta ja siihen sitoutunut omaisuus, joka jakautuu 

rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuteen sekä liikearvoon (goodwill), joka 
 6
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kuvaa tulevaisuuden tulonodotuksia toiminnasta. Substanssikaupan etuna 

osakekauppaan nähden on se, että kohdeyrityksen omaisuus siirtyy 

kokonaisuudessaan ostajalle eikä ostajan tarvitse välittää 

vähemmistöosakkeenomistajista.  (Ross et al., 2008, 814) 

 

Sulautumisessa eli fuusiossa kaksi tai useampia yhtiöitä yhdistyy ilman 

selvitysmenettelyä yhdistämällä juridisesti varansa ja velkansa ja sulautuva 

yhtiö lakkaa olemasta sulautumisen täytäntöönpanohetkellä. 

Absortiofuusiossa yksi tai useampia yhtiöitä sulautuu vastaanottavaan 

yhtiöön. Absortiosulautumista kutsutaan usein tavalliseksi sulautumiseksi. 

Tavallisen sulautumisen lisäksi absortiofuusio käsittää myös 

tytäryhtiösulautumisen ja kolmikantasulautumisen. Tytäryhtiösulautumisessa 

vastaanottava yhtiö yksin tai yhdessä sulautuvien yhtiöiden kanssa omistaa 

sulautuvan yhtiön kaikki osakkeet. Kolmikantasulautumisessa muu taho kuin 

vastaanottava yhtiö antaa kokonaan tai osittain sulautumisvastikkeen. 

Käytännössä sulautumisvastikkeen antaja on vastaanottavan yhtiön samaan 

konserniin kuuluva yhtiö, useimmiten konsernin emoyhtiö. Yllä mainittujen 

absortiofuusioiden lisäksi voidaan puhua myös kombinaatiofuusioista. 

Kombinaatiosulautumisessa vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu 

perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön, jolle niiden varat ja velat 

siirtyvät. (Järvenoja, 2007, 66–68) 

2.2.2 Toiminnallinen näkökulma 

Toiminnallisessa näkökulmassa keskitytään tarkastelemaan yritysostoja 

ostettavan yrityksen liiketoiminnan ja ostavan yrityksen liiketoiminnan 

yhtäläisyyksien kannalta. Juurmaa (1991) jakaa yritysostot ostajan ja 

kohdeyrityksen liiketoimintojen mukaan viiteen eri ryhmään: horisontaalisiin 

yritysostoihin, vertikaalisiin yritysostoihin, tuotelähtöisiin konsentrisiin 

yritysostoihin, markkinalähtöisiin konsentrisiin yritysostoihin sekä 

konglomeraattisiin yritysostoihin.  
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Horisontaalisessa yritysostossa sekä ostaja että kohdeyritys toimivat samalla 

toimialalla ja kilpailevat samoista asiakkaista samalla maantieteellisellä 

alueella. Horisontaalisella yritysostolla ostaja pyrkii parantamaan markkina-

asemaansa ja hankkimaan itselleen enemmän markkinavoimaa. 

Markkinavoimalla tarkoitetaan käytännössä sitä, että tuottaja pystyy 

vaikuttamaan valmistamiensa tuotteiden hintaan ja näin hankkimaan itselleen 

monopolityyppisen aseman. McAfee et al. (1992) tutkivat suurten 

horisontaalisten yrityskauppojen vaikutuksia hyvinvoinnin ja kilpailun 

näkökulmista. He ovat todenneet yrityskauppojen myötä teollisuuden 

tuotantomäärien supistuvan, yhdistymättömien yhtiöiden tuotannon ja 

markkinaosuuden kasvavan ja yhdistyvien yhtiöiden tuottavan vähemmän 

yrityskaupan jälkeen kuin ennen sitä. Tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan todeta, että horisontaaliset yhdistymiset eivät luo yrityksille 

monopoliaseman kaltaista asemaa. 

 

Vertikaalisessa yritysostossa sekä ostaja että kohdeyritys toimivat samalla 

toimialalla, mutta toimitusketjun eri vaiheissa. Yritykset ovat usein päämies – 

alihankkijasuhteessa toisiinsa. Yrityskaupan jälkeen muodostuu yksi yhtiö, 

joka on osallisena kummassakin tuotantovaiheessa. Yritysoston voi suorittaa 

joko alihankkija tai päämies riippuen yrityskaupan tavoitteista. Päämiehen 

aloitteesta toteutuvassa yrityskaupassa motiivina on yleensä varmistaa 

tuotannossa tarvittavien komponenttien saatavuus ja tuotantoketjun 

koordinoinnin vahvistaminen. Alihankkijoiden toteuttamissa yrityskaupoissa 

motiivina toimivat kustannussäästöt, tuotantoketjun kokonaisvaltainen hallinta 

ja kilpailuun vastaaminen.(Church, 2008) 

 

Tuote- ja markkinalähtöisissä konsentrisissa yritysostoissa kaupan osapuolet 

toimivat samankaltaisilla markkinoilla, mutta ovat kuitenkin aivan erilaisia 

yrityksiä. Pikula (1999) toteaa, että konsentrisissa yritysostoissa on 

tavoitteena yhdistää yritysten tietyt osa-alueet, kuten tuotekehitys ja 

markkinointi. Tuotelähtöisessä konsentrisessa yritysostossa ostaja lunastaa 



 

 9

kohdeyrityksen saadakseen kilpailijaltaan teknologiaa tai tuotekehitystietoja. 

Markkinalähtöisessä konsentrisessa yritysostossa ostaja ja kohdeyritys 

toimivat eri toimialoilla, mutta niitä yhdistävät esim. yhteiset markkina-alueet 

tai markkinointi- ja jakelukanavat.  

 

Puhtaassa konglomeraattisessa yritysostossa ostaja ja kohdeyritys toimivat 

eri toimialoilla eivätkä ne myöskään omaa toiminnallisia yhtäläisyyksiä. 

Konglomeraattisilla yritysostoilla pyritään markkinariskin hajauttamiseen. 

Konglomeraattisella yrityskaupalla ei ole vaikutuksia markkinoiden 

kilpailuasetelmaan. Church (2004) toteaa kuitenkin, että puhtaasti 

konglomeraattisten yritysostojen lisäksi voidaan todeta olevan 

konglomeraattisia yritysostoja, joissa yhdistyvien yritysten tuotteet ovat 

toisiaan täydentäviä tai toisiaan sivuavia.  Toisiaan täydentävien 

komponenttien tuottajien yhdistyessä pyritään luomaan ylivoimainen konsepti, 

joka valtaa markkinat. Toisiaan sivuavien tuotteiden tuottajien yhdistyessä 

asiakkaalle pyritään tarjoamaan laaja valikoima erilaisia tuotteita, jolloin 

pystytään sitouttamaan asiakkaat yhden tuotemerkin kuluttajiksi.  

 

Yritysostojen jakaminen näihin viiteen kategoriaan on ongelmallista, koska 

yrityskaupoissa on useasti piirteitä monesta kategoriasta. Solakivi et al. 

(2004) toteavat, että on todella vaikea sanoa, onko yrityskauppa puhtaasti 

horisontaalinen, tuotelähtöinen vai markkinalähtöinen. Anderson et al. (2001) 

esittävät neljän ensimmäisen kategorian käsittävän samalla toimialalla 

tapahtuvat yrityskaupat ja viidennen kategorian käsittävän toimialojen väliset 

yrityskaupat.  

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty selvyyden vuoksi ainoastaan termejä 

yrityskauppa ja yritysosto. Nämä termit käsittävät kaikki yllä mainitut erilaiset 

transaktiomuodot. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kansainvälisten 

yrityskauppojen vaikutuksia suomalaisten yritysten osaketuottoihin yleisellä 

tasolla, joten transaktioiden toteutustapa ei ole olennainen tutkimuksen 
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tulosten kannalta. Myös tutkimuksen otoskoko asettaa rajoitteen erilaisten 

transaktiomuotojen väliselle vertailulle. 

 

2.3 Yrityskauppojen syyt ja motiivit 

Yrityskaupat ovat erittäin suosittu tapa laajentaa tai vahvistaa yrityksen 

liiketoimintaa. Yritystoiminnassa kaikkien tehtyjen päätösten tulisi perustua 

yrityksen valitsemaan strategiaan, myös yritysostopäätösten. Finkelstein 

(1999) on luonut kehyksen, jonka pohjalta yritysjohto voi miettiä yrityskaupan 

sopivuutta valittuun strategiaan. Kehys käsittää seuraavat kolme keskeistä 

kysymystä: 

 

1. Miten yrityskauppa luo lisäarvoa yritykselle ja miten lisäarvo saadaan 

realisoitua? 

2. Miksi yritys on parempi omistaja kohdeyritykselle kuin joku muu? 

3. Pystytäänkö yrityskaupalla todella tehostamaan nykyisiä toimintoja? 

 

Yrityksen kaiken toiminnan tulisi pyrkiä maksimoimaan omistajan 

varallisuuden arvo. Toisin sanoen yritysostojen tulisi luoda taloudellista 

lisäarvoa osakkeenomistajille. Yritysostojen tavoite on aina kasvattaa 

yrityksen arvoa, mutta yrityskauppoihin johtavat syyt ovat usein todella 

moninaisia. Kuvassa 2 on esitetty Ali-Yrkön (2002) kehys 

yritysostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä: 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

Talouden 
noususuhdanneMakroympäristö

MuutosvoimatToimiala

Strategiset motiivitTaloudelliset
motiivit

Johdon 
henkilökohtaiset 
motiivit

Teknologian 
kehittyminen

Globalisaatio Säädös- ja 
lakimuutokset

Yritysostopäätös

Yritystaso

 
Kuva 2 Esittelee yritysostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Yrityskauppapäätökseen 
vaikuttavat makrotaloudelliset, toimialakohtaiset sekä yrityskohtaiset motiivit.  
(mukaillen: Ali-Yrkkö, 2002) 

2.3.1 Makrotaloudelliset ja toimialakohtaiset motiivit 

Päätökset yrityskauppojen toteuttamisesta tekevät yrityksen sisällä toimiva 

johto ja hallitus, mutta myös ulkopuoliset muutospaineet vaikuttavat 

yritysostopäätöksiin. Kansantalouden suhdanteilla ja lakimuutoksilla sekä 

markkinoiden integroitumisella on suuri vaikutus yrityskauppojen 

toteutumiseen. 

 

Yrityskaupat ovat erittäin suosittuja kansantalouden noususuhdanteissa. 

Yrityskauppojen toteuttaminen noususuhdanteessa on kuitenkin 

kyseenalaista, koska kohdeyritykset ovat tällöin kalleimmillaan. Aikaisemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet useita syitä siihen miksi yrityskauppoja 

toteutetaan juuri talouden noususuhdanteessa. Nelson (1959) toteaa 

toteutuneiden yrityskauppojen määrän korreloivan positiivisesti osakkeiden 

hintojen kanssa. Talouden kasvaessa yhtiöiden osakkeiden arvot kohoavat. 

Nelson (1959) esittää kaksi syytä tälle yhteydelle. Noususuhdanteen aikana 

ostajan osakkeenarvon noustessa yritys pystyy rahoittamaan yrityskaupan 

osakkeillaan. Tällöin sen ei tarvitse kuluttaa kertyneitä kassavarojaan 
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yritysostoon eikä sen myöskään tarvitse lainoittaa ostoa ulkopuolisella velalla, 

josta se joutuisi maksamaan korkoja. Toisena syynä yritysostojen 

toteuttamiseen juuri noususuhdanteessa Nelson (1959) näkee rahoituksen 

saatavuuden. Noususuhdanteessa yrityksillä on vahvat kassavirrat ja 

kassareservit ja lisäksi velkarahoitusta on tarjolla helpommin ja edullisemmin 

kuin talouden laskusuhdanteessa.  

 

Yleisesti ottaen noususuhdanteessa pääomia on enemmän saatavilla 

yrityskauppojen toteuttamiseen kuin laskusuhdanteessa. Laskusuhdanne 

antaa kuitenkin mahdollisuuden tuottavien yrityskauppojen toteuttamiseen, 

koska yritysten arvostustasot ovat tällöin erittäin alhaalla.  Käytännössä 

kaupat ovat erittäin vaikeita toteuttaa, koska yrityskaupat vaativat 

ostajayritykseltä erittäin vahvan taseen ja suuret kassareservit, jotta se voisi 

toteuttaa yrityskaupan laskusuhdanteen aikana.  

 

Ali-Yrkkö (2002) toteaa, että talouden noususuhdanne ei ole riittävä syy 

selittämään yrityskauppojen toteutumista sykleissä. Yrityskauppojen määrä ei 

ole noussut jokaisessa talouden noususuhdanteessa. Ali-Yrkkö (2002) esittää 

tutkimuksessaan kysymyksen: ”Vaatiiko yrityskauppojen lisääntyminen 

noususuhdanteen lisäksi myös suuria muutoksia markkinaympäristössä ja 

teknologian kehityksessä?”. Tähän kysymykseen erinäiset tutkijat ovat 

esittäneet vastaukseksi markkinoiden globalisaation sekä tuotteiden 

kysynnän että tuotantoteknologioiden näkökulmista (Meffert, 1989; Ohmae, 

1993; Child et al., 2001; Ahammad ja Glaister, 2008). 

 

Meffer (1989) sekä Child et al. (2001) esittävät yrityskauppojen lisääntymisen 

syyksi kaupan vapautumisen ja erilaisten kauppayhteisöjen perustamisen ja 

kehittymisen. Erilaiset kauppayhteisöt pyrkivät vähentämään kaupanesteitä, 

kuten veroja ja tullimaksuja. Kaupanesteiden purkaminen johtaa tavaroiden ja 

pääomien vapaaseen liikkumiseen. Kaupanesteiden purkaminen 

mahdollistaa yritysten laajenemisen uusille markkina-alueille. Sisäänpääsy 
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uusille markkinoille toteutetaan usein yrityskaupoilla. Pääomien vapaa 

liikkuminen puolestaan mahdollistaa investoinnit uusille markkinoille, toteaa 

Child et al. (2001).  

 

Ohmae (1993) näkee kysynnän globalisoitumisen erittäin tärkeänä motiivina 

yrityskauppojen lisääntymiseen. Kysynnän globalisoituminen johtuu 

informaatioteknologioiden kehittymisestä. Informaation lisääntymisen ansiosta 

kuluttajien kulutustottumukset ja preferenssit yhtenäistyvät 

maailmanlaajuisesti. Kaikki haluavat parhaan markkinoilla olevan tuotteen 

alhaisimpaan mahdolliseen hintaan. Yrityskaupat lisääntyvät, koska yrityksien 

on mentävä uusille markkinoille voidakseen vastata kuluttajien tarpeisiin.  

 

Ohmaen (1993) toinen näkökulma yrityskauppojen suosion lisääntymiseen on 

teknologian kehittyminen. Nykyään kulutushyödykkeiden tuottaminen vaatii 

paljon erilaisia teknisiä sovelluksia. Ahammad ja Glaister (2008) toteavat 

markkinoiden nopeiden muutosten nostavan yritysten 

tuotekehityskustannuksia. Yritysten täytyy etsiä yhteistyökumppaneita, jotta 

ne pystyisivät säilyttämään teknisen kilpailukykynsä nopeasti kehittyvillä 

markkinoilla. Yritykset pyrkivät yhdistymään sellaisten toimijoiden kanssa, 

jotka pystyvät tukemaan niiden tuotekehitystä. Tuotteiden elinkaaret 

lyhentyvät, teknologia kehittyy ja markkinatrendit muuttuvat nopeasti.  

Yrityksille tämä tarkoittaa sitä, että niiden on sopeuduttava markkinoiden 

muutoksiin mahdollisimman nopeasti. Organisaation on oltava monipuolinen 

ja dynaaminen. Markkinoiden liikkeisiin tulee vastata nopeasti. Child et al. 

(2001) toteavat, että yksi syy yrityskauppojen lisääntymiseen on yritysten halu 

luoda tuotteilleen tehokkaat kansainväliset jakelukanavat. Tehokas 

kansainvälinen jakelukanava mahdollistaa nopean vastaamisen markkinoiden 

muutoksiin. 

 

Myös poliittiset päätökset vaikuttavat yrityskauppojen toteutumiseen. 

Erilaisten vapaakauppa-alueiden muodostaminen muuttaa 
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markkinaympäristöä. Uusia kilpailijoita tulee markkinoille, mikä johtaa 

tiukentuvaan kilpailutilanteeseen. Pääomamarkkinoiden vapauttamisella on 

myös ollut positiivinen vaikutus yrityskauppojen toteutumiseen. Ulkomaisten 

omistusten rajoituksien purkaminen on kasvattanut valtioiden rajat ylittävien 

yrityskauppojen määrää. Säädöksillä ja laeilla voi olla myös negatiivinen 

vaikutus yrityskauppojen toteutumiseen. Kilpailuviranomaiset pyrkivät 

säätämään lakeja, jotka estävät terveelle kilpailulle haitalliset yrityskaupat. 

