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1. JOHDANTO 
 
 
Osakkeiden takaisinosto on kasvanut vuosien mittaan johdon suosituksi tavaksi 

kasvattaa osakkeenomistajien arvoa. Suomessa osakkeiden takaisinostojen 

rajoituksia poistettiin vuonna 2005. Yritysten osakkeiden takaisinostojen maksimi 

määrä vaihtui 5 %:sta 10 %:iin (Ministry of Justice, 2009). Tämä on EU-alueella 

oleva yleinen käytäntö, sillä monet Euroopan maat ovat poistaneet osakkeiden 

takaisinostojen rajoituksia EU-alueen lainsäädännön vuoksi. Kuitenkaan 

suomalaisten yritysten aineistoista ei ole tehty useita osakkeiden takaisinostoihin 

liittyviä tutkimuksia. 

 

Aikaisemmin on tehty useita tutkimuksia siitä, miksi yritykset ostavat osakkeita 

takasin. Vermaelen (1981) havaitsi, että yritykset ostavat osakkeita takaisin 

osoittaakseen osakkeen aliarvotuksen. Kuitenkaan tämä ei ole ainut syy miksi 

yritykset ostavat osakkeita takaisin. Bagwell & Shoven (1988) osoittavat osakkeiden 

takaisinostolla olevan positiivisen vaikutuksen yrityksen velan vipuvaikutukseen. 

Yritykset ostavat omia osakkeita myös estääkseen yritysvaltauksia (Baggwell, 1991). 

Ikenberry et al. (1995) tutkivat miten markkinat reagoivat osakkeiden 

takaisinostojenilmoituksiin. He havaitsivat epänormaaleiden tuottojen olleen 

negatiivisia 20 päivää ennen takaisinostoilmoitusten antamista, mutta kaksi päivää 

aikaisemmin ja kaksi päivää ilmoitusten jälkeen epänormaaleiden tuottojen olleen 

positiivisia. 

 

Tämän tutkimuksen aiheena on selvittää miten yritysten ilmoittamien osakkeiden 

takaisinostojen määrät ja ilmoitukset vaikuttavat markkinoiden tehokkuuteen eli 

liittyykö ilmoitusten ajankohtien jälkeen osakkeisiin kohdistuvia epänormaaleita 

tuottoja. Tarkastelun kohteena on myös, käyttävätkö yritykset todella koko 

takaisinosto-oikeuden vai ostavatko yritykset vain osan ilmoittamastaan määrästä. 

Lopuksi tarkastellaan vielä miten todellinen takaisinostovolyymi vaikuttaa lyhyellä 

aikavälillä epänormaaleihin tuottoihin 3 kuukauden, 6 kuukauden ja vuoden ajalta 

tapahtumapäivän jälkeen. 
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Tutkielma rakentuu seuraavasti. Johdannon jälkeen perehdytään aiheeseen 

liittyvään teoriaan. Se käsittää markkinoiden tehokkuuden teoriaa, syitä osakkeiden 

takaisinostoille sekä Suomessa tehtyjä osakkeiden takaisinostoihin liittyviä 

aikaisempia tutkimuksia. Luvussa 3 esitellään tutkimusaineisto sekä tutkimuksessa 

käytetty tapahtumatutkimusmenetelmä. Luku 4 keskittyy tutkimuksen tuloksiin ja 

tutkielman päättää luvussa 5 olevat johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2. TEORIATAUSTA 
 

2.1 Tehokkaat markkinat 

 

Julkisen hallinnon tärkeänä tehtävänä on edistää tehokkaiden markkinoiden 

luomista. Tällöin niillä yrityksillä, joilla on lupaavimmat investointimahdollisuudet on 

mahdollisuus saada tarvittava rahoitus investointien toteuttamiseksi. Jotta markkinat 

olisivat allokatiivisesti tehokkaat, niiden täytyy olla myös sisäisesti ja ulkoisesti 

tehokkaat. Ulkoisesti tehokkailla markkinoilla informaatio on levinnyt nopeasti ja 

laajasti. Tämä mahdollistaa arvopapereiden hintojen nopean sopeutumisen uuteen 

informaatioon. Sisäisesti tehokkailla markkinoilla transaktiokustannukset ovat 

alhaisia ja liiketoimien toteutumisnopeus korkea (Sharpe et al., 1999). 