Käytännössä yrityskauppojen vaikutusta kilpailutilanteeseen on vaikea 

arvioida. (Ali-Yrkkö, 2002) 

 

Kaikki edellä mainitut makrotaloudelliset muutokset vaikuttavat yritysten 

toimintaympäristöön. Yritysten tulee sopeutua muutoksiin, jotta ne pystyisivät 

vastaamaan kilpailuun. Muutokset vaikuttavat eri toimialoille eri aikoina ja eri 

tavalla. Tästä syystä yrityskauppojen suosio vaihtelee toimialoittain eri 

aikaperiodeilla.  

2.3.2 Yrityskohtaiset motiivit 

Makrotaloudellisen ympäristön muutokset motivoivat yrityksiä toteuttamaan 

yrityskauppoja, joko luomalla yrityskaupoille suotuisat olosuhteet, kuten 

noususuhdanteen tapauksessa tai sitten muutokset pakottavat yritykset 

yrityskauppoihin, kuten markkinoiden integroitumisesta johtuvan kilpailun 

kiristymisen tapauksessa. Makrotaloudellisia muutoksia tärkeämpänä 

motivaation lähteenä yrityskaupoille voidaan kuitenkin pitää yritysten sisäisiä 

motiiveja yrityskauppoihin. Päätökset kaupoista tekee aina yrityksen toimiva 

johto ja hallitus. Yrityskohtaisina syinä yrityskauppoihin voidaan nähdä 

taloudelliset motiivit, strategiset motiivit sekä yrityksen johdon 

henkilökohtaiset motiivit (Ali-Yrkkö, 2002). 

 

Synergiaedut ovat tärkein taloudellinen syy yrityskauppoihin, koska 

yrityskauppojen tulee maksimoida osakkeenomistajien varallisuus. 

Synergiaedut ovat vaatimus onnistuneelle ja taloudellista lisäarvoa tuottavalle 



 

yrityskaupalle. Synergiaetuja muodostuu, kun yksittäiset yritykset yhdistyvät 

siten, että ne pystyvät yhtenä yrityksenä tuottamaan paremmin kuin 

yksittäisinä yrityksinä pitkällä aikavälillä. Yrityskaupan synergiaetujen tulee 

olla suuremmat kuin yrityskaupan aiheuttamat kustannukset. Sudasaram 

(1995, 14–15) esittää synergiaetujen muodostumisen seuraavasti: 

 

 

Yrityskaupan tuoma lisäarvo = Ostajan ja kohteen arvo yrityskaupan  (1) 

jälkeen – Yrityksien arvo ennen kauppaa 

 

Ostajan osakkeen arvonnousu = Kaupasta saatu lisäarvo –   (2) 

Kaupasta aiheutuneet kulut 

 

Kaupasta aiheutuneet kulut = Kaupankäynti kulut +  (3) 

Kohteelle maksettu preemio 

 

Ross et al. (2008, 815) kuvaavat synergiaetujen muodostumista 

yksinkertaisesti kaavalla 4: 

 

 ( )BAAB VVVSynergia +−=  (4) 

 

Kaava kertoo, että synergiaetuja syntyy, kun yhdistyneen yrityksen arvo on 

suurempi kuin yhdistyneiden yritysten arvo ennen yrityskauppaa. 

Synergiaetujen pitäisi olla positiivisia niin ostajan kuin kohdeyrityksenkin 

osakkeenomistajille (Högholm, 1994). 

 

Synergiaetujen muodostuminen yrityskaupoissa on moninaista. 

Yrityskaupoilla tavoiteltavat synergiaedut vaihtelevat niin toimialakohtaisesti 

kuin yrityskohtaisestikin. Thorwartl (2005) on jakanut synergiaedut kolmeen 

luokkaan, jotka ovat liiketoiminnan volyymin tuomat synergiaedut, 
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liiketoiminnan moninaisuuden tuomat synergiaedut ja monopolin kaltaisen 

aseman tuomat synergiaedut. 

 

Volyymin tuomat synergiaedut voidaan jakaa edelleen mittakaavaetuihin 

(economies of scale), oppimiskäyrän tuomiin etuihin sekä hajautusetuihin. 

Liiketoiminnan volyymiin perustuvat yrityskaupat tähtäävät yleisesti 

kustannussäästöihin. Mittakaavaetuja yritykselle muodostuu kun 

tuotantomäärien kasvaessa tuotteiden yksikkökustannukset laskevat. Suurilla 

yrityksillä on yleensä kustannusetu pieniin yrityksiin nähden. 

Kustannussäästöt ovat tärkein syy yrityskauppojen toteuttamiseen. 

Oppimiskäyrän tuomat edut viittaavat organisaation tehokkuuteen. Toiset 

yritykset toimivat tehokkaammin kuin toiset, joko yksilöiden tai koko 

organisaation paremman oppimiskäyrän ansiosta. Tällaiset yritykset 

toteuttavat yritysostoja hyödyntämällä tehokkaampaa 

organisaatiokulttuuriaan. Hajautusetuja yritykselle syntyy, kun 

tuotantomäärän kasvaessa yrityksen sietokyky korkean riskin omaaville 

projekteille kasvaa. Hajautushyödyt ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi 

teknologiateollisuudessa, jossa kehitys on nopeaa ja riskit suuret. (Thorwartl, 

2005) 

 

Liiketoiminnan moninaisuuden tuomilla eduilla (economies of scope) 

tarkoitetaan sitä, että yritykset pystyvät liiketoimintojen yhdistämisellä 

hyödyntämään johtamistaitojaan tai asiakassuhteitaan ja näin ollen luomaan 

uusia liiketoimintamalleja. Yritysten on edullisempaa siirtyä uusille toiminta-

alueille yhtenä yrityksenä kuin erillisinä yhteisöinä. Kustannussäästöt syntyvät 

joko taseomaisuuden tehokkaammasta hyödyntämisestä tai tunnettujen 

sidosryhmien, kuten asiakkaiden tai alihankkijoiden käyttämisestä 

siirryttäessä uusiin tuoteryhmiin tai markkina-alueisiin. Liiketoiminnan 

moninaisuuden tuomia etuja voidaan saavuttaa myös tehostamalla yritysten 

tietopääoman käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysten 

tuotekehitystoimintojen yhdistämistä. Tuotekehityksellä on usein saavutettu 
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kilpailuetuja, joita on voitu soveltaa useisiin eri tuotteisiin ja markkinoihin. 

(Thorwartl, 2005) 

 

Kaikki yritykset tavoittelevat monopolin kaltaista asemaa markkinoilla. 

Monopolin kaltaisen aseman hankkimisella ei pyritä optimoimaan yrityksen 

kustannusrakennetta, vaan sillä pyritään nostamaan yrityksen voittoja. 

Monopolin kaltainen asema antaa yritykselle mahdollisuuden vaikuttaa 

tuotteidensa hintoihin markkinoilla, koska hintoja alentavaa kilpailua on 

vähän. Hinnat voidaan nostaa kysynnän ja tarjonnan määräämän 

tasapainohinnan yläpuolelle. Näin ollen yritys pystyy kasvattavaan voittojaan 

monopolin kaltaisen asemansa ansiosta, joka voidaan nähdä myös 

synergiaetuna. Kilpailulle haitallisia yrityskauppoja valvotaan kuitenkin 

kilpailuviraston toimesta erittäin tarkasti. (Ross et al., 2008, 817) 

 

Yrityskauppojen tarkasteleminen yrityksen strategian toteuttamisen välineinä 

on erittäin mielenkiintoista. Strategiset ja taloudelliset motiivit ovat usein hyvin 

lähellä toisiaan ja ne myös tukevat toisiaan. Clemente et al. (1998, 14) 

toteavat, ”Mittakaavaetujen avulla saavutettavat kustannussäästöt eivät ole 

niin merkittäviä kuin strategiset synergiaedut, joiden avulla voidaan saavuttaa 

voittoja niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.” He esittävät yrityskauppojen 

tärkeimpiä strategisia motiiveja olevan:  

 

• Organisaation kasvun saavuttaminen. 

• Markkinaosuuden kasvattaminen. 

• Uusille markkinoille pääseminen ja uusien jakelukanavien saaminen. 

• Uusien tuotteiden hankkiminen. 

• Nopeisiin markkinaliikkeisiin varautuminen. 

• Säännöstelyn muutoksiin varautuminen. 

• Uusien innovaatioiden saaminen tuotteisiin ja teknologioihin. 
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• Kilpailun vähentäminen markkinoilla sekä markkinoille tulemisen 

estäminen. 

• Maineen vahvistaminen. 

• Taloudellisten skenaarioiden hyödyntäminen. 

 

Organisaation koon kasvattamisella pyritään parantamaan yrityksen 

likviditeettiä ja pääoman saatavuutta sekä vahvistamaan kuluttajien 

tietoisuutta yrityksestä uusilla markkinoilla. Jokaisen yrityskaupan 

seurauksena organisaation koko kasvaa, mutta pidemmällä aikavälillä, kun 

päällekkäiset toiminnot poistuvat ja ydinliiketoimintaan kuulumattomat osat 

myydään pois, lopullinen yhdistynyt organisaatio voi olla pienempi kuin sen 

muodostaneet erilliset yhteisöt. Yrityskaupan seurauksena syntyy yksi 

tehokkaampi organisaatio. (Clemente et al., 1998, 25) 

 

Markkinaosuuden kasvattaminen on nollasummapeliä. Yrityskaupassa 

ostajan on hyödynnettävä ostokohteen asiakaskunnan tuoteuskollisuus ja 

kehitettävä sitä eteenpäin. Pelkkä liiketoiminnan laajentaminen ei riitä 

markkinaosuuden kasvattamiseen. Yritysten yhdentymisen tulee tapahtua 

tehokkaasti ja sen tulee parantaa yrityksen kilpailukykyä tasaisesti myös 

pitkällä aikavälillä, jotta yritys pystyisi saavuttamaan kilpailuedun markkinoilla. 

Kilpailuedun saavuttaminen johtaa markkinaosuuden kasvuun, koska 

kuluttajat haluavat parhaan tuotteen parhaaseen mahdolliseen hintaan. 

(Clemente et al., 1998, 25) 

 

Useat strategiset yrityskaupat suoritetaan tietyn toimialan sisällä, joko 

horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Motiivina tähän on usein pääsy uusille 

markkinoille tai uusien jakelukanavien hankkiminen. Uusille markkina-alueille 

meneminen on aina iso riski. Ostamalla yrityksen, jolla on jo kokemusta ja 

valmis organisaatio uudella markkina-alueella, ostaja pystyy minimoimaan 

riskinsä markkinoille pääsyn suhteen. (Clemente et al., 1998, 26) 
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Yritysten tulee pystyä jatkuvasti tarjoamaan markkinoille uusia tuotteita. Ne 

joutuvat tekemään päätöksensä kahden vaihtoehdon välillä. Ne voivat, joko 

kehittää uudet tuotteet itse tai sitten ne voivat ostaa toisen yrityksen, jolla on 

tarjota uudenlaista osaamista. Nykyään strategisen hyödyn saavuttaminen 

markkinoilla vaatii uusien ideoiden nopeaa kaupallistamista. Tästä syystä 

uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen käytetään yritysostoja. Valmiin 

konseptin ostaminen on nopeampi tapa saada uusia tuotteita markkinoille 

kuin täysin uuden tuotteen innovoiminen ja tuotteistaminen alusta loppuun 

itse. (Clemente et al., 1998, 26) 

 

Yhtenä strategisena syynä yrityskauppoihin on varautuminen 

markkinaympäristön muutoksiin. Sosiaaliset, taloudelliset ja väestönrakenne 

muutokset vaikuttavat yritysten toimintamahdollisuuksiin. Muutokset 

pakottavat myös yritykset vaihtamaan toimintatapojaan pysyäkseen 

kilpailukykyisinä. Monet yritykset joutuvat yhdistymään tai tekemään muita 

yritysjärjestelyjä selvitäkseen suurimmista muutoksista. Myös poliittisilla 

päätöksillä ja sääntelyllä on vaikutusta yrityskauppojen toteuttamiseen. 

(Clemente et al., 1998, 26–28) 

 

Nopea teknologinen kehitys johtaa myös strategisiin yrityskauppoihin. 

Yritysten tulee pystyä kehittämään tuotteitaan nopeammin, paremmin ja 

halvemmalla. Tällaisessa toimintaympäristössä selviää ainoastaan uusimpia 

teknologisia innovaatioita hyödyntämällä. Yhä useammalla strategisella 

yrityskaupalla pyritään saavuttamaan teknologiajohtajuus tietyllä toimialalla. 

(Clemente et al., 1998, 29) 

 

Tärkein yksittäinen syy yrityskauppoihin niin taloudellisesta kuin strategisesta 

näkökulmastakin on kilpailevan yrityksen poistaminen markkinoilta. Tällöin 

ostajan markkinaosuus kasvaa ja sen asema markkinoilla vahvistuu. Tällaiset 

yrityskaupat kuitenkin kiinnostavat erityisesti kilpailuviranomaisia, jotka 

valvovat tervettä kilpailua vaarantavia yrityskauppoja. Useat maailman 
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suurimmista yrityksistä ovat kuitenkin luoneet vahvan markkina-asemansa 

ostamalla sekä kotimaisia että ulkomaisia kilpailijoitaan. Yritykset haluavat 

vahvistaa markkina-asemaansa yrityskaupoin myös siitä syystä, että ne 

kykenevät paremmin estämään uusien kilpailijoiden pääsemisen markkinoille. 

(Clemente et al., 1998, 30) 

 

Imagolla ja yrityksen luotettavuudella on erittäin suuri arvo yritysmaailmassa. 

Yritysimagoa voidaan joko vahvistaa, heikentää tai siirtää yrityskauppojen 

avulla. Ostaja voi perustella yrityskauppaa sillä, että kaupan seurauksena 

kohdeyrityksen hyvä maine parantaa myös ostajan imagoa. Yrityksen imago 

vaikuttaa niin kuluttajien ostokäyttäytymiseen kuin mahdollisten rahoittajien 

päätöksiinkin. (Clemente et al., 1998, 30–31) 

 

Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös yritysostoihin. Suotuisat talouden 

olosuhteet, kuten alhaiset markkinakorot, mahdollistavat yritysten lainanoton. 

Noususuhdanne voi kuitenkin antaa liian positiivisen kuvan ostokohteen 

arvosta. Ostajan tulee olla todella tarkka arvostaessaan kohdeyritystä. 

(Clemente et al., 1998, 31) 

 

Clemente et al. (1998, 23) toteavat, että saavuttaakseen todellista strategista 

hyötyä yrityskaupoilla yrityksen toteuttamien yrityskauppakohteiden tulee 

täyttää seuraavat kolme kriteeriä: 

 

1) Mahdollistaa kustannussäästöjen lisäksi myös yrityksen tulevaisuuden 

kasvu. 

2) Helppo liittää olemassa olevaan organisaatioon. 

3) Hyödyttää ostajaa myös pitkällä aikavälillä. 

 

Yrityskauppoja toteutetaan myös johdon henkilökohtaisista syistä. Johdon 

omat intressit eivät ole aina konsensuksessa osakkeenomistajien 
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hyvinvoinnin maksimoinnin kanssa. Tätä ongelmaa kutsutaan yleisesti 

päämies-agenttiongelmaksi. (Ross et al., 2008, 13) 

 

Sudarsanam (1995, 15–21) listaa seuraavat neljä johdon henkilökohtaisista 

motiiveista lähtevää syytä yrityskauppojen toteuttamiseen: 

 

• Johtajat haluavat kasvattaa yrityksen kokoa, koska heidän ansionsa, 

maineensa ja valtansa riippuvat yrityksen koosta. 

• He haluavat laajentaa johtamistaitojaan ja kykyjään. 

• He haluavat hajauttaa riskejä. 

• He haluavat estää yritysvaltauksen. 

 

Hopskins (1999) toteaa, että osakkeenomistajia kiinnostaa ainoastaan 

omistamansa yrityksen voittojen maksimointi ja osakkeenarvon 

kasvattaminen. Useimmat yrityskaupat kuitenkin epäonnistuvat 

keskeisimmässä tavoitteessaan, osakkeenomistajien varallisuuden 

maksimoinnissa. Tästä syystä Hopskins (1999) esittää yrityskauppojen 

olevan ensisijaisesti toimivan johdon tapa vahvistaa omaa asemaansa 

osakkeenomistajien kustannuksella.  
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2.4 Kansainväliset yrityskaupat 

Markkinoiden globalisaatio on johtanut kansainvälisten yrityskauppojen 

lisääntymiseen. Osakemarkkinoiden arvonnousu suhteessa 

bruttokansantuotteeseen johtaa kansainvälisten yrityskauppojen 

lisääntymiseen. Giovanni (2005) on tutkinut taloudellisten muuttujien3 

vaikutusta yrityskauppojen toteutumiseen vuosina 1990–1999. Hän toteaa 

yhden prosentin nousun osakemarkkinoiden ja bruttokansantuotteen 

välisessä suhteessa johtavan 0,955 % nousuun kansainvälisten 

yrityskauppojen toteuttamisessa. Giovanni (2005) toteaa myös, että 

luotonannon arvonnousu suhteessa bruttokansantuotteeseen kiihdyttää 

kansainvälisten yrityskauppojen toteuttamista.  

 

Giovannin tulokset osoittavat, että yritykset kohdentavat yrityskauppojaan 

sellaisiin maihin joihin niillä on vahvat kauppasuhteet. Myös yhteinen kieli on 

tärkeä kohdemaita valittaessa. Alueelliset kauppasopimukset vaikuttavat 

yrityskauppojen toteutumiseen. Tulliliitot ja vapaakauppasopimukset 

vähentävät yritysten kiinnostusta yrityskauppojen toteuttamiseen, kun taas 

maiden välisillä palvelusopimuksilla on positiivinen vaikutus yrityskauppoihin.  

 

Giovannin mukaan myös verotus vaikuttaa yrityskauppoihin. Kohdeyrityksen 

kotimaan korkea verotus vähentää yritysten halukkuutta yrityskauppoihin, kun 

taas pääomaverosopimukset maiden välillä houkuttelevat yrityskauppoihin.  

 
3 Giovanni selittää maiden välisiä yrityskauppoja 17 eri riippumattomalla muuttujalla. 
Muuttujat ovat seuraavat: reaalinen bruttokansantuote, nominaalinen bruttokansantuote 
(US$), osakemarkkinoiden arvo, velkarahoituksen saatavuus, maiden välinen etäisyys, 
maiden välinen yhteydenpito (puhelin), yhteinen kieli, tulliliittoon kuuluminen, 
vapaakauppasopimuksen piiriin kuuluminen, palvelusopimuksen piiriin kuuluminen, muuhun 
alueelliseen kauppaliittoon kuuluminen, maan yritysveroprosentti, pääomaverosopimus 
maiden välillä, reaalinen valuuttakurssi, valuuttakurssien välinen volatiliteetti, 
bruttokansantuotteiden suhde, bruttokansantuotteiden välisen suhteen neliö.  
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2.4.1 Kansainvälisten yrityskauppojen motiivit 

Motiivit kansainvälisille yrityskaupoille eivät poikkea merkittävästi kotimaisten 

yrityskauppojen motiiveista. Joitakin erityspiirteitä kansainvälisiin 

yrityskauppoihin kuitenkin liittyy. Kansainvälisiin yrityskauppoihin vaikuttavat 

vahvasti esimerkiksi valuuttakurssit ja poliittiset riskit. Weston et al. (2001, 

511) listaa seuraavat kymmenen kohtaa, jotka vaikuttavat kansainvälisen 

yrityskaupan toteuttamiseen: 

 

• Kasvu 

• Teknologia 

• Ylivoimainen tuote 

• Pienien yksiköiden kansainvälistyminen 

• Yritysten yhdistyminen  

• Hallituspolitiikka 

• Valuuttakurssit 

• Poliittinen ja taloudellinen tasapaino 

• Asiakkaiden seuraaminen 

• Hajauttaminen 

 

Kuten yllä olevasta listasta voidaan nähdä, syyt kansainvälisille 

yrityskaupoille eivät poikkea mainittavasti yrityskauppojen yleisistä syistä, 

joita on käsitelty edellisessä osiossa. Kansainvälisillä yrityskaupoilla on 

kuitenkin suuri vaikutus esimerkiksi pienien kapealla toimintasektorilla 

operoivien yritysten laajentumisen kannalta (Roll-up). Kansainväliset 

yrityskaupat mahdollistavat myös rajat ylittävät konsolidaatiot, joilla pyritään 

vähentämään markkinoiden ylikapasiteettia. Talouspoliittisilla päätöksillä on 

myös erittäin keskeinen rooli kansainvälisten yrityskauppojen toteutumisessa, 

erilaiset tullimaksut sekä tuonti- ja vientikiintiöt pakottavat kansainvälisesti 

toimivat yritykset ostamaan kohdemaasta yrityksen päästäkseen uusille 

markkinoille. (Weston et al., 2001, 512–513) 
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Ghoshal (1987) on lähestynyt kansainvälisten yrityskauppojen toteuttamista 

globaalisen strategian näkökulmasta. Hän on luonut kehyksen, jossa 

käsitellään kansainvälisen yrityksen motiiveja yrityskauppoihin strategisista 

lähtökohdista. Toisaalta hän on esittänyt kansainvälisillä yrityskaupoilla 

tavoiteltavien kilpailuetujen muodostumista. Ghoshalin (1987) luoma kehys 

on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kansainväliset yrityskaupat ja kilpailuetu. 
Esittää kansainvälisten yrityskauppojen hyötyjä maakohtaisten eroavaisuuksien 
näkökulmasta. Kansainväliset yrityskaupat mahdollistavat toimintojen siirtämisen maihin 
joissa liiketoiminnan kustannukset ovat alhaisemmat. Ne suojaavat markkinariskeiltä ja 
poliittisilta muutoksilta sekä mahdollistavat organisaation kehittymisen. (mukaillen: Ghoshal, 
1987) 
   Kilpailuedun lähteet 

Strategiset tavoitteet Maakohtaiset erot Mittakaavaedut Hajautusedut 

Nykyisten toimintojen 

tehostaminen 

Erilaisista 

kulurakenteista 

hyötyminen – 

palkat ja pääoma 

kustannukset 

Mittakaavaetujen 

laajentaminen ja 

hyödyntäminen 

kaikissa 

toiminnoissa 

Investointien ja 

kulujen 

jakaminen 

tuotteiden, 

markkinoiden ja 

liiketoimintojen 

kesken 

Riskienhallinta Kilpailuetuun 

vaikuttavien 

markkina – ja 

poliittistenriskien 

hallinta 

Tasapaino 

mittakaavaetujen 

ja strategisen 

sekä 

operationaalisen 

joustavuuden 

välillä  

Riskien 

hajauttaminen 

portfolioteoriaa ja 

johdannaisia 

hyödyntämällä 

Oppiminen  

ja sopeutuminen 

Erilaisten 

organisaatio – ja 

johtamisprosessien 

oppiminen 

Kokemuksesta 

hyötyminen – 

kustannussäästöt 

ja uudet 

innovaatiot 

Oppimisen 

jakaminen läpi 

koko 

organisaation 
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2.4.2 Kansainvälisten yrityskauppojen haasteet 

Suurimmat haasteet uusille markkinoille suuntautuvissa yrityskaupoissa 

liittyvät ostajan ja kohdeyrityksen välisiin kulttuurieroihin, kommunikointiin 

markkinoiden välillä, erilaisista markkinaympäristöistä johtuviin väärin 

ymmärryksiin sekä johtamistapojen eroavaisuuksiin. Käytännössä erot liittyvät 

suurilta osin corporate governanceen, työntekijöiden asemaan, säädöksiin ja 

kuluttajien odotuksiin.  (Finkelstein, 1999) 

 

Hopkins (1999) näkee kansainvälisten yrityskauppojen suurimpina haasteina 

due diligenceen liittyvät ongelmat, neuvotteluongelmat sekä yritysten 

yhdentymiseen liittyvät ongelmat. Due diligence aiheuttaa ongelmia, koska 

myyjä tietää paremmin oman liiketoimintansa arvon kuin ostaja. 

Tilinpäätösstandardeista huolimatta tilinpäätökset eivät ole täysin läpinäkyviä 

eivätkä vertailukelpoisia eri maissa. Myyjä maksaa usein kohtuuttoman 

preemion kohdeyrityksestä. 

 

Kansainvälinen yrityskauppa vaatii haastavan neuvotteluprosessin. 

Neuvotteluita hankaloittaa erityisesti tiedon puuttuminen sekä kulttuurierot. 

Kaupan jälkeinen yhdentymisprosessi on suuri haaste etenkin 

kansainvälisissä yrityskaupoissa. Shrivastava (1986) on esittänyt, että 

kolmannes kansainvälisistä yrityskaupoista epäonnistuu, koska kaupan 

jälkeistä integroitumisprosessia ei pystytä viemään tehokkaasti loppuun asti.  

 

Finkelstein (1999) on paneutunut kansainvälisten yrityskauppojen ongelmiin 

ja esittää onnistuneen yrityskauppaprosessin toteuttamiseen seuraavan 

ohjeen: 

 

1. Ymmärrä, että suurin osa yrityskaupan tuomasta lisäarvosta 

saavutetaan kaupan toteuttamisen jälkeen.  
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2. Suunnittele yritysten yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ennen 

kaupan toteuttamista. Yritysten integraatioprosessi vie paljon aikaa. 

3. Keskity yksityiskohtiin. 

4. Kehitä selkeä informaatiosuunnitelma, jonka avulla tieto saadaan 

kulkemaan koko prosessin läpi. 

2.4.3 Kansainväliset yrityskaupat ja omistajan hyvinvointi 

Kansainvälisten yrityskauppojen vaikutusta osakkeenomistajien hyvinvointiin 

eli yrityksen arvoon on tutkittu useilla eri markkina-alueilla sekä useilla eri 

aikaperiodeilla. Tutkijat ovat myös ottaneet huomioon sekä lyhyen että pitkän 

aikavälin arvon kehityksen.4

 

Tutkijat ovat keskittyneet vastaamaan kysymykseen ”Tuottavatko yrityskaupat 

todella lisäarvoa yritysten osakkeenomistajille?”. Tätä on tutkittu sekä ostavan 

yrityksen osakkeenomistajien että ostokohteena olevan yrityksen 

osakkeenomistajien näkökulmista. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin 

tärkeää keskittyä tarkastelemaan nimenomaisesti kansainvälisten 

yrityskauppojen tuottamaa lisäarvoa ostavan yrityksen osakkeenomistajille. 

Tutkijoiden saamat tulokset vaihtelevat riippuen sekä ostajan että 

kohdeyrityksen kotimaista, liiketoimintasektoreista sekä tutkimusperiodeista.  

 

Tässä luvussa on paneuduttu aikaisempaan tutkimukseen, joka on julkaistu 

kansainvälisten yrityskauppojen vaikutuksesta yrityksen arvoon. Tarkasteluun 

on otettu aiheesta julkaistut tutkimukset 1990 ja 2000–luvuilta. Tarkastelussa 

on paneuduttu sekä lyhyen että pitkän aikavälin lisäarvon muodostumiseen.  

 

Lyhyen aikavälin arvon kehittymisen mittauksessa tutkijat ovat poikkeuksetta 

käyttäneet tapahtumatutkimusta5. Tapahtumatutkimuksessa keskitytään 

 
4 Katso tarkemmin taulukot 2 ja 3, sivut 30-31 ja 33. 
5 Katso tarkemmin luku 4. 
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tarkastelemaan uuden markkinainformaation vaikutusta osakkeenarvoon. 

Tapahtuman vaikutusta osakkeenarvoon arvioidaan keskimääräisten 

kumuloituneiden epänormaaleiden tuottojen avulla (CAR). Kansainvälisten 

yrityskauppojen lyhyen aikavälin lisäarvon mittausta on käsitelty lukuisissa eri 

tutkimuksissa.  

 

Cakici et al. (1994) tutkivat ulkomaalaisten yritysten toteuttamia 

yrityskauppoja Yhdysvaltoihin (ostokohteena yhdysvaltalainen yritys) vuosina 

1983–1992. Heidän tutkimuksensa on osoittanut ostajien saavan 1,96 % 

positiiviset ja tilastollisesti merkitsevät epänormaalit tuotot [-10, +10] 

määrävälillä. Ostajayritykset ovat siis pystyneet luomaan lisäarvoa 

osakkeenomistajilleen lyhyellä aikavälillä.   

 

Datta ja Puia (1995) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten toteuttamia suuria 

kansainvälisiä yrityskauppoja periodilla 1978–1990. Heidän tuloksensa ovat 

osoittaneet, että kansainväliset yrityskaupat keskimäärin eivät luo lisäarvoa 

ostajayrityksen osakkeenomistajille. Yhdentoista päivän tapahtumaikkunan [-

5, +5] epänormaalit tuotot ovat olleet -0,72 prosenttia ja tilastollisesti 

merkitsevät. Heidän tuloksensa kertovat lisäarvon syntymisen ja yrityskaupan 

välisen suhteen olevan epäselvä. Datta ja Puia (1995) toteavat myös, että 

suuret kulttuurierot yhtiöiden välillä vähentävät yrityskaupan luomaa 

lisäarvoa. 

 

Black et al. (2001) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja vuosina 1985–1995. Lyhyen aikavälin 

epänormaalit tuotot ovat olleet lähellä nollaa, mutta kuitenkin positiivisia ja 

tilastollisesti merkitseviä.  

 

Goergen ja Renneboog (2002) keskittyvät tutkimaan lyhyen ajan arvon 

kehittymistä suurissa eurooppalaisissa yritysvaltauksissa periodilla 1993–

2000. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että kansainväliset yrityskaupat luovat 
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lisäarvoa ostajayrityksen osakkeenomistajille. Määrävälillä [-1, 0] 

yrityskauppailmoituksen tuomat kumuloituneet epänormaalit tuotot ovat olleet 

2,38 % ja määrävälillä [-2, +2] 3,09 %. Tulokset ovat olleet tilastollisesti 

erittäin merkitseviä. Heidän tuloksensa osoittavat kansainvälisten 

yrityskauppojen luovan vähemmän lisäarvoa osakkeenomistajille kuin 

kotimaisten yrityskauppojen. Tuloksissa on todettu myös, että yritysten tulisi 

tehdä ostotarjouksia vain yhtiöistä, jotka tukevat niiden ydinliiketoimintaa.  

 

Gregory ja McCorriston (2003) ovat julkaisseet laajan tutkimuksen 

isobritannialaisten yritysten toteuttamista kansainvälisistä yrityskaupoista 

ajanjaksolla 1985–1994. Heidän tutkimuksensa on käsittänyt 343 

kansainvälistä yrityskauppaa. Heidän tuloksena kertovat että yrityskauppojen 

luomat tuotot eivät keskimäärin poikkea nollasta. Yrityskaupoilla ei siis ole 

heidän mukaansa vaikutusta osakkeenomistajien hyvinvointiin lyhyellä 

aikavälillä [-3, +1]. 

 

Campa ja Hernando (2004) tutkivat Euroopan Unionissa toteutettuja 

yrityskauppoja vuosina 1998–2000. Ostajayrityksen osakkeenomistajien 

lisäarvon on todettu olevan lähellä nollaa (0,05 %) lyhyellä aikavälillä [-1, +1] 

ja negatiivinen (-0,78 %) pidemmällä aikavälillä [-30, +30]. Tulokset eivät 

kuitenkaan ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Campa ja Hernando ovat 

todenneet kulttuurillisten, laillisten ja kaupankäyntiesteiden vähentävän 

kansainvälisten yrityskauppojen onnistumista.  

 

Lowinski et al. (2004) tutkivat osakkeenomistajien hyvinvoinnin kehittymistä 

sveitsiläisten yritysten toteuttamien kansainvälisten yrityskauppojen 

yhteydessä periodilla 1990–2001. He ovat julkaisseet tuloksensa viidelle 

määrävälille, jotka ovat [-1, +1], [-2, +2], [-5, +5], [-10, +10] ja [+1, +20]. 

Heidän havaintojensa perusteella yrityskaupat tuottavat omistajille lisäarvoa 

kahdella ensimmäisellä periodilla epänormaaleiden tuottojen ollessa 1,26 % 

ja 1,36 %. Otettaessa tarkasteluun määräväli [+1, +20] epänormaalit tuotot 
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muuttuvat kuitenkin negatiivisiksi (-0,75 %). He toteavat, että 

osakkeenomistajat hyötyvät erityisesti Euroopan alueelle tehdyistä 

yrityskaupoista Euroopan markkinoiden yhdentymisen ansiosta.  

 

Conn et al. (2005) tutkivat yrityskauppoja yli 4000:nen havainnon otoksella 

Isossa-Britanniassa vuosina 1984–1998. 1140 näistä yrityskaupoista on ollut 

kansainvälisiä. Heidän tutkimuksensa on osoittanut kansainvälisten 

yrityskauppojen tuottavan osakkeenomistajille epänormaaleja tuottoja (0,33 

%) kolmen päivän tapahtumaikkunassa [-1, +1].  

 

Donohoe (2006) on tutkinut kansainvälisiä yrityskauppoja, joissa 

ostajayrityksenä on ollut isobritannialaisia yrityksiä. Donohoen tutkimus on 

ajoittunut ajanjaksolle 1990–1998. Hänen tutkimustuloksensa kertovat 

yrityskaupoilla olleen negatiivinen vaikutus ostajan osakkeenarvoon. 