 

2.1.1 Tehokkaiden markkinoiden oletus 

 

Faman (1970) esittämä teoria markkinoiden tehokkuudesta on tunnettu 

rahoitusmaailmassa. Faman mukaan markkinoita voidaan kutsua tehokkaaksi, jos 

ne heijastavat täydellisesti saatavilla olevaa informaatiota. Fama toteaa myös että 

rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on kohdentaa tehokkaasti resursseja yli- ja 

alijäämäsektoreiden välillä. Copeland et al. (2005) ovat tutkimuksessaan osoittaneet 

tällöin markkinat allokatiivisesti tehokkaiksi. Faman (1970) mukaan osakemarkkinat 

on jaettu kolmeen eri informaatiotehokkuuden kategoriaan: heikkoon, keskivahvaan 

ja vahvaan muotoon. Tehokkuuden taso määräytyy käytettävissä olevan tiedon 

luonteesta ja siitä, miten se heijastuu osakkeen hintoihin. 

 

Heikon tehokkuuden ehdon perusteella arvopaperin hinta heijastaa jo kaiken 

aikaisempien hintojen sisältämän informaation. Tällöin ei ole mahdollista saavuttaa 

epänormaaleja tuottoja historiallista dataa hyväksikäyttäen. Keskivahva tehokkuus 
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puolestaan tarkoittaa että arvopaperin hinta pitää sisällään historiallisen tiedon 

lisäksi myös kaiken julkisesti saatavilla olevan informaation, jolloin julkista tietoa 

hyväksikäyttäen ei myöskään ole mahdollista saavuttaa epänormaaleja tuottoja. 

Vahvan ehdon tehokkuus sisältää oletuksen todella tehokkaista markkinoista, jolloin 

epänormaaleja tuottoja ei pystytä saavuttamaan edes sisäpiiritiedolla. Jos markkinat 

ovat tehokkaat, ne ovat myös heikosti ja keskivahvasti tehokkaat. Faman (1991) 

myöhemmässä tutkimuksessaan toteaa vahvan ehdon olevan todella harvinainen 

ilmiö markkinoilla johtuen markkinoilla olevista informaation hankkimis- ja 

kaupankäyntikustannuksista. 

 

2.1.2 Osakkeen hinnan määräytyminen tehokkailla markkinoilla 
 

Fama (1970) esittää kyseisessä tutkimuksessaan, miten sijoittavat arvioivat 

arvopapereiden odotettuja hintoja markkinoilla. Tämä voidaan esittää kyseisen 

kaavan avulla: 

 

                                 , 1 , 1 , 1| 1 |j t j t t j tE p Er p                                                     (1) 

 

t tarkoittaa informaatiota, joka tulee sijoittajan saataville ajanhetkellä t .   pj,t+1  on 

arvopaperin j odotettu hinta ajankohdassa t + 1 ja rj,t+1 on arvopaperin j odotettu 

tuotto ajanhetkellä t + 1. Fama (1970) esittää myös arvopaperin yli- tai 

aliarvostuksen määrän seuraavasti:  

 

                                        , 1 , 1 , 1 |j t j t j tx p E p ,                                                   (2) 

 

tässä Xj, t+1 kertoo, kuinka paljon osakkeen j todellinen hinta ajanhetkellä t + 1 

eroaa sijoittajan odottamasta hinnasta. Tällöin jos kysymyksessä on tehokkaat 

markkinat, pitää seuraavan kaavan olla voimassa: 

 

                                                    
, 1

| 0
j t

E x                                                        (3) 
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Tällöin, tehokkailla markkinoilla osakkeet eivät voi olla yli- tai aliarvostettuja 

saatavilla olevan informaation perusteella. Tieto on aina sisällytetty osakkeen 

hintaan, joten sijoittajien ei ole mahdollista tehdä epänormaaleja tuottoja. 

 

 2.2 Osakkeiden takaisinostot  

 

Yhtiöillä on kolme erilaista tapaa ostaa takaisin osakkeita. Ensimmäinen on tarjous 

ostaa yrityksen osakkeita. Yleensä tarjouksen tekijänä on jokin toinen yritys, monia 

sijoittajia tai yksityinen sijoittaja. Tällöin ostaja tarjoutuu ostamaan esitetyn määrän 

osakkeita ennalta määrätyllä hinnalla. Toinen tapa takaisinostaa osakkeita on ns. 

hollantilainen huutokauppa, jossa osakkeenomistajat huutokauppaavat myytävien 

osakkeiden lukumäärän ja hinnan. Yritys ostaa huutokaupan jälkeen niitä osakkeita, 

joita saa halvimmalla. Kolmas ja suosituin tapa takaisinostaa osakkeita on suoraan 

avoimilta markkinoilta. Tällöin yritykset antavat meklareille toimeksiannon ostaa 

osakkeita suoraan pörssistä Comment & Jarrel (1991). Takaisinostojen määrä on 

Suomessa kuitenkin rajoitettu 50 prosenttiin edeltävän neljän viikon kauppojen 

keskiarvosta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain suoraan avoimilta markkinoilta 

tapahtuvia osakkeiden takaisinostoja. 

 

2.3 Osakkeiden takaisinostojen syitä 

 

Takaisinostoja käsittelevä kirjallisuus tarjoaa useita eri syitä, miksi yritykset ostavat 

omia osakkeitaan. Jotkut näistä syistä perustuvat teoreettiseen taustaa ja jotkut syyt 

on löydetty kokemusperäisten tutkimusten kautta. Näitä syitä ovat muun muassa 

signalointi, yrityksen pääomarakenteen muuttaminen, henkilöstön 

kannustinjärjestelmä, yritysvaltauksen esto ja ylimääräisen pääoman jakaminen. 
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2.3.1 Signalointi 

 

Yritys voi signaloida mahdollisten tulevien kassavirtojen kasvua tai osakkeen 

aliarvostusta signaloinnin avulla. Takaisinostoja voidaan toteuttaa silloin kun osake 

on aliarvostettu markkinoilla. Asquith & Mullins (1986) kutsuu yrityksen 

takaisinostoilmoitusta ns. uutiskoosteeksi jonka johto haluaa julkisuuteen. Osakkeen 

hinnan aliarvostus johtuu sisäpiirin ja osakkeenomistajien välisestä asymmetriasta. 

Tällöin yrityksen takaisinostaessa osakkeitaan uskotaan sisäpiirillä olevan parempaa 

informaatiota yrityksen arvosta. Tällöin yrityksen antama ilmoitus takaisinostosta 

pitäisi korjata aliarvostuksen osaketta kohtaan. (Dittmar, 2000) 

 

Ikenberry et al. (1995) sekä Bartov (1991) tutkivat osakkeiden takaisostoilmoitusten 

jälkeisiä epänormaaleja tuottoja. Ikenberry et al. (1995) löysivät tutkimuksessaan, 

että kaksi päivää ennen ja kaksi päivää ilmoituksen jälkeen epänormaalit tuotot 

olivat positiivisia. Chan et al. (2004) havaitsivat, että yritykset eivät osta takaisin 

osakkeitaan, jos pelkkä takaisinostoilmoitus riittää korjaamaan osakkeen 

aliarvostuksen. Mitä vähemmän markkinat reagoivat takaisinostoilmoitukseen, sitä 

enemmän yritykset takaisinostavat osakkeita. 

 

2.3.2 Yrityksen pääomasuhteen muuttaminen 

 

Kun yritys jakaa pääomaa sen oma pääoma pienenee ja velan vipuvaikutus. Näin 

ollen yritys voi saavuttaa haluamansa velan vipuvaikutuksen ostamalla takaisin 

osakkeita. Joten ne yritykset, joilla velan vipuvaikutus ei ole haluamalla tasolla, 

ostavat todennäköisemmin takaisin osakkeitaan (Dittmar, 2000). 

 

Chan et al. (2004) huomasivat niiden yritysten joilla velan määrä on vähäinen 

tekevän takaisinostoilmoituksia useammin kuin niiden yritysten, joilla velan määrä on 

suuri. He huomasivat myös epänormaaleiden tuottojen olevan korkeampia yrityksillä 
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jotka todella ostavat osakkeitaan takaisin verrattuna niihin jotka eivät ilmoituksestaan 

huolimatta osta osakkeita. Markkinat reagoivat eri tavalla takaisinostoilmoituksiin 

johtuen siitä, onko yritys siirtymässä kohti optimaalista velan määrää vai siirtämässä 

poispäin optimaalisesta velan määrästä (Damodaran, 2006). Damodaran myös 

huomasi yritysten oman pääoman beetojen laskevan takaisinostojen jälkeen, 

johtuen yritysten varojen suuruuden epätietoisuuden vuoksi. 