Donohoen tulokset eivät kuitenkaan ole olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Kräussl ja Topper (2006) tutkivat hollantilaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja periodilla 1980–2003. He ovat todenneet 

kansainvälisen yrityskaupan luovan ostajalle lisäarvoa kolmen päivän 

tapahtumaikkunassa [-1, +1]. Yrityskauppailmoitus on tuottanut 

osakkeenomistajille keskimäärin 1,19 % epänormaalit tuotot. Heidän 

tuloksensa ovat olleet tilastollisesti erittäin merkitseviä.  

 

Rieck ja Doan (2007) tutkivat teleoperaattoreiden toteuttamia kansainvälisiä 

yrityskauppoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa ajanjaksolla 1998–2006. 

Heidän tuloksensa kertovat yrityskauppailmoituksen olevan positiivinen asia 

ostajayrityksen osakkeenomistajille. Epänormaalit tuotot ovat nousseet 1,8 

%:iin määrävälillä [-1, +1]. He toteavat kansainvälisten yrityskauppojen 

tuottavan osakkeenomistajille enemmän kuin kotimaisten yrityskauppojen 

telealalla.  
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Zhu ja Malhotra (2008) tutkivat kansainvälisten yrityskauppojen vaikutusta 

kehittyvässä maassa toimivien yritysten arvoon. He tutkivat intialaisten 

yritysten toteuttamia yritysostoja Yhdysvalloissa vuosina 1999–2005. Heidän 

tuloksensa ovat osoittaneet Intian osakemarkkinoiden reagoivan positiivisesti 

yrityskauppailmoitukseen. Heidän tuloksensa on osoittanut yrityskaupan 

tuovan osakkeenomistajille positiivisia epänormaaleja tuottoja kolme päivää 

kaupan toteuttamisen jälkeen, jonka jälkeen tuotot ovat kääntyneet 

negatiivisiksi. Keskimäärin ilmoituksen aiheuttamat epänormaalit tuotot olivat 

2,4 % kolmessa päivässä [-1,+1] ja 3,2 % yhdessätoista päivässä [-5, +5]. 

Tulokset ovat olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Taulukko 2. Kansainväliset yrityskaupat ja lisäarvo lyhyellä 
aikavälillä. 

Taulukossa on listattu viimeisimpiä tutkimuksia kansainvälisistä yrityskaupoista ja niiden 
lyhyen aikavälin vaikutuksesta ostajayrityksen arvoon. Tutkimukset on listattu julkaisuvuoden 
perusteella vanhimmasta uusimpaan. Tapahtumaikkuna on esitetty päivinä ja päivä 0 on 
varsinainen tapahtumapäivä. 

Tutkimus Markkina Ajanjakso Havaintoja Tapahtumaikkuna  Ostaja (%) 

Cakici et al. 

(1994) 

Yhdysvallat 1983–1992 195 [-10, +10] 

[-10, +1] 

[0, +1] 

1,96*** 

1,05*** 

0,63*** 

Datta et 

Puia (1995) 

Yhdysvallat 1978–1990 112 [-1, 0] 

[-5, +5] 

[-10, +10] 

[-15, +15] 

[-20, +20] 

-0,42* 

-0,72* 

-0,79 

-1,39* 

-1,90** 

Black et al. 

(2001) 

Yhdysvallat 1985–1995 361 [-5, +5] 

[-5, +1] 

0,015*** 

0,009** 

Goergen et 

Renneboog 

(2002) 

Eurooppa 1993–2000 56 [-1, 0] 

[-2, +2] 

2,38*** 

3,09*** 

Gregory et 

McCorristo

n (2003) 

Iso-Britannia 1985–1994 343 [-3, +1] 

 
-0,0022 

Campa et Eurooppa 1998–2000 80 [-1, +1] 0,05 
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Hernando 

(2004) 

[-30, +30] -0,78 

Lowinski et 

al. (2004) 

Sveitsi 1990–2001 91 [-1, +1] 

[-2, +2] 

[-5, +5] 

[-10, +10] 

[+1, +20] 

1,26** 

1,36** 

0,56 

0,00 

-0,75** 

Conn et al. 

(2005) 

Iso-Britannia 1984–1998 1140 [-1, +1] 0,33** 

Donohoe 

(2006) 

Iso-Britannia 1990–1998 85 [-5, +5] -1,048 

Kräussl et 

al. (2006) 

Hollanti 1980–2001 205 [-1, +1] 1,19*** 

Rieck et 

Doan 

(2007) 

Eurooppa, 

Yhdysvallat 

1998–2006 53 [-1, +1] 

[-2, +2] 

1,8* 

1,85 

Zhu et 

Malhotra 

(2008) 

Intia 1999–2005 114 [-1, +1] 

[-2, +2] 

[-5, +5] 

[+3, +20] 

[-5, +20] 

2,4*** 

3,2*** 

1,9 

-6,8*** 

-3,1 
*** tilastollisesti merkitsevä 1% riskitasolla. 
** tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla. 
* tilastollisesti merkitsevä 10% riskitasolla. 
 
Kansainvälisten yrityskauppojen vaikutuksesta yrityksen arvoon lyhyellä 

aikavälillä on julkaistu lukuisia tutkimuksia 1990 ja 2000-luvuilla. Seuraavaksi 

on paneuduttu tarkemmin kansainvälisten yrityskauppojen luomaan 

lisäarvoon pitkällä aikavälillä. Kansainvälisten yrityskauppojen pitkän 

aikavälin menestyksestä on kuitenkin julkaistu vain joitakin aiempia 

tutkimuksia.  Aikaisemmassa tutkimuksessa kansainvälisten yrityskauppojen 

jälkeisiä epänormaaleja tuottoja on mitattu buy and hold6 -metodologialla. 

Menetelmässä yrityskauppoja toteuttaneiden yritysten tuottoja on verrattu 

referenssiportfolioiden tuottoihin.  

                                            
6 Katso tarkemmin luku 4. 
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Black et al. (2001) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja vuosina 1985–1995. Heidän tutkimuksessaan 

yrityskauppojen menestystä on tarkasteltu vuoden, kolmen vuoden ja viiden 

vuoden jälkeen yrityskaupasta. Tutkimustulokset kertovat yrityskaupan 

aiheuttamien epänormaaleiden tuottojen olevan negatiivisia niin vuoden (-

0,0239 %) kuin myös kolmen vuoden (-0,1320 %) ja viiden vuoden (-0,2289 

%) periodeilla. Tulokset ovat olleet tilastollisesti merkitseviä. Black et al. 

(2001) toteavat tulostensa perusteella, että yritykset eivät pysty luomaan 

osakkeenomistajilleen lisäarvoa kansainvälisillä yrityskaupoilla pitkällä 

aikavälillä.  

 

Gregory ja McCorriston (2003) ovat julkaisseet laajan tutkimuksen 

isobritannialaisten yritysten toteuttamista yrityskaupoista ajanjaksolla 1985–

1994. Heidän tutkimuksensa on käsittänyt 343 kansainvälistä yrityskauppaa. 

Heidän tuloksensa ovat konsensuksessa Black et al. (2000) tulosten kanssa. 

He toteavat yrityskauppojen epänormaaleiden tuottojen olevan negatiivisia 

niin kolme vuotta (-0,0390 %) kuin viisi vuottakin (-0,0929 %) yrityskaupan 

jälkeen. He toteavat kuitenkin, että pitkän ajan tuotot ovat riippuvaisia 

yrityskohtaisista kilpailuedun lähteistä kuten tuotekehitys panostuksista.   

 

Conn et al. (2005) tutkivat yrityskauppoja yli 4000:nen havainnon otoksella 

Isossa-Britanniassa vuosina 1984–1998. Näistä yrityskaupoista 1140 on ollut 

kansainvälisiä. Heidän tutkimuksensa on osoittanut kansainvälisillä 

yrityskaupoilla olevan vahva negatiivinen vaikutus yhtiöiden osakkeenarvoon 

kolme vuotta yrityskaupan jälkeen. Heidän julkaisemansa tutkimus kertoo 

tuottojen olevan 13,37 % miinuksella. Tulokset kertovat siitä, että 

kansainväliset yrityskaupat tuhoavat yrityksen arvoa.  

 

Francouer (2005) on tutkinut kanadalaisten yhtiöiden toteuttamia 

yrityskauppoja periodilla 1990–2000. Hän on tutkinut kauppojen onnistumista 

ostajayrityksen osakkeenomistajien näkökulmasta 1–5 vuotta yrityskaupan 
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toteutumisen jälkeen.  Hänen tuloksensa on osoittanut epänormaaleiden 

tuottojen olevan positiivisia yhden (0,0486 %) ja viiden vuoden (0,1622 %) 

jälkeen yrityskaupasta ja negatiivisia kahden (-0,1136 %), kolmen (-0,2975 %) 

ja neljän vuoden (-0,2560 %) päästä yrityskaupasta. Tulokset eivät 

kuitenkaan ole olleet tilastollisesti päteviä. Francouer (2005) on todennut, että 

yrityskauppa tuottaa eniten yhtiöillä, jotka ovat panostaneet tuotekehitykseen 

ja omaavat paljon aineetonta omaisuutta. Kansainväliset yrityskaupat auttavat 

tällaisia yrityksiä luomaan lisäarvoa hyödyntämällä ammattitaitoaan ja 

tietotaitoaan kansainvälisillä markkinoilla. 

 

Taulukko 3. Kansainväliset yrityskaupat ja lisäarvo pitkällä 
aikavälillä. 

Taulukossa on listattu viimeisimpiä tutkimuksia kansainvälisistä yrityskaupoista ja niiden 
pitkän aikavälin vaikutuksesta ostajayrityksen arvoon. Tutkimukset on listattu julkaisuvuoden 
perusteella vanhimmasta uusimpaan. Tapahtumaikkuna on esitetty kuukausina 
tapahtumakuukaudesta. 

Tutkimus Markkina Ajanjakso Havaintoja Tapahtumaikkuna  Ostaja (%) 

Black et al. 

(2001) 

Yhdysvallat 1985–1995 361 12 

36 

60 

-0,0239** 

-0,1320*** 

-0,2289*** 

Gregory et 

McCorristo

n (2003) 

Iso-Britannia 1985–1994 343 12 

36 

60 

0,0065 

-0,0390 

-0,0929 

Conn et al. 

(2005) 

Iso-Britannia 1984–1998 1140 36 -13,37*  

 

Francoeur 

(2005) 

 

Kanada 1990–2000 847 12 

24 

36 

48 

60 

0,0486 

-0,1136 

-0,2975 

-0,2560 

0,1622 
*** tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla. 
** tilastollisesti merkitsevä 5 % riskitasolla. 
* tilastollisesti merkitsevä 10 % riskitasolla. 
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Yhteenvetona aikaisemmasta tutkimuksesta voidaan todeta, että lyhyellä 

aikavälillä kansainväliset yrityskaupat tuottavat ostajayrityksen omistajille 

lisäarvoa, kun taas pitkällä aikavälillä kansainväliset yrityskaupat ovat arvoa 

tuhoavia transaktioita. Tuotot vaihtelevat riippuen ostajan ja kohdeyrityksen 

liiketoiminnoista sekä markkina-alueista. Parhaiten kansainväliset 

yrityskaupat ovat tuottaneet yrityksille, jotka ovat panostaneet 

tuotekehitykseen. Korkean teknologian yritysten on helpompi tuottaa 

lisäarvoa osakkeenomistajille, koska niiden liiketoiminta ei ole helposti 

kopioitavissa. Ne voivat laajentaa toimintaansa uusille markkina-alueille 

kohtaamatta tuottoja alentavaa kilpailua. Myös ostajan ja kohdeyritysten 

kotimailla on ollut merkitystä kansainvälisten yrityskauppojen onnistumiseen. 

Ostajan ja kohdeyrityksen toimiessa samassa kauppayhteisössä, kuten 

Euroopan Unionissa, kauppojen onnistuminen on todennäköisempää, koska 

yhteiset lait ja säännöt vähentävät sekä transaktiokustannuksia että ongelmia 

due diligenceen liittyen. Ostajan on helpompi määrittää kohdeyrityksen arvo, 

jolloin kaupan onnistuminen on todennäköisempää.  
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA HYPOTEESIT 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Edellisessä luvussa on esitetty kansainvälisten yrityskauppojen vaikutusta 

osakkeenomistajan hyvinvointiin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä 

aikaisemman aiheesta julkaistun tutkimuksen perusteella. Perustuen näiden 

tutkimusten tuloksiin tämän tutkimuksen keskeisimmiksi tutkimuskysymyksiksi 

ovat nousseet seuraavat ongelmat: 

 

I) Mitkä ovat onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla 

vaikuttavat tekijät? (teoria) 

 

II) Miten Suomen osakemarkkinat reagoivat ilmoitukseen 

kansainvälisestä yrityskaupasta, ovatko markkinat tehokkaat ja 

läpinäkyvät? (empiria) 

 

III) Ovatko suomalaiset yritykset pystyneet luomaan taloudellista lisäarvoa 

omistajilleen yrityskauppojen avulla lyhyellä aikavälillä? (empiria) 

 

IV) Ovatko kansainväliset yrityskaupat lisänneet osakkeenomistajien 

hyvinvointia myös pitkällä aikavälillä? (empiria) 

 

Ensimmäiseen kysymykseen onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan 

taustalla vaikuttavista tekijöistä on vastattu mahdollisimman laajalla 

teoriakatsauksella. Tutkielman teoriaosuudessa on tuotu esille asioita, joiden 

avulla kansainvälinen yrityskauppaprosessi voidaan hoitaa tehokkaasti ja 

arvoa luovasti. 

 

Kysymykseen kaksi, joka käsittelee markkinoiden tehokkuutta ja 

läpinäkyvyyttä kansainvälisten yrityskauppojen tapauksessa, sekä 
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kysymykseen kolme, joka käsittelee kansainvälisten yrityskauppojen lyhyen 

ajan lisäarvon muodostumista, vastataan tapahtumatutkimuksen7 avulla. 

Aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että markkinoilla on tapana 

reagoida positiivisesti ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta. 

Positiivisen markkinareaktion on kuitenkin todettu olevan hyvin lyhyt aikainen.  

 

Kysymykseen neljä, joka käsittelee kansainvälisten yrityskauppojen pitkän 

aikavälin hyvinvointivaikutuksia osakkeenomistajille on vastattu käyttämällä 

buy and hold8 -menetelmää. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan 

todeta, että pitkällä aikavälillä kansainväliset yrityskaupat tuhoavat yrityksen 

arvoa ja näin ollen vaikuttavat negatiivisesti myös osakkeenomistajan 

hyvinvointiin.  

     

Tutkimusaineistona on käytetty suomalaisten pörssiyhtiöiden toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja vuosina 1993–2002. Kohteena ovat erityisesti 

Suomen bruttokansantuotteen kannalta tärkeimpiin vientimaihin kohdistuneet 

yrityskaupat. Tutkimusperiodilla yrityskauppoja on toteutettu paljon, jolloin 

tarkasteluun on saatu riittävän monta havaintoa ja näin ollen myös 

tutkimuksella saatujen tulosten voidaan sanoa olevan relevantteja.  

 

3.2 Suomalaiset yritykset ja kansainväliset yrityskaupat 

Tässä tutkimuksessa käsitellään suomalaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja vuosina 1993–2002. Tarkasteluun on otettu 

erityisesti Suomen bruttokansantuotteen kannalta tärkeimmät vientimaat, 

koska aiemman tutkimuksen perusteella kansainvälisten yrityskauppojen on 

todettu suuntautuvan erityisesti maihin, joiden kanssa yrityskaupan 

 
7 Katso tarkemmin luku 4. 
8 Katso tarkemmin luku 4. 

 



 

toteuttajayrityksen kotimaalla on hyvät kauppasuhteet (Giovanni, 2005). Myös 

taloudellisten syklien on todettu vaikuttavan yrityskauppojen toteuttamiseen. 

Noususuhdanteessa yrityskauppoja toteutetaan enemmän kuin 

laskusuhdanteessa (Nelson, 1959).  

 

Suomen bruttokansantuotteen kannalta tärkeimmät vientimaat ovat vuosina 

1993–2002 olleet Saksa, Ruotsi, Englanti, Yhdysvallat, Venäjä ja Ranska. 

Vienti kyseisiin maihin on kasvanut vuodesta 1993, jolloin sen arvo on ollut 

10,78 miljardia euroa vuoteen 2001, jolloin sen arvo on ollut 21,91 miljardia 

euroa. Samalla aikaperiodilla Suomen bruttokansantuote asukasta kohden on 

noussut 16 566 eurosta 26 960 euroon (Tilastokeskus). Vienti kohdemaihin 

on laskenut ainoastaan vuonna 2002. Tutkimuksen tarkasteluperiodi sijoittuu 

aikaan jolloin Suomen talous on ollut vahvassa nousussa. Vahva talouden 

nousu motivoi yrityksiä laajenemaan yrityskauppojen avulla. Kuva 3 

havainnollistaa viennin kehitystä tärkeimpiin vientimaihin 1993–2002. 
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 Ranska Venäjä Yhdysvallat Englanti Ruotsi Saksa 
 
 
Kuva 3 Esittää Suomen viennin euromääräisen arvon tärkeimpiin vientimaihin 1993–2002.  
(Lähde: ETLA/Tullihallitus, kirjoittajan laskelmat) 
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Suomalaiset yritykset ovat olleet erittäin aktiivisia toteuttamaan yrityskauppoja 

1990–luvulla. Suhteutettuna kansantalouden kokoon Suomi on toteuttanut 

määrällisesti eniten yrityskauppoja Euroopan Unionissa 1990–luvulla. Syitä 

suomalaisten yhtiöiden yrityskauppa aktiivisuuteen on ollut useita. Syvä 

pankkikriisi sekä rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn vapautuminen on 

johtanut yrityskauppoihin pankkisektorilla. Myös 1990-luvun lopussa alkanut 

IT – sektorin räjähdysmäinen kasvu on lisännyt yrityskauppoja. Suomi on 

pieni maa, jossa kotimarkkinat ovat hyvin rajalliset, joten yritysten on pakko 

toteuttaa kansainvälisiä yrityskauppoja laajentuakseen. Myös Euroopan 

Unionilla on ollut suuri vaikutus suomalaisten yhtiöiden halukkuuteen 

toteuttaa yrityskauppoja. Markkinoiden yhdentyminen on luonut 

mahdollisuuden sekä motivaation yrityskauppojen läpiviemiseen. Rajoitukset 

koskien ulkomaista omistusta ovat EU:n myötä poistuneet, mikä on 

mahdollistanut ulkomaille suuntautuneet yrityskaupat. EU:n myötä myös 

kilpailu asiakkaista on kiristynyt, mikä on pakottanut suomalaiset yritykset 

muokkaamaan liiketoimintojaan yrityskauppojen avulla. (Ali-Yrkkö, 2002) 

 

Suomalaisten yritysten kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla perustuu 

korkeaan teknologiaan ja vahvaan insinööritaitoon. Suomalaisilla on vankkaa 

kokemusta niin puunjalostusteollisuudesta kuin raskaasta 

metalliteollisuudestakin. Nykyisin Suomi tunnetaan korkean 

informaatioteknologian maana. Nokian myötä Suomeen on vahvan 

metsäklusterin rinnalle noussut informaatioteknologianklusteri. Tutkimuksen 

tarkasteluperiodilla eniten yrityskauppoja ovatkin toteuttaneet juuri 

puunjalostusteollisuudessa, metalli – ja konepajateollisuudessa sekä 

informaatioteknologiateollisuudessa toimivat yhtiöt. Taulukossa 4 on lueteltu 

viisi suurinta teollisuuden alaa, joilla suomalaiset yhtiöt ovat toteuttaneet 

yrityskauppoja 1990 ja 2000–luvuilla.  
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Taulukko 4. Yritysten toteuttamat yrityskaupat 1990 ja 2000–luvuilla. 
Taulukossa on listattu viisi suosituinta teollisuudenalaa, joilla suomalaiset yritykset ovat 
toteuttaneet yrityskauppoja. Taulukko perustuu toteutettujen yrityskauppojen määrään. 
(mukaillen: Ali-Yrkkö, 2002) 

1990-luku 2000-luku 

Metalli – ja konepajateollisuus IT-palvelut 

Tukkumyynti Muut palvelut 

Vähittäismyynti Metalli – ja konepajateollisuus 

Muut palvelut Vähittäismyynti 

Rahoitus – ja pankkitoiminta Rakennus ja sopimusvalmistus 

 

Suomalaisten yhtiöiden toteuttamien kansainvälisten yrityskauppojen määrä 

tärkeimpiin vientimaihin on noussut yhdessä viennin arvon kanssa. Vuonna 

1993 suomalaiset yritykset ovat toteuttaneet ainoastaan yhden 

kansainvälisen yrityskaupan, kun huippuvuonna 2000 toteutuneita 

kansainvälisiä yrityskauppoja on ollut 23. Vuoden 2000 yrityskauppojen 

räjähdysmäinen kasvu voidaan selittää pitkälti ylikuumentuneen IT – sektorin 

vaikutuksella.  Toteutuneiden kansainvälisten yrityskauppojen määrä on 

laskenut ainoastaan vuonna 2002, aivan kuten viennin arvonkin tapauksessa. 

Toteutuneiden yrityskauppojen ja viennin arvon välillä voidaan siis havaita 

jonkinlaista positiivista korrelaatiota. Kuvasta 4 voidaan havaita yrityskauppa 

aktiivisuuden nousu ajanjaksolla 1993–2002.  
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alaisten yritysten toteuttamien kansainvälisten yrityska

ansainvälisten yrityskauppojen euromääräinen arvo on vaihdellut 

 

 
Kuva 4 Käsittää suom uppojen 
kappalemääräisen arvon vuosina 1993–2002. Yrityskaupat ovat suuntautuneet tärkeimpiin 
vientimaihin. (Lähde: Thomson Banker One, kirjoittajan laskelmat) 
 
 
K

tutkimuksen ajanjaksolla huomattavasti. Vuonna 1993 kauppojen arvo on 

ollut 0,0723 miljardia euroa, kun taas vuonna 2000 kauppojen yhteisarvo on 

noussut 11,115 miljardiin euroon. Vuosittaisten arvojen suuri vaihtelu johtuu 

yksittäisistä suurista yrityskaupoista. Suurimpia kauppoja ovat olleet vuonna 

1998 Enso Oy:n kauppa, jonka arvo on ollut 4,4 miljardia euroa, vuonna 1999 

Tieto Corp:n kauppa, jonka arvo on ollut 937,5 miljoona euroa, vuonna 2000 

Stora Enso Oyj:n 4,9 miljardin euron kauppa, Metsä-Serla Oyj:n 2,3 miljardin 

euron kauppa sekä Metso Oyj:n 1,1 miljardin kauppa, vuonna 2001 UPM-

Kymmene Oyj:n 3,8 miljardin kauppa sekä Fortum Oyj:n 3,4 miljardin kauppa.

Kuten yllä olevista suurista toteutuneista kaupoista voidaan havaita 

suomalaisten yritysten toteuttamat kansainväliset yrityskaupat sijoittuvat 

puunjalostusteollisuuteen, metalli – ja konepajateollisuuteen sekä 

informaatioteknologiateollisuuteen. Yrityskauppojen vuosittaiset 

euromääräiset arvot löytyvät kuvasta 5. 
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5 Käsittää suomalaisten yritysten toteuttamien kansainvälisten yrityskauppoje

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan osakkeen markkinahinnan 

eesi: Markkinat eivät reagoi ilmoitukseen kansainvälisestä 

. 
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Kuva n 
euromääräisen arvon vuosina 1993–2002. Yrityskaupat ovat suuntautuneet tärkeimpiin 
vientimaihin. (Lähde: Thomson Banker One, kirjoittajan laskelmat)  
 
 

3.3 Hypoteesit 

tulisi reagoida uuteen osakkeen kannalta relevanttiin markkinainformaatioon. 

On mahdollista, että tutkimuksessa käytetyllä aineistolla ei havaita 

tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja tapahtumaikkunassa, jos 

markkinat eivät ole tehokkaat. On myös mahdollista, että markkinoille on 

vuotanut tietoja yrityskauppojen toteuttamisesta ennen varsinaista 

ilmoitusajankohtaa, jolloin tieto yrityskaupasta olisi hinnoiteltu osakkeen 

hintaan jo ennen tapahtumaikkunaa. Yrityskauppailmoituksella ei näin ollen 

olisi vaikutusta osakkeen markkinahintaan. Tutkimuksen nollahypoteesina on 

seuraava: 

 

Nollahypot

yrityskaupasta.  
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Aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta markkinoiden reagoivan 

positiivisesti kansainväliseen yrityskauppailmoitukseen. Tässä tutkimuksessa 

aineistona on käytetty suomalaisten yhtiöiden toteuttamia Suomen 

bruttokansantuotteen kannalta tärkeimpiin vientimaihin suuntautuneita 

yrityskauppoja. Suurin osa yrityskaupoista on suuntautunut Euroopan Unionin 

alueelle. Lowinski et al. (2004) toteavat, että yrityskaupat onnistuvat yleisesti, 

jos ne toteutetaan saman kauppa-alueen sisällä. Myös Giovanni (2005) 

toteaa läheisten kauppasuhteiden tukevan yrityskauppojen onnistumista. 

Näiden tutkimusten perusteella voidaan yrityskauppailmoitus nähdä 

positiivisena signaalina markkinoille.  

 

Lyhyen ajan positiivinen markkinahypoteesi: Markkinat reagoivat positiivisesti 

ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta lyhyellä aikavälillä. 

 

Pitkällä aikavälillä kansainvälisten yrityskauppojen on todettu tuhoavan 

yhtiöiden arvoa. Gregory ja McCorriston (2003) sekä Francouer (2005) ovat 

kuitenkin todenneet, että yrityskaupan pitkän ajan tuotot riippuvat paljon 

yrityskohtaisista kilpailuedunlähteistä kuten tuotekehityspanostuksista.  

Suomalaiset yritykset ovat korkean teknologian yrityksiä ja niiden kilpailuetu 

maailmalla perustuu korkeaan ammattitaitoon. Tällä perusteella voidaan 

suomalaisten yritysten yrityskauppailmoitus nähdä positiivisena signaalina 

markkinoille myös pitkällä aikavälillä. 

 

Pitkän ajan positiivinen markkinahypoteesi: Markkinat reagoivat positiivisesti 

ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta pitkällä aikavälillä. 
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4 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Aineiston valinta ja kuvailu 

Tutkimuksen aineistona on käytetty suomalaisten yritysten toteuttamia 

kansainvälisiä yrityskauppoja periodilta 1:1993–12:2002. Tiedot 

yrityskaupoista on koottu Thomson Banker One yrityskauppatietokannasta. 

Tietokannasta on kerätty tiedot yrityskauppojen toteuttajista, kohdeyrityksistä, 

kauppojen arvoista sekä kauppojen ilmoitusajankohdista. Tutkimukseen on 

valittu seuraavat kriteerit täyttävät yrityskaupat: 

 

I) Ostaja on suomalainen julkinen osakeyhtiö. 

II) Kohdeyrityksen kotimaa on joko Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, 

Iso-Britannia, Ranska tai Venäjä (suurimmat vientimaat). 

III) Kauppa on toteutunut. 

IV) Kaupan arvo on yli miljoona dollaria. 

V) Kaupassa siirtyy yli 50 prosenttia kohdeyrityksen osakkeista. 

 

Edellä mainituilla kriteereillä tutkimusaineistoksi on saatu 92 yrityskaupan 

otos, joista lyhyen ajan tutkimukseen sopivia on 789 ja pitkän aikavälin 

tutkimukseen sopivia 74. Tutkimusaineisto on varsin pieni, joten 

kansainvälisiä yrityskauppoja käsitellään tutkimuksessa yleisellä tasolla. 

Erilaisten yrityskauppatyyppien tutkiminen tällä aineistolla ei ole 

tutkimustulosten relevanttiuden kannalta järkevää.  

 

Tilastolliseen analyysin käytetty aikasarja-aineisto on kerätty Thomson Data 

Stream tietokannasta. Lyhyen aikavälin lisäarvon mittaamisessa on käytetty 

päivittäisiä osakeaikasarjoja. Pitkän aikavälin lisäarvon muodostumisen 

mittaamisessa on puolestaan käytetty kuukausittaisia osakeaikasarjoja. 

 
 

9 Tarkempi lista tutkimusaineistona käytetyistä yrityskaupoista liitteessä 1. 
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Tutkimuksessa on käytetty myös Tullihallituksen ja Elinkeinoelämän 

Tutkimuslaitoksen ylläpitämää tietokantaa Suomen vientimarkkinoista vuosina 

1960–2007. Tietokannasta on saatu Suomen viennin SITC-luokitusten10 

mukaiset maakohtaiset arvot, joiden avulla on määritetty Suomen tärkeimmät 

vientimaat vuosina 1993–2002. 

 

4.2 Tapahtumatutkimus 

Fama et al. (1969) kehittivät event study menetelmän (tapahtumatutkimus), 

joka on vielä nykyäänkin erittäin suosittu tutkimusmenetelmä tutkittaessa 

uuden yllättävän tiedon julkaisemisen vaikutusta osakkeiden hintoihin. 

Tällaisia yllättäviä ilmoituksia voivat olla esimerkiksi yritysten antamat 

tulosvaroitukset, irtisanomisilmoitukset tai tässä tutkielmassa käsiteltävät 

ilmoitukset yrityskaupoista.  

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin keskivahvan markkinatehokkuuden 

oletuksen mukaan osakkeen hinnan tulisi sisältää kaikki saatavilla oleva 

julkinen tieto. Tapahtumatutkimuksella pyritään selvittämään ovatko 

markkinat todella tehokkaat ja kuinka nopeasti uusi informaatio vaikuttaa 

uutta tietoa julkaisseen yhtiön osakekurssiin. (Elton et al., 2003, 422) 

 

Ross et al. (2008, 379) esittävät seuraavan tavan keskivahvan 

markkinatehokkuuden testaamisen ymmärtämiseksi: 

 

 Informaation julkaisu ajankohta t – 1 –> ARt - 1 

 Informaation julkaisu ajankohta t       –> ARt  

 Informaation julkaisu ajankohta t + 1 –> ARt + 1 

 

 
10 Standard International Trade Classification. SITC-tilastoista käy ilmi tavaroiden ja 
tavararyhmien tuonti ja vienti maittain. (Tullihallitus) 
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Nuolet kuvaavat epänormaalien tuottojen (AR) ja informaation julkaisu 

ajankohdan välistä suhdetta. Ross et al. (2008) toteavat tietyn ajankohdan 

epänormaaleiden tuottojen johtuvan tiettynä ajankohtana julkaistusta uudesta 

tiedosta. Aiemmin julkaistuilla tiedoilla ei tulisi olla vaikutusta epänormaaleihin 

tuottoihin, koska tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan aiemmin 

julkaistun informaation vaikutus tulisi olla jo hinnoiteltu osakkeenarvoon.  

Tapahtumatutkimuksella pyritään selvittämään toimivatko markkinat todella 

tehokkaasti.  

 

Elton et al. (2003, 423–424) toteavat tapahtumatutkimuksen olevan 

standardisoitu prosessi, joka etenee seuraavasti: 

 

1. Kerätään otos tapahtumista, jotka ovat yllättäneet markkinat. 

2. Identifioidaan ajankohta jolloin ilmoitus tapahtumasta on annettu. 

3. Määritellään tutkittava ajanjakso ilmoituspäivän ympärillä. 

4. Lasketaan päivittäiset tuotot valitulta ajanjaksolta jokaiselle 

tapahtumalle. 

5. Lasketaan päivittäiset ylituotot valitulta ajanjaksolta jokaiselle 

tapahtumalle. 

6. Lasketaan kaikkien tapahtumien päivittäiset keskimääräiset ylituotot 

ajanjaksolla.  

7. Analysoidaan tulokset. 

 

Tapahtumatutkimuksella pyritään selvittämään osakemarkkinoiden 

reagoimista uuteen tietoon. Tapahtumatutkimuksessa uuden tiedon 

aiheuttamia tuottoja verrataan osakkeen normaaleihin odotettuihin tuottoihin. 

Tuotoista, jotka poikkeavat osakkeen normaaleista tuotoista käytetään 

nimitystä epänormaalit tuotot (AR). Osakkeiden odotetut tuotot saadaan 

käyttämällä Sharpen (1964) ja Litnerin (1965) luomaa CAPM-mallia. Malli 

mittaa osakkeiden systemaattisen riskin vaikutusta osakkeiden odotettuihin 

tuottoihin. Systemaattista riskiä mallissa kuvataan beeta-luvulla. CAPM-mallin 



 

mukaan osakkeen odotettu tuotto muodostuu markkinoiden riskittömästä 

korosta ja siihen lisätystä markkinoiden riskipreemiosta, joka on kerrottu 

osakkeen systemaattisella riskillä. Mallin mukaan osakkeen systemaattisen 

riskin kasvaessa myös osakkeen odotetut tuotot kasvavat. CAPM-malli 

kirjoitetaan kaavamuotoon seuraavasti (Fama ja French, 2004) 

  

 [ ] NiRRERRE imfmfi ....,,1,)()( =−+= β   (5) 

 

Kaavassa  on osakkeen i odotettu tuotto,  riskitön markkinakorko, )( iRE fR

imβ  osakkeen markkinabeeta ja [ ]fm RRE −)(  markkinaindeksin ylituotto. 