2.3.3 Henkilöstön kannustinjärjestelmä 

 

Kahle (2002) tutki, miten johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmät vaikuttavat 

osakkeiden takaisinostopäätöksiin. 1990-luvulla osakkeiden takaisinostot kasvoivat 

huimasti verrattuna edelliseen vuosikymmeneen, mutta monien niiden yritysten 

markkinoilla olevien osakkeiden määrä ei kasvanut, vaikka ne takaisinostivat 

osakkeitaan. Kahle päätteli tämän johtuvat kahdesta eri asiasta, 

kannustinjärjestelmähypoteesista ja substituutiohypoteesista. 

 

Kannustinjärjestelmähypoteesissa on kyse takaisinostojen avulla rahoitettavasta 

henkilöstön osakepalkintajärjestelmästä. Tämän avulla vältetään osakekohtaisen 

tuloksen vaimeneminen, joka tapahtuisi, jos markkinoilla olevien osakkeiden määrä 

lisääntyisi. Kahle (2002) antaa esimerkin Microsoftista, joka vuonna 2000 ilmoitti 

ostavansa osakkeita takaisin estääkseen mahdollisen osakekohtaisen tuloksen 

heikentymisen johtuen henkilöstön osakepalkintajärjestelmästä. 

 

Substituutiohypoteesissa on kyse tulevista johdon palkintajärjestelmistä. 

Osakepalkintajärjestelmä rohkaisee johtoa mieluummin ostamaan osakkeita takaisin 

kuin jakamaan osinkoa, sillä takaisinosto ei heikennä osakekohtaista tulosta 

toisinkuin osingon jako. Tosin, Kahlen (2002) mukaan, markkinat näyttävät 

tunnistavan nämä kaksi eri syytä. Tällöin takaisinosto ilmoituksen jälkeiset 

epänormaalit tuotot ovat pienempiä yrityksillä, joilla on osakekannustinjärjestelmä 

käytössään kuin niillä yrityksillä, joilla se ei ole käytössä. 
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2.3.4 Yritysvaltauksen esto 
 

Takaisinostoilla voi olla myös vaikutusta yrityksen ja kolmannen osapuolen välillä. 

Hodrick (1996) havaitsi riippuvuuden osakkeenomistajien heterogeenisyyden ja 

nousevan kysyntäkäyrän välillä. Osakkeisiin kohdistuvan nousevan kysyntäkäyrän 

vallitessa osakkeen hintaa voidaan nostaa takaisinostamalla osakkeita markkinoilta. 

Tällöin kysyntä kasvaa tai pysyy ennallaan tarjonnan vähentyessä markkinoilla. 

Osakkeen hinnan nousu tässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että yritys saa ostettua 

osakkeita takaisin niiltä osakkeenomistajilta, jotka ovat valmiita myymään 

omistamiaan osakkeita halvalla. Tällöin takaisinostoa voidaan hyödyntää 

yritysvaltauksen estona, sillä takaisinostolla voidaan hankkia halvimmalla myytävät 

osakkeet pois markkinoilta. Näin jäljelle jäävät ne osakkeenomistajat, jotka odottavat 

osakkeen hinnan nousua, jotta olisivat valmiita luopumaan omistuksistaan. Tämä 

aiheuttaa mahdollisen yritysvaltauksen kustannuksen huomattavan kasvun. Tämän 

hypoteesin perusteella ne yritykset joille yritysvaltaus on suurempi uhka ostavat 

todennäköisemmin osakkeitaan takaisin (Dittmar, 2000). 