 

CAPM-mallista saadaan johdettua markkinamalli, jonka avulla voidaan 

määrittää parametrit normaalituottojen laskemista varten. Markkinamalli 

kirjoitetaan kaava muotoon seuraavasti (Sharpe et al., 1999, 262 ): 

 

 itmtiiit RR εβα ++=  (6) 

 

Kaavassa  kuvaa arvopaperin tuottoa tietyllä aikaperiodilla,  

markkinaindeksin tuottoa samalla aikajaksolla, 

itR mtR

iα  on mallin vakiotermi, iβ  

mittaa arvopaperin tuoton ja markkinaindeksin tuoton välistä herkkyyttä, itε  

on mallin satunnainen virhetermi. Normaaleissa markkinaolosuhteissa 

satunnainen virhetermi oletetaan nollaksi. Tapahtumatutkimuksessa kuitenkin 

keskitytään tutkimaan juuri tämän residuaalin kehitystä uuden tiedon tullessa 

markkinoille. Tutkielmassa käytetty tapahtumatutkimusprosessi perustuu 

Campbell et al. (1997, 149–180) julkaisemaan kirjaan. 

 

Tässä tutkimuksessa osakkeiden normaalituottojen laskemista varten 

tarvittavat CAPM-parametrit on määritetty estimointi-ikkunasta, joka käsittää 

aikaperiodin 250 päivää ennen tapahtumaikkunaa ([-260, -10]). 
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Tapahtumahetkenä eli hetkenä nolla tutkimuksessa on käytetty 

kansainvälisen yrityskaupan ilmoitusajankohtaa. Tapahtumaikkuna käsittää 

aika periodin kymmenen päivää ennen ilmoitusajankohtaa ja kymmenen 

päivää ilmoitusajankohdan jälkeen ([-10, +10]). MacKinlay (1997) toteaa, että 

on tärkeää erottaa estimointi-ikkuna ja tapahtumaikkuna toisistaan, koska 

tapahtuma vaikuttaa vääristävästi normaalituottojen kehittymiseen ja CAPM-

parametrien arvoihin. Tutkimuksen aikajana on havainnollistettu kuvassa 6.  

Estimointi-ikkuna Tapahtumaikkuna

T0 T2T1 0 t

(-260) (-10) (0) (+10)
 
Kuva 6 Tapahtumatutkimuksen aikajana. t = 0 on tapahtumapäivä (ilmoitus yrityskaupasta),  
t = [T1, T2] on tapahtumaikkuna ja t = [T0,T1] on estimointi-ikkuna.  
(mukaillen: Campbell et al. 1997, 157) 
 

Epänormaaleilla tuotoilla tarkoitetaan siis osakkeen normaaleista odotetuista 

tuotoista poikkeavia tuottoja. Epänormaalit tuotot saadaan selvittämällä 

markkinamallista satunnainen virhetermi ( itε ).  Epänormaalit tuotot kullekin 

osakkeelle on saatu käyttämällä kaavaa 7. 

 

 mtiiitit RRAR βα −−=  (7) 

Kaavassa  kuvaa osakkeen epänormaalia tuottoa tietyllä aikaperiodilla, 

 osakkeen toteutunutta tuottoa tietyllä aikaperiodilla, 

itAR

itR iα  kuvaa 

estimointiperiodilta laskettua vakiotermiä, iβ  estimointiperiodilta laskettua 

osakkeen markkinaherkkyyttä ja  kuvaa markkinaportfolion tuottoa tietyllä 

aikaperiodilla. 

mtR
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Seuraavassa vaiheessa on selvitetty epänormaaleiden tuottojen 

keskimääräiset päivittäiset arvot koko otoksesta jokaiselle tapahtumaikkunan 

päivälle. Keskimääräiset epänormaalit tuotot saadaan käyttämällä kaavaa 8.  

 

 ∑
=

=
N

t
itt AR

N
AR

1

1  (8) 

 

Kaavassa  kuvaa tietyn päivän keskimääräistä epänormaalia tuottoa, 

otoksen kokoa ja ∑ tietyn päivän epänormaaleiden tuottojen summaa.  

tAR

N
=

N

t
itAR

1

 

Päivittäisten keskimääräisten epänormaaleiden tuottojen lisäksi 

tutkimuksessa on haluttu tarkastella kumuloituneita epänormaaleja tuottoja 

tapahtumaikkunassa. Kumuloituneita epänormaaleja tuottoja on tarkasteltu 

seuraavilla määräväleillä [-10, -1], [-5, -1], [-1, +1], [0, +1], [+1, +5] ja [+1, 

+10]. Kumuloituneita epänormaaleja tuottoja määritettäessä tietyn määrävälin 

päivittäiset epänormaalit tuotot lasketaan yhteen. Kumuloituneiden 

epänormaaleiden tuottojen määrittäminen mahdollistaa tuottojen kehittymisen 

tarkastelemisen tapahtumaikkunassa. Kumuloituneet epänormaalit tuotot 

tietyille määräväleille on saatu kaavasta 9.  

 

  (9) ∑
=

=
1

0

1

0

t

tt
t

t
t ARCAR

 

Kaavassa  kuvaa kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tietyllä 

aikavälillä,  on epänormaaleiden tuottojen summa tietyllä 

aikaperiodilla. 

1

0

t
tCAR

∑
=

1

0

t

tt
tAR

 

 

 48



 

Otoksen keskimääräiset epänormaalit tuotot edellä mainituille määräväleille 

puolestaan saadaan kaavasta 10.  

 

 ),(1),(
1

2121 ∑
=

=
N

t
t ttCAR

N
ttCAR  (10) 

 

Seuraavaksi on testattu epänormaaleja tuottoja tilastollisien testisuureiden 

avulla. Tilastollisia testisuureita on käytetty, koska on haluttu varmistaa, että 

epänormaalit tuotot osakkeille syntyvät tietyn tapahtuman seurauksena eikä 

kyseessä ole ollut sattuma. Epänormaaleiden tuottojen tapauksessa on 

testattu nollahypoteesia, että tapahtumalla ei ole ollut vaikutusta osakkeen 

markkinahintaan. Tutkimuksessa on käytetty seuraavaa testisuuretta: 

 

 )(~
)(2

Nt
AR

AR
t

t

t

σ
= ,  (11a) 

 

kaavassa kuvaa päivän t epänormaaleja tuottoja ja  

epänormaaleiden tuottojen varianssia, joka saadaan kaavasta 11b. 

tAR )(2
tARσ

 

 ∑ ∑
= =

==
N

i

N

i
iitt e

NN
AR

1 1

2
2

2
2

2 )(11)( σσσ  (11b) 

 

Kaavassa  on estimointiperiodin epänormaalien tuottojen varianssi. )(2
ieσ

 

Kumuloituneiden epänormaaleiden tuottojen tapauksessa nollahypoteesina 

on testattu sitä, ettei CAR poikkea nollasta. Toisin sanoen tapahtumalla ei ole 

ollut vaikutusta osakkeen markkinahintaan. Tutkimuksessa on oletettu, että 

otoksessa osakkeiden tapahtumaikkunat eivät ole päällekkäisiä eivätkä 

yhtiöiden tapahtumat ole riippuvaisia toisistaan (Campbell et al., 1997, 162). 

Tutkimuksessa on käytetty testisuuretta . 1J
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kaavassa  on kumuloituneiden epänormaaleiden tuottojen varianssi, 

joka saadaan kaavasta 12b. 

),( 21
2 ttσ
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 (12b) 

 

Tapahtumatutkimuksesta on esitetty myös paljon kritiikkiä. MacKinlay (1997) 

toteaa tapahtumatutkimuksen tulosten olevan herkkiä sille käytetäänkö 

tutkimuksessa päivittäisiä vai kuukausittaisia aikasarjoja. Päivittäisiä 

osakeaikasarjoja käytettäessä tapahtuman vaikutus osakkeen hintaan on 

voimakkaampi. MacKinlay (1997) toteaa myös tapahtumahetken 

määrittämisen olevan joissakin tapauksissa erityisen vaikeaa. Tapahtuma 

ajankohdan epätarkkuus voi johtaa epärelevantteihin tutkimustuloksiin. Myös 

tapahtumatutkimuksen antamien tulosten paikkansapitävyys voi olla 

kyseenalaista. Tilastollisessa analyysissä tuottojen on oletettu olevan 

yhdessä normaalijakautuneita ja ajallisesti itsenäisesti ja yhtäläisesti 

jakaantuneita. Oletus normaalijakautumisesta on erittäin tärkeä, jotta 

rajallisesta otoksesta saadut tulokset olisivat pitäviä. Myös osakkeen 

vähäinen kaupankäyntivolyymi voi aiheuttaa tutkimustuloksiin vinoutta. 

 

4.3 Buy and hold -menetelmä 

Lyhyen ajan epänormaaleiden tuottojen mittauksessa käytetty 

tapahtumatutkimus on vanha ja yleisesti käytetty sekä tunnustettu tapa tutkia 

uuden tiedon vaikutusta osakemarkkinoihin. Uuden tiedon pitkäaikaisia 

vaikutuksia osakemarkkinoihin on tutkittu varsin vähän ja tutkimuksissa 
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käytetyt metodologiat ovat varsin uusia ja niiden antamien tulosten 

luotettavuudesta on käyty paljon keskustelua.  

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty tapahtumahetkeen perustuvaa buy and hold 

–metodologiaa. Kyseisen metodologian ovat esitelleet Lyon et al. (1999). 

Metodologiassa yrityskaupan toteuttaneiden yritysten tuottoja verrataan 

referenssiportfolioiden tuottoihin. Barber et al. (1997) ovat muodostaneet 

referenssiportfoliot yritysten markkina-arvojen sekä book to market -arvojen 

perusteella. Suomen osakemarkkinoilla toimijoiden määrä on kuitenkin hyvin 

rajallinen, joten tässä tutkimuksessa referenssiportfoliona on käytetty 

Helsingin pörssin yleistä osakeindeksiä. Indeksin arvo määritetään kaavalla 

13 (NasdaqOmx, 2006). 
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Kaavassa  on indeksin taso ajassa t,  on yhtiön i osakkeiden lukumäärä 

ajassa t,  on yhtiön i osakkeenarvo noteerausvaluutassa ajassa t,  on 

indeksin noteerausvaluutan ja osakkeen i noteerausvaluutan välinen 

valuuttakurssi ajassa t ja  on sopeuttamismuuttuja, jolla voidaan sopeuttaa 

osakkeen i arvoa yritysjärjestelyjen tapauksessa.  

tI tiq ,

tip , tir ,

tij ,

 

Buy and hold -menetelmässä, kuten myös tapahtumatutkimuksessa uuden 

tiedon aiheuttamia tuottoja verrataan osakkeen normaaleihin odotettuihin 

tuottoihin. Buy and hold -metodologiassa yhtiön normaaleina eli odotettuina 

tuottoina käytetään passiivisen sijoitusportfolion tuottoja eli siis tässä 

tapauksessa Helsingin pörssin yleisindeksin tuottoja. Odotetut logaritmiset 

tuotot osakkeille saadaan määritettyä kaavalla 14. 
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Epänormaalit tuotot osakkeille saadaan vähentämällä osakkeen toteutuneista 

tuotoista passiivisen sijoitusportfolion tuotto. Matemaattisessa muodossa 

kaava 15. 

  

 )( titit IERRBHAR −=  (15) 

 

Seuraavassa vaiheessa on selvitetty epänormaaleiden tuottojen 

keskimääräiset kuukausittaiset arvot koko otoksesta jokaiselle 

tarkasteluperiodin kuukaudelle. Keskimääräiset epänormaalit tuotot saadaan 

käyttämällä kaavaa 8’.  

 ∑
=

=
N

t
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N
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1  (8’) 

 

Kaavassa  kuvaa tietyn kuukauden keskimääräistä epänormaalia 

tuottoa, otoksen kokoa ja  tietyn päivän epänormaaleiden 

tuottojen summaa.  

tBHAR

N ∑
=

N

t
itBHAR

1

 

Kuukausittaisten keskimääräisten epänormaalien tuottojen lisäksi 

tutkimuksessa on tarkasteltu kumuloituneita epänormaaleja tuottoja 

tarkasteluperiodilla. Kumuloituneiden epänormaaleiden tuottojen 

määrittäminen on mahdollistanut tuottojen kehittymisen tarkastelemisen 

tarkasteluperiodilla. Kuukausittaiset kumuloituneet epänormaalit tuotot on 

saatu kaavasta 9’.  
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Kaavassa  kuvaa kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja tietyllä 

aikavälillä ja  on epänormaaleiden tuottojen summa tietyllä 

aikaperiodilla. 
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Pitkän aikavälin epänormaaleiden tuottojen tilastolliseen testaamiseen on 

käytetty tapahtumatutkimuksessa käytettyä testisuuretta t, joka käy ilmi 

kaavasta 11a. 

 

Barber ja Lyon (1997) sekä Kothari ja Warner (1997) tutkivat 

epänormaaleiden tuottojen kehittymistä pitkällä aikavälillä. He ovat 

havainneet ongelmia liittyen pitkän aikavälin epänormaaleiden tuottojen 

mittaamiseen. Ensimmäisinä tuloksiin vaikuttavina tekijöinä he näkevät 

tarkasteluperiodilla listautuneet yritykset sekä listalta poistuneet yritykset. 

Tutkimusotoksen yrityksiä verrataan indeksiin, jonka sisältö muuttuu 

tarkasteluajanjaksolla. Tämä vaikuttaa suoraan tuloksiin. Toisena ongelmana 

he näkevät indeksin tuottojen laskemisen käytettäessä painotettua 

markkinaportfoliota. Painotetussa portfoliossa yritysten arvot tasapainotetaan 

tietyin väliajoin. Tutkimuskohteena olevien yritysten painot eivät puolestaan 

muutu epänormaaleja tuottoja tarkasteltaessa. Kolmantena ongelmana 

tutkijat näkevät tutkimusaineiston jakauman vinouden. Pitkän aikavälin 

epänormaalit tuotot ovat usein positiivisesti vinoutuneita, mikä voi johtaa 

tilastollisten testisuureiden epätarkkuuteen.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten kannalta listautuneilla ja listalta poistuneilla 

yrityksillä on suurin vaikutus. Vertailuportfoliona on käytetty yleisindeksiä, 

joten osakkeiden painoilla ei ole vaikutusta tuloksiin. Tilastollisessa 
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analyysissä tuottojen on oletettu olevan yhdessä normaalijakautuneita ja 

ajallisesti itsenäisesti ja yhtäläisesti jakaantuneita. Oletus 

normaalijakautumisesta on erittäin tärkeä, jotta rajallisesta otoksesta saadut 

tulokset olisivat pitäviä. 
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5 TULOKSET 

5.1 Onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla 
vaikuttavat tekijät 

Yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä tavoitteista on selvittää tekijöitä, 

joiden avulla kansainvälisen yrityskaupan toteuttaminen olisi kannattavaa 

ostajayrityksen osakkeenomistajille. Aiempien tutkimusten perusteella 

voidaan todeta kansainvälisten yrityskauppojen luovan ostajayrityksen 

osakkeenomistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä 

kansainvälisten yrityskauppojen on todettu tuhoavan ostajayrityksen arvoa ja 

näin ollen vaikuttavan negatiivisesti myös osakkeenomistajan hyvinvointiin. 

 

Yritysten kaikkien toimien ja päätösten tulisi maksimoida osakkeenomistajan 

hyvinvointi. Tutkimuksen teoriaosuuden pohjalta on luotu kehys, josta selviää 

onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla vaikuttavat tekijät. 

Kehyksen mukaan toimiminen ei takaa yrityskaupan onnistumista, mutta sen 

avulla voidaan arvioida kansainvälisen yrityskaupan soveltuvuutta yrityksen 

strategiaa tukevana päätöksenä. Kehyksen tavoitteena on antaa yrityksen 

johdolle kuva, siitä millaisia asioita yritysjohdon tulisi päätöksentekohetkellä 

ottaa huomioon välttääkseen tekijöitä, jotka usein johtavat 

epäonnistuneeseen yrityskauppaan tai yrityskauppaprosessiin. Kehyksessä 

on paneuduttu yrityskauppaprosessiin niin ostajayrityksen, kohdeyrityksen, 

markkina-alueen kuin yhdentymisprosessinkin näkökulmista. Kehys on 

havainnollistettu kuvassa 7.  



 

 

OSTAJA

KOHDEYRITYS

YHDENTYMINEN

MARKKINA-ALUE

VAADITUT OMINAISUUDET

• Kilpailuetu markkinoilla.

• Panostus tuotekehitykseen.

• Aineetonta omaisuutta, patentit yms.

o Ostajan ja kohdeyrityksen kotimaiden läheiset kauppasuhteet.

o Yhtenevät kulttuurit.

o Samalla kauppa-alueella toimiminen, esim. EU.

Tukee ostajan ydinliiketoimintaa.

Yhtenevät Corporate Governance ja Due Diligence säännökset.

Koko prosessin kattava informaatioketju.

Käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena.

Varattava aikaa.

 
Kuva 7 Onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan vaikuttavat tekijät. Kehyksessä on 
havainnollistettu onnistuneeseen yrityskauppaan johtavia tekijöitä niin ostajayrityksen, 
kohdeyrityksen, markkina-alueen kuin yhdentymisprosessinkin näkökulmista.  
 
 

Ostajayrityksen kannalta on erittäin tärkeää omata ylivoimainen kilpailuetu 

markkinoilla. Kilpailuedun turvin on mahdollista varmistaa selviytyminen 

uudella markkina-alueella. Kilpailuetu muodostuu usein ylivertaisesta 

tuotteesta, jonka kopioiminen on vaikeaa. Ylivertaisen tuotteen tarjoamisen 

puolestaan mahdollistavat panostukset tuotekehitykseen sekä oikeuksien 

turvaamiseen patenttien avulla. Useasti kansainvälisten yrityskauppojen 

pitkänajan menestyminen kaatuu siihen, että yrityksen tuote on helposti 

kilpailijoiden kopioitavissa. Tuotekehityksen ja patenttien avulla voidaan 

varmistaa, että uusilla markkinoilla ei kohdata tuottoja alentavaa kilpailua 

Toinen kilpailuedunlähde yritykselle voi muodostua organisaation kyvystä 

hoitaa asioita tehokkaammin. 

 

Kohdeyrityksen valinta on tärkein osa yrityskauppaprosessia. Kohdeyrityksen 

tulee tukea ostajayrityksen ydinliiketoimintaa, jotta yrityskaupalla pystyttäisiin 
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maksimoimaan synergiaedut. Useassa kansainvälisessä yrityskaupassa 

kaupan tuomat synergiaedut ovat jääneet transaktiokustannuksia 

pienemmiksi, jolloin kaupat ovat tuhonneet yrityksen arvoa.  Kohdeyrityksen 

corporate governance ja due diligence säännösten tulisi olla yhteneviä 

ostajayrityksen säännösten kanssa. Käytännössä yhtenevät säännökset 

pienentävät kaupan transaktiokustannuksia. Yhtenevät corporate governance 

säännökset helpottavat yritysten yhdentymisprosessia, kun taas yhtenevät 

due diligence säännökset helpottavat kohdeyrityksen arvonmääritystä. 

Tilinpäätösstandardeista huolimatta tilinpäätökset eivät ole täysin läpinäkyviä 

eivätkä vertailukelpoisia eri maissa. 

 

Onnistunut kohdeyrityksen valinta ei takaa kansainvälisen yrityskaupan 

onnistumista. Yrityskaupan kohdentaminen tietylle markkina-alueelle on myös 

erittäin tärkeää. Ostajan ja kohdeyrityksen kotimaiden läheiset kauppasuhteet 

auttavat kansainvälisen yrityskaupan toteuttamisessa. Yhteiset tavoitteet ja 

molempien maiden hyötyminen kaupasta vähentävät aikaa vievää byrokratiaa 

kaupan toteuttamisessa. Myös ostajan ja kohdeyrityksen yhtenevät kulttuurit 

parantavat kansainvälisten yrityskauppojen onnistumismahdollisuuksia. 

Yhtenevät kulttuurit sekä kieli vähentävät ongelmia kommunikaatioon ja 

johtamistapoihin liittyen.  

 

Suurin osa kansainvälisistä yrityskaupoista kaatuu yrityskauppaprosessin 

epäonnistumiseen. On tärkeää ymmärtää, että suurin osa kansainvälisen 

yrityskaupan luomasta lisäarvosta syntyy vasta yrityskaupan jälkeen. 

Yrityskauppaprosessin onnistumiseksi ostajan tulee luoda 

informaatiosuunnitelma, joka käsittää koko prosessin. Kaikkia prosessin 

osapuolia tulee informoida, jotta yhdentyminen olisi mahdollisimman 

tehokasta. Prosessia tulee käsitellä yhtenä suurena kokonaisuutena, eikä 

erillisinä osina. Prosessin käsitteleminen yhtenä kokonaisuutena mahdollistaa 

synergiaetujen maksimoinnin. Lisäksi prosessiin on varattava aikaa, jotta 

suunnitellut uudistukset saadaan toimimaan myös käytännössä. 
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5.2 Lyhyen ajan markkinareaktio ja lisäarvon kehitys 

Taulukko 5 esittää keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR) sekä 

keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR) suomalaisten 

yritysten toteuttamien kansainvälisten yrityskauppojen tapauksessa. 

Tutkimusaineistona on käytetty 78 Suomen bruttokansantuotteen kannalta 

tärkeimpiin vientimaihin suuntautunutta kansainvälistä yrityskauppaa, joissa 

ostajana on toiminut suomalaisyritys. Kuva 8 selventää markkinoiden 

reaktiota ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta 21 päivän 

tapahtumaikkunassa keskimääräisten epänormaalien tuottojen muodossa. 

Kuva 9 puolestaan kuvaa keskimääräisten kumulatiivisten tuottojen 

kehittymistä tapahtumaikkunassa. 

 

Tulokset kertovat sijoittajien näkevän kansainväliset yrityskaupat positiivisena 

asiana. Tulokset tukevat lyhyen ajan positiivista markkinahypoteesia eli 

markkinat reagoivat positiivisesti ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta 

lyhyellä aikavälillä. Varsinaisen tapahtumapäivän keskimääräiset 

epänormaalit tuotot ovat olleet hieman nollan yläpuolella (0,11 %), mutta eivät 

tilastollisesti merkitseviä. Markkinat ovat ennakoineet ilmoitukseen 

kansainvälisestä yrityskaupasta, koska päivää ennen ilmoitusajankohtaa 

keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat olleet varsin korkeat (1,38 %) ja 

tilastollisesti erittäin merkitsevät. Tulos kertoo siitä, että Suomen 

osakemarkkinat eivät ole tehokkaat. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin 

keskivahvan markkinatehokkuuden oletuksen mukaan osakkeen hinnan tulisi 

reagoida uuteen informaatioon vasta sen julkaisupäivänä. Tarkemmat 

tulokset on havainnollistettu taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Päivittäiset keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR) sekä 

keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR). 
Päivittäiset keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR), kumulatiiviset keskimääräiset 
epänormaalit tuotot ja t-arvot lopulliselle havaintojoukolle, joka käsittää 78 kansainvälistä 
yrityskauppaa. Taulukossa on kerrottu myös keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit 
tuotot eri määräväleille sekä näiden J1 -arvot. Päivä 0 on tapahtumapäivä, jolloin ilmoitus 
kansainvälisestä yrityskaupasta on tullut osakemarkkinoille. 

 t(päivää)  ARt CAR 
t-arvo  

ARt
 

       

 -10  -0,04 % -0,04 % -0,14  

 -9  0,01 % -0,03 % 0,04  

 -8  0,10 % 0,07 % 0,33  

 -7  -0,71 %** -0,65 % -2,44  

 -6  -0,46 % -1,10 % -1,56  

 -5  0,24 % 0,87 % 0,81  

 -4  0,31 % -0,55 % 1,07  

 -3  0,37 % -0,18 % 1,28  

 -2  -0,03 % -0,21 % -0,10  

 -1  1,38 %*** 1,17 % 4,70  

 0  0,11 % 1,28 % 0,37  

 1  0,20 % 1,47 % 0,67  

 2  -0,08 % 1,39 % -0,28  

 3  -0,18 % 1,21 % -0,63  

 4  -0,63 %** 0,58 % -2,16  

 5  0,33 % 0,91 % 1,14  

 6  -0,02 % 0,89 % -0,07  

 7  -0,32 % 0,57 % -1,10  

 8  0,10 % 0,66 % 0,33  

 9  0,04 % 0,71 % 0,15  

 10  -0,55 % 0,16 % -1,87  

       

CAR [-10, -1] [-5, -1] [-1, +1] [0, +1] [+1, +5] [+1, +10] 

       

CAR 1,17% 2,27%*** 1,68%*** 0,31% -0,37% -1,12% 

J1    1,26 3,47 5,75 0,74 -0,56    -1,21 

 *** tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla. * tilastollisesti merkitsevä 10 % riskitasolla. 
 ** tilastollisesti merkitsevä 5 % riskitasolla. 



 

 
Tutkimuksen otoskoko on varsin pieni, joten tuloksia ei voida yleistää 

koskemaan markkinoiden reagointia kansainvälisiin yrityskauppoihin muilla 

markkina-alueilla. Tilastollisesti merkitsevät keskimääräiset epänormaalit 

tuotot sijoittuvat päiville -7 (-0,71 %), -1 (1,38 %) ja 4 (-0,63). Keskimääräiset 

epänormaalit tuotot ovat olleet negatiivisia ennen ja jälkeen 

ilmoitusajankohdan, mutta ilmoitusajankohta on nostanut epänormaalit tuotot 

positiivisiksi. Tämä voidaan havaita kuvasta 8. 

-1,00 %

-0,50 %

0,00 %

0,50 %

1,00 %

1,50 %

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

t

A
R

 
Kuva 8 Markkinoiden reaktio ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta tutkimusaineiston 
perusteella. Kuviossa t0 kuvaa tapahtumapäivää, t-1 -> t-10 kuvaa aikaa ennen tapahtumaa ja 
t1 -> t10 kuvaa aikaa tapahtuman jälkeen. Kuviossa X – akseli kuvaa keskimääräisiä 
epänormaaleja tuottoja (AR) ja Y – akseli päiviä tapahtumaikkunassa (t). 
 
 

Tutkimuksessa lyhyen ajan epänormaaleja tuottoja on tarkasteltu myös 

keskimääräisten kumulatiivisten epänormaaleiden tuottojen näkökulmasta. 

Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot on laskettu määräväleille [-

10, -1], [-5, -1], [-1, +1], [0, +1], [+1, +5] ja [+1, +10]. Tilastollisesti erittäin 

merkitseviä keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat olleet 

määräväleillä [-5, -1] (2,27 %) ja [-1, +1] (1,68 %). Tulokset kertovat 

osakkeiden hintojen reagoivan positiivisesti ja voimakkaimmin yrityskauppaan 
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ennen varsinaista yrityskauppailmoitusta. Määrävälillä [+1, +10] 

keskimääräiset epänormaalit tuotot ovat kääntyneet  negatiivisiksi (-1,12 %), 

tulos ei ole kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Tulosten mukaan 

sijoittajan tulisi omistaa ostajayrityksen osake viisi päivää ennen 

yrityskauppailmoitusta ja luopua osakkeista kaksi päivää 

yrityskauppailmoituksen jälkeen maksimoidakseen hyvinvointinsa. 

Keskimääräisten kumuloituneiden epänormaaleiden tuottojen kehitys 

tapahtumaikkunassa selviää kuvasta 9.  

-1,50 %
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Kuva 9 Kumulatiivisten epänormaaleiden tuottojen kehitys tapahtumaikkunassa 
tutkimusaineiston perusteella. Kuviossa t0 kuvaa tapahtumapäivää, t-1 -> t-10 kuvaa aikaa 
ennen tapahtumaa ja t1 -> t10 kuvaa aikaa tapahtuman jälkeen. Kuviossa Y – akseli kuvaa 
kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja (CAR) ja X – akseli päiviä tapahtumaikkunassa (t). 
 

5.3 Pitkän ajan markkinareaktio ja lisäarvon kehitys 

Taulukko 6 esittää keskimääräiset buy and hold epänormaalit tuotot (BHAR) 

sekä keskimääräiset kumulatiiviset buy and hold epänormaalit tuotot 

(CBHAR) suomalaisten yritysten toteuttamien kansainvälisten yrityskauppojen 

tapauksessa 1, 2, 3, 4 ja 5 vuotta yrityskaupan jälkeen. Tutkimusaineistona 

on käytetty 74 Suomen bruttokansantuotteen kannalta tärkeimpiin 

vientimaihin suuntautunutta kansainvälistä yrityskauppaa, joissa ostajana on 
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toiminut suomalainen yritys. Kuva 10 puolestaan kuvaa keskimääräisten 

kumulatiivisten buy and hold tuottojen kehittymistä tarkasteluperiodilla. 

Tarkasteluperiodina on käytetty ajanjaksoa, joka käsittää yhden kuukauden 

ennen yrityskaupan ilmoituskuukautta sekä 60 kuukautta ilmoituskuukauden 

jälkeen. 

 

Tulokset kertovat kansainvälisten yrityskauppojen tuhoavan yrityksen arvoa 

pitkällä aikavälillä. Tulokset eivät tue pitkän ajan positiivista 

markkinahypoteesia vaan markkinat reagoivat negatiivisesti ilmoitukseen 

kansainvälisestä yrityskaupasta pitkällä aikavälillä. Tulokset ovat 

konsensuksessa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Aiemmat aiheesta 

julkaistut tutkimukset ovat poikkeuksetta kertoneet yrityksen arvon reagoivan 

negatiivisesti kansainvälisiin yrityskauppoihin pitkällä aikavälillä11. Tulosten 

perusteella voidaan sanoa, että ostajan ja kohdeyrityksen kotimaiden läheiset 

kauppasuhteet eikä ostajan toimiminen korkeaa teknologiaa vaativalla alalla 

riitä nostamaan kansainvälisiä yrityskauppoja omistajalle kannattaviksi 

transaktioiksi. 

 

Keskimääräiset buy and hold epänormaalit tuotot ovat olleet negatiivisia 1 (-

3,44 %), 3 (-2,98 %) ja 5 (-0,81 %) vuotta yrityskaupan jälkeen. Tilastollisesti 

merkitseviä tulokset ovat olleet vuosina yksi ja kolme. Positiiviksi 

epänormaalit tuotot ovat nousseet vuosina kaksi ja neljä, mutta tulokset eivät 

ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Tulokset on havainnollistettu taulukossa 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 katso tarkemmin luku 2 



 

 63

Taulukko 6. Keskimääräiset buy and hold epänormaalit tuotot (BHAR) 
sekä keskimääräiset kumulatiiviset buy and hold epänormaalit tuotot 

(CBHAR). 
Keskimääräiset buy and hold epänormaalit tuotot (BHAR), keskimääräiset kumulatiiviset buy 
and hold epänormaalit tuotot ja t-arvot lopulliselle havaintojoukolle, joka käsittää 74 
kansainvälistä yrityskauppaa. Tulokset on ilmoitettu 1, 2, 3, 4 ja 5 vuotta yrityskaupan 
jälkeen. Kuukausi 0 on tapahtumakuukausi, jolloin ilmoitus kansainvälisestä yrityskaupasta 
on tullut osakemarkkinoille. 

 t(kuukautta)  BHARt CBHAR 
t-arvo  

BHARt
 

       

 12  -3,44 %** -13,10 % -2,00  

 24  1,92 % -14,92 % 1,16  

 36  -2,98 %* -15,79 % -1,74  

 48  1,34 % -8,35 % 0,78  

 60  -0,81 % -6,59 % -0,47  

 *** tilastollisesti merkitsevä 1 % riskitasolla. * tilastollisesti merkitsevä 10 % riskitasolla. 
 ** tilastollisesti merkitsevä 5 % riskitasolla. 
 

Keskimääräisiä kumulatiivisia buy and hold epänormaaleja tuottoja 

tarkasteltaessa voidaan havaita paremmin kansainvälisen yrityskaupan 

negatiivinen vaikutus yritysarvoon. Yrityskaupan ilmoituskuukaudella on ollut 

positiivinen vaikutus (0,56 %) yritysarvoon, mutta sen jälkeen yrityksen arvo 

on ollut laskeva. Alhaisimmillaan keskimääräiset kumulatiiviset tuotot ovat 

olleet 14 kuukautta yrityskaupan jälkeen, jolloin yrityksen arvo on laskenut 

keskimäärin 18,41 prosenttia. Tämän jälkeen tuotot ovat kuitenkin kääntyneet 

nousuun ja viimeinen noteeraus 60 kuukautta yrityskaupan jälkeen on ollut 

vain 6,59 prosenttia miinuksella. Keskimääräisten kumulatiivisten 

epänormaaleiden tuottojen kehitys voidaan havaita kuvasta 10.  
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Kuva 10 Kumulatiivisten buy and hold epänormaaleiden tuottojen kehitys tarkasteluperiodilla    
t-1 -> t60 tutkimusaineiston perusteella. Kuviossa t0 kuvaa tapahtumakuukautta. Kuviossa       
Y – akseli kuvaa kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja (CAR) ja X – akseli kuukausia 
tarkasteluperiodilla (t). 
 