 

2.3.5 Ylimääräisen pääoman jakaminen 

 

Kun yrityksen varallisuus ylittää sen investointimahdollisuuksien määrän, yritys voi 

säilyttää omaisuuden itsellään tai jakaa sen osakkeenomistajille. Osakkeiden 

takaisinostolla on joitakin etuja verrattuna osingonjakoon ylimääräisen pääoman 

jakomuotona. Kun takaisinostoilmoitus tehdään avoimille markkinoille, se ei tarkoita, 

että yritys välttämättä ostaisi osakkeitaan takaisin. Tällöin markkinoilla ei ole 

odotuksia, että yritys jakaisi pääomaansa säännöllisin ajankohdin. Sen sijaan jos 

yritys vähentää osingonjakoa, laskee se samalla yrityksen markkina-arvoa. (Isagawa, 

2000) 
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2.4 Aikaisempia tutkimuksia takaisinostoista Suomessa 

 

Vuoden 1997 jälkeen osakkeiden takaisinosto tuli sallituksi Suomessa. Tällöin 

yritysten oli mahdollisuus takaisinostaa 5 % markkinoilla olevista osakkeista. Vuonna 

2005 tämä rajoitus nostettiin 5 %:sta 10 %:iin (Oikeusministeriö, 2009). Karhunen 

(2002) tutki väitöskirjassaan suomalaisten takaisinosto-ohjelmien osatekijöitä ja 

markkinoiden reaktioita takaisinostoihin. Hän löysi seuraavia yhdistäviä asioita 

yrityksistä jotka tekivät takaisinostoja. Yrityksillä oli muita listattuja yrityksiä 

suuremmat kassavirrat, korkeat osingot, korkea ulkomaalaisomistus ja matala 

velkaisuus. Karhunen (2002) raportoi myös takaisinostoilmoituksiin liittyviä matalia 

positiivisia tuottoja. 

 

Tomperi (2004) tutki väitöskirjassaan yrityksen maksuvalmiuden vaikutusta 

takaisinostoihin, takaisinostoajoituksen vaikuttamista tuottoihin sekä syitä avoimien 

markkinoiden takaisinostoilmoituksiin. Hän huomasi tutkimuksessaan 

takaisinostoajoituksen olevan yrityksestä itsestään riippumaton. Yritys tekee 

sopimuksen välittäjäyrityksen kanssa takaisinostoista. Tällöin välittäjäyritys ostaa 

osakkeet takaisin saamiensa ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa kerrotaan, koska aloittaa 

takaisinostot, mutta meklarit itse päättävät, kuinka paljon päivässä ostetaan 

osakkeita. Näin ollen ajoitus ei välttämättä kuvasta täydellisesti yrityksen johdon 

uskomuksia osakettaan kohtaan. Tomperi (2004) huomasi tutkimuksessaan 

takaisinostojen lisäävän likviditeettiä pienissä yrityksissä. Toisaalta suurten yritysten 

osto- ja myyntinoteerausten erot pysyivät ennallaan. Yleiset yhdistävät asiat 

takaisinostoilmoituksia tekevissä yrityksissä olivat Tomperin mukaan 

ulkomaalaisomistus, vapaat kassavirrat ja kannustinjärjestelmät. 

 

Kivi (2006) seurasi takaisinostoilmoituksen jälkeisiä epänormaaleja tuottoja sekä 

laajensi Tomperin (2004) tutkimusta, takaisinostosyiden pohjalta, lisäten vuodet 

2003–2006 tutkinnan alaiseksi. Hän huomasi ettei yrityksen ilmoittaman 

takaisinostosyyn ja varsinaiseen takaisinostoon liity yhtenäisyyttä. Kivi löysi 

muutamia positiivisia epänormaaleja tuottoja tehdessään tapahtumatutkimusta 
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takaisinostoilmoitusten perusteella. Epänormaalit tuotot olivat pieniä ja eri yritysten 

välillä oli suuria eroja.  
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3 TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄ 
 

3.1 Tutkimusaineisto 

 

Suurin osa Suomessa tapahtuvista takaisinostoista tapahtuu avoimilla markkinoilla 

joten kaikki tapahtumat, joita käsitellään tässä tutkimuksessa, on kerätty avoimilta 

markkinoilta. Aineisto koostuu yhteensä 40 yrityksestä jotka ovat 1.1.2006 ja 

31.12.2008 välillä antaneet takaisinostoilmoituksia Helsingin pörssissä. Yritysten on 

annettava takaisinostoilmoitus pörssiin heti takaisinoston tapahduttua. Alun perin 

aineistossa oli 48 yritystä, jotka olivat ilmoittaneet osakkeiden takaisinostoista. 8 

niistä on karsittu pois aineistosta, sillä osa niistä on ilmoittanut samalla 

osavuosikatsauksissaan jostakin muusta tärkeästä yritykseen vaikuttavasta 

tapahtumasta, jolla voitiin olettaa olevan vaikutuksia yrityksen osakkeen 

hintakäyttäytymiseen. Joidenkin yritysten tilinpäätöstiedotteista ei löytynyt tarvittavia 

tietoja jotta ne voitaisiin lisätä tutkimukseen. Yhteensä tutkimuksessa käytettyjä 

havaintoja on kerätty 46 kappaletta, joten jotkut yritykset ovat tehneet useita eri 

takaisinostoja tarkasteluajanjaksossa. Liitteessä 1 on listattu ajallisessa 

järjestyksessä tutkimuksessa käytetyt yritykset, jotka ovat ilmoittaneet 

takaisinostoistaan. 

 

Tutkimuksessa käytetyiden yritysten osakkeiden tuotot ja hinnat sekä 

markkinaindeksi (OMX Helsinki CAP) on kerätty Datastream-tietokannasta. 

Tapahtumapäivät, osakkeiden takaisinostomäärät sekä yritysten ulkona olevat 

osakkeet on kerätty suoraan yritysten antamilta tilinpäätösilmoituksilta joko pörssistä 

tai niiden kotisivuilta. 

 

3.2 Tapahtumatutkimus 

 

Tapahtumatutkimus on yksi käytetyimmistä tutkimusmenetelmistä rahoituksen alalla. 

Tutkimuksen avulla on tarkoitus tutkia arvopapereiden hinnan käyttäytymistä 
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yrityksessä kun yritykseen tai talouteen liittyy jokin tapahtuma, joka voisi vaikuttaa 

arvopapereiden hintoihin. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi korkotason 

muutos, tai yrityskohtainen tapahtuma, kuten tässä työssä käytetty 

takaisinostoilmoituksen antaminen (Mackinlay, 1997). Ensimmäisiä 

tapahtumatutkimuksia tehtiin 1930-luvulla, kun Dolley (1933) tutki osakkeiden 

splittauksien vaikutuksia osakkeen hintaan. Vuosien vieriessä tätä tutkimusta on 

kuitenkin kehitetty paremmaksi ja nykypäivinä tutkimuksissa käytetty menetelmä on 

hyvin paljon samankaltainen kuin Ball ja Brown (1968) ja Fama et al. (1969) sen 

tutkimuksissaan esittelivät 1960-luvun lopulla. 

 

3.2.1 Tutkimusprosessi 

 

Tapahtumatutkimuksessa käytetty prosessi on Campbell et al.:lin (1997) mukaan 

seuraavanlainen:  

 

1. Tapahtuman ja tapahtumaikkunan määrittäminen 

2. Aineiston kerääminen 

3. Odotettujen tuottojen ja epänormaalien tuottojen laskeminen 

4. Tilastollisen merkitsevyyden tutkiminen 

5. Tulosten esittäminen ja johtopäätösten tekeminen 

 

Tapahtumatutkimus aloitetaan tapahtumaikkunan määrittämisellä, jonka sisällä 

tarkastellaan arvopaperin hinnan muutosta. Tapahtumaikkunaa edeltää estimointi-

ikkuna, jota käytetään osakkeiden alfojen ja beetojen estimoimiseen. Tässä 

tutkimuksessa tapahtumaikkuna on yhdeksän kaupankäyntipäivää 

takaisinostoilmoituksen jälkeen. Estimointi-ikkunana käytetään 160 

tapahtumaikkunaa edeltävää kaupankäytinpäivää, lisäksi varovaisuuden periaatetta 

noudattaen tutkimuksessa on jätetty huomioimatta 10 päivää ennen tapahtuma-

ikkunan aukeamista. Tämän jälkeen voidaan kerätä havainnot ja hakea aineisto. 
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Kuva 1. Tapahtumatutkimuksen suorittaminen 
Kuvassa 1 havainnoidaan estimointi-ikkuna ja tapahtumaikkuna. T 0  on tapahtumapäivä ja muut alaluvut 
kuvaavat