 
Tämän tutkimuksen empiiristen tulosten perusteella kansainväliset 

yrityskaupat luovat osakkeenomistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä, mutta 

pitkällä aikavälillä kansainväliset yrityskaupat vaikuttavat negatiivisesti 

osakkeenomistajien hyvinvointiin. Tutkimuksen tulokset ovat konsensuksessa 

aiemman aiheesta julkaistun tutkimuksen kanssa. Yrityskauppojen 

suuntaaminen tärkeimpiin vientimaihin ei riitä nostamaan kansainvälisiä 

yrityskauppoja positiivisiksi transaktioiksi osakkeenomistajille pitkällä 

aikavälillä. Myöskään yrityksen toimiminen korkeaa teknologiaa vaativalla 

toimialalla eikä kilpailuedun omaaminen markkinoilla riitä nostamaan 

kansainvälisen yrityskaupan tuottoja positiivisiksi pitkällä aikavälillä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa on haluttu selvittää suomalaisten yhtiöiden kykyä 

tuottaa taloudellista lisäarvoa osakkeenomistajilleen kansainvälisten 

yrityskauppojen avulla sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa on 

keskitytty tarkastelemaan suomalaisten pörssiyhtiöiden toteuttamaa 78:aa 

kansainvälistä yrityskauppaa Suomen bruttokansantuotteen kannalta 

tärkeimmissä vientimaissa vuosina 1993–2002. Lisäksi tutkimuksessa on 

jäsennetty onnistuneen kansainvälisen yrityskaupan taustalla vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut suomalaisten yritysten aktiivisuus 

yrityskauppojen toteuttajina 1990–luvulla. Suhteutettuna kansantalouden 

kokoon Suomi on toteuttanut määrällisesti eniten yrityskauppoja Euroopan 

Unionissa 1990–luvulla (Ali-Yrkkö, 2002). Tutkimuksella on haluttu selvittää 

ovatko nämä yrityskauppatransaktiot olleet kannattavia ostajayrityksen 

osakkeenomistajille.  

 

Aiemman tutkimuksen perusteella kansainväliset yrityskaupat tuottavat 

ostajayrityksen omistajille lisäarvoa lyhyellä aikavälillä (Cakici et al., 1994; 

Black et al., 2001; Goergen et Renneboog, 2002; Lowinski et al., 2004; Conn 

et al., 2005), kun taas pitkällä aikavälillä kansainväliset yrityskaupat ovat 

olleet arvoa tuhoavia transaktioita (Black et al., 2001; Conn et al., 2005). 

Kansainvälisten yrityskauppojen onnistuminen on vaihdellut riippuen ostajan 

ja kohdeyrityksen liiketoiminnasta sekä markkina-alueista.  

 

Tutkimuksessa lyhyen ajan lisäarvon mittaamiseen käytetään 

tapahtumatutkimusta, jonka ovat esitelleet Fama et al. (1969). 

Tapahtumatutkimus on erittäin suosittu tutkimusmenetelmä mitattaessa 

uuden yllättävän informaation julkaisemisen vaikutusta osakkeiden hintoihin. 

Uuden tiedon vaikutusta markkinoihin on tutkittu keskimääräisten 
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epänormaalien tuottojen (AR) avulla 21 päivän tapahtumaikkunassa ([-10, 

+10]) ja keskimääräisten kumulatiivisten epänormaaleiden tuottojen (CAR) 

avulla määräväleillä [-10, -1], [-5, -1], [-1, +1], [0, +1], [+1, +5] ja [+1, +10]. 

 

Tutkimustulokset tukevat lyhyen ajan positiivista markkinahypoteesia eli 

markkinat reagoivat positiivisesti ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta 

lyhyellä aikavälillä. Varsinaisen tapahtumapäivän keskimääräiset 

epänormaalit tuotot ovat olleet hieman nollan yläpuolella (0,11 %), mutta eivät 

tilastollisesti merkitseviä. Markkinoiden voidaan sanoa ennakoineen 

ilmoitukseen kansainvälisestä yrityskaupasta. Päivää ennen 

ilmoitusajankohtaa keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR) ovat olleet varsin 

korkeat (1,38 %) ja tilastollisesti erittäin merkitsevät. Tulos kertoo siitä, että 

Suomen osakemarkkinat eivät ole tehokkaat. Tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin keskivahvan markkinatehokkuuden oletuksen mukaan osakkeen 

hinnan tulisi reagoida uuteen informaatioon vasta sen julkaisupäivänä. 

Keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot (CAR) ovat olleet 

tilastollisesti erittäin merkitseviä määräväleillä [-5, -1] (2,27 %) ja [-1, +1] (1,68 

%). Tulokset kertovat osakkeen hinnan positiivisesta ja voimakkaasta 

reagoinnista ennen varsinaista yrityskauppailmoitusta. 

 

Pitkän ajan lisäarvon kehityksen mittaaminen tutkimuksessa on puolestaan 

suoritettu buy and hold -menetelmää käyttäen. Kyseisen menetelmän ovat 

esitelleet Lyon et al. (1999). Buy and hold -menetelmässä yrityskaupan 

toteuttaneiden yritysten tuottoja verrataan referenssiportfolioden tuottoihin. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu osakkeiden arvon kehittymistä keskimääräisten 

buy and hold epänormaaleiden tuottojen (BHAR) sekä keskimääräisten 

kumulatiivisten buy and hold epänormaaleiden tuottojen (CBHAR) avulla 

viiden vuoden ajanjaksolla yrityskaupan jälkeen. 

 

Tulokset kertovat kansainvälisten yrityskauppojen tuhoavan pitkällä aikavälillä 

yrityksen arvoa. Tulokset eivät tue pitkän ajan positiivista markkinahypoteesia 
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vaan markkinat reagoivat negatiivisesti ilmoitukseen kansainvälisestä 

yrityskaupasta pitkällä aikavälillä. Keskimääräiset buy and hold epänormaalit 

tuotot ovat olleet negatiivisia 1 (-3,44 %), 3 (-2,98 %) ja 5 (-0,81 %) vuotta 

yrityskaupan jälkeen. Tilastollisesti merkitseviä tulokset ovat olleet vuosina 

yksi ja kolme. Epänormaalit tuotot ovat nousseet positiivisiksi vuosina kaksi ja 

neljä, mutta tulokset eivät ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Keskimääräiset 

kumulatiiviset buy and hold epänormaalit kertovat kansainvälisillä 

yrityskaupoilla olevan negatiivinen vaikutus yritysarvoon. Alhaisimmillaan 

keskimääräiset kumulatiiviset epänormaalit tuotot ovat olleet 14 kuukautta 

yrityskaupan jälkeen, jolloin yrityksen arvo on laskenut keskimäärin 18,41 

prosenttia tapahtumakuukauden arvosta. 

 

Tutkimustulokset ovat konsensuksessa aikaisemman aiheesta julkaistun 

tutkimuksen kanssa. Suomalaisten yritysten toteuttamat kansainväliset 

yrityskaupat luovat ostajayrityksen osakkeenomistajille lisäarvoa lyhyellä 

aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä kansainväliset yrityskaupat ovat 

osakkeenomistajan lisäarvoa tuhoavia transaktioita.  

 

Aiemmat tutkimukset ja tämän tutkimuksen tulokset kertovat kansainvälisten 

yrityskauppojen olevan osakkeenomistajan kannalta lisäarvoa tuhoavia 

transaktioita pitkällä aikavälillä. Tästä huolimatta yritykset suosivat 

kansainvälisiä yrityskauppoja liiketoimintojensa laajentamisessa. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista paneutua tarkemmin 

yksittäisiin kansainvälisiin yrityskauppoihin. Jatkotutkimukset voisivat käsitellä 

synergiaetujen muodostumista tietyn yksittäisen kansainvälisen yrityskaupan 

yhteydessä. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää myös kansainvälisten 

yrityskauppojen onnistumista yritysjohdon näkökulmasta. Usein yritysjohdon 

ja osakkeenomistajien edut ovat ristiriidassa keskenään.  
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LIITTEET 
LIITE 1: Tutkimusaineistona käytetyt suomalaisten yritysten toteuttamat 
kansainväliset yrityskaupat 1993–2002. 

Nro. Ostaja Kohde Kohdemaa Toimiala Kaupan arvo (milj. euroa) Ilmoitus ajankohta
1 Partek AB Oy Partek Metra Oy AB Ruotsi Rakennusmateriaalit 72.3 13.9.1993
2 Tamro Oyj Bollore Technologies SA Ranska Tekstiilit 7.2 22.6.1994
3 Kone Corp Montgomery Elevator Co Yhdysvallat Konepajateollisuus 215.5 10.10.1994
4 Partek AB Oy Partek Metra Oy AB Ruotsi Rakennusmateriaalit 141. 4 14.11.1994
5 Tamro Oyj ADA AB Ruotsi Terveydenhoito 135.7 6.7.1995
6 Cultor Oy Pfizer Food Science Group Yhdysvallat Materiaalit 271.8 24.10.1995
7 Metsä-Serla Oyj MD Papier Dachau GmbH Saksa Puunjalostus 212.6 27.12.1995
8 Rautaruukki Oyj Fundia AB Ruotsi Raaka-aineet 82.2 9.2.1996
9 Kone Corp O&K Rolltreppen GmbH Saksa Koneteollisuus 65.9 7.6.1996

10 Huhtamäki Oy Gubor Schokoloden Saksa Kulutustuotteet 86.7 18.10.1996
11 Fiskars Oy AB Alterra Holdings Corp Yhdysvallat Konepajateollisuus 63.2 22.1.1997
12 UPM-Kymmene Oyj Daubert Coated Products Inc Yhdysvallat Puunjalostus 54.9 10.6.1997
13 UPM-Kymmene Oyj Blandin Paper Co Yhdysvallat Puunjalostus 574.2 30.9.1997
14 Metsä-Serla Oyj Classic Papers Ltd Iso-Britannia Puunjalostus 11.0 2.10.1997
15 Finnlines Oyj Poseidon Schiffahrt AG Saksa Logistiikka 176.6 17.11.1997
16 Instrumentarium Oyj Ohmeda-Medical Systems & Specialty Product Division Yhdysvallat Terveydenhoito 457.5 29.1.1998
17 Huhtamäki Oy Sealright Co Inc Yhdysvallat Kulutustuotteet 207.9 2.3.1998
18 Cultor Oy Pierre Chauvet SA Ranska Kulutustuotteet 25.9 3.6.1998
19 Nokian Renkaat Oy Galaxie Ruotsi Teollisuus 16.8 7.8.1998
20 Nokian Renkaat Oy Dackshopen Ruotsi Teollisuus 1.9 20.10.1998
21 Metsä-Serla Oyj UK Paper PLC Iso-Britannia Puunjalostus 131.1 4.11.1998
22 Metsä Tissue Oyj Papierwerke Halstrick Saksa Puunjalostus 50.8 18.11.1998
23 Metsä Tissue Oyj Strepp GmbH & Co KG Papierfabrik Hachkoppelmuehle Saksa Puunjalostus 126.1 18.12.1998
24 Chips Abp OLW Snacks AB,Chips OLW AB Ruotsi Kulutustuotteet 63.4 4.1.1999
25 Nokia Oyj Diamond Lane Communications Yhdysvallat Telekommunikaatio 111.2 15.2.1999
26 Fiskars Oy AB Syroco Inc Yhdysvallat Kalusteet 66.2 4.5.1999
27 Incap Electronics Oy ABB AB-Steel Sheet Components Unit Ruotsi Konepajateollisuus 4.1 1.9.1999
28 Nokia Oyj Rooftop Communications Corp Yhdysvallat Telekommunikaatio 53.7 1.9.1999
29 Fortum Oyj Elektrizitaetswerke Wesertal GmbH Saksa Energia 388.6 3.9.1999
30 Metso Oyj Process Technology Holdings Yhdysvallat Konepajateollisuus 31.4 13.9.1999
31 PMJ Automec Oy Cencorp Yhdysvallat Teknologia 10.6 15.9.1999
32 Nokia Oyj Telekol Corp Yhdysvallat Telekommunikaatio 52.4 22.10.1999
33 Aldata Solution Oyj Melior Utbildning Ruotsi Informaatioteknologia 1.7 5.1.2000
34 Metso Oyj Beloit Corp-Paper Aftermarket And Roll Covers Division Yhdysvallat Konepajateollisuus 161.5 6.1.2000
35 Nokia Oyj Network Alchemy Yhdysvallat Informaatioteknologia 433.7 1.2.2000
36 Stora Enso Oyj Consolidated Papers Inc Yhdysvallat Puunjalostus 4924.8 22.2.2000
37 Sonera Oyj Across Wireless AB Ruotsi Telekommunikaatio 881.8 18.4.2000
38 TietoEnator Oyj Matematische Analysen Und Systeme GmbH Saksa Informaatioteknologia 9.0 31.5.2000
39 Rapala Normark Corp VMC Peche SA Ranska Kulutustuotteet 29.2 2.6.2000
40 Partek AB Oy Timbco Hydraulics Inc Yhdysvallat Koneteollisuus 51.3 5.6.2000
41 Proha Oyj Artemis Management Systems Yhdysvallat Teknologia 52.3 20.6.2000
42 Metso Oyj Svedala Industri AB Ruotsi Konepajateollisuus 1077.3 21.6.2000
43 Sonera Oyj ID2 Ruotsi Informaatioteknologia 263.9 27.6.2000
44 Nokia Oyj DiscoveryCom Yhdysvallat Informaatioteknologia 244.0 8.8.2000
45 Huhtamäki Vanleer Oy Packaging Resources Inc Yhdysvallat Kulutustuotteet 187.8 2.10.2000
46 Huhtamäki Vanleer Oy Graphic Packaging Corp- Flexible Packaging Factory Yhdysvallat Kulutustuotteet 41.9 23.10.2000
47 YIT Yhtymä Oy Calor AB Ruotsi Rakennusteollisuus 56.7 27.10.2000
48 Aldata Solution Oyj OI Synform SA Ranska Informaatioteknologia 75.4 30.11.2000
49 Sonera Oyj Frontec Support and Operations AB Ruotsi Informaatioteknologia 8.2 5.12.2000
50 Nokia Oyj Ramp Networks Inc Yhdysvallat Informaatioteknologia 148.5 7.12.2000
51 UPM-Kymmene Oyj Rexam Release Ltd Iso-Britannia Puunjalostus 134.9 21.12.2000
52 Kone Corp Bolton Brady Ltd Iso-Britannia Konepajateollisuus 30.8 4.1.2001
53 Sanitec Corp Caradon Bathrooms Iso-Britannia Kalusteet 130.2 11.1.2001
54 Finnlines Oyj Team Lines GmbH & Co KG Saksa Logistiikka 10.0 10.4.2001
55 Proha Oyj Opus360 Corp Yhdysvallat Informaatioteknologia 10.1 11.4.2001
56 Eimo Oyj Triple S Plastics Inc Yhdysvallat Puunjalostus 40.0 25.5.2001
57 UPM-Kymmene Oyj Haindl'sche Papierfabriken KGaA Saksa Puunjalostus 3849.9 29.5.2001
58 Outokumpu Oyj Lurgi Metallurgie GmbH Saksa Raaka-aineet 52.0 5.7.2001
59 Nokia Oyj Amber Networks Yhdysvallat Informaatioteknologia 478.4 25.7.2001
60 Exel Oyj Menzolit Fibron GmbH- Pultrusion Operations Saksa Teollisuus 3.3 18.9.2001
61 Nokian Renkaat Oy Ddckaffdren 2000 AB Ruotsi Teollisuus 4.3 1.11.2001
62 Fortum Oyj NYA Birka Energi Ruotsi Energia 3400.0 6.11.2001
63 Kemira Oyj Vinings Industries Yhdysvallat Kemikaalit 152.7 14.12.2001
64 UPM-Kymmene Oyj Zao Chudovo Venäjä Puunjalostus 3.9 27.12.2001
65 Kemira Oyj NPF Pigment Corp Venäjä Kemikaalit 10.0 23.1.2002
66 Instrumentarium Oyj SpaceLabs Medical Inc Yhdysvallat Terveydenhoito 159.6 22.3.2002
67 Vaisala Oy Global Atmospherics Inc Yhdysvallat Teollisuus 15.2 28.3.2002
68 KCI Konecranes Oyj Shepard Niles Inc Yhdysvallat Konepajateollisuus 3.6 31.3.2002
69 M-real Corp CN Papiervertriebs GmbH Saksa Media 1.3 2.4.2002
70 Orion Yhtymä Oyj Kronans Droghandel Ruotsi Tukkukauppa 61.0 11.4.2002
71 Outokumpu Oyj Lennox International Inc-Heat Transfer Business Yhdysvallat Teollisuus 61.9 22.4.2002
72 Evox Rifa Group BHC Aerovox Ltd Iso-Britannia Teknologia 8.1 22.4.2002
73 Finnlines Oyj Rederi AB Nordo-Link Ruotsi Logistiikka 66.9 23.4.2002
74 Atria Oy Samfood Ruotsi Kulutustuotteet 32.1 28.5.2002
75 Basware Oyj Momentum Doc AB Ruotsi Teknologia 1.5 29.5.2002
76 Larox Oyj Scheibler Filters Ltd Iso-Britannia Konepajateollisuus 2.9 2.9.2002
77 TietoEnator Oyj LM Ericsson Telefon AB- Development Operations Ruotsi Teknologia 54.6 26.9.2002
78 Amer Group Ltd Precor Inc Yhdysvallat Kulutustuotteet 179.8 4.10.2002
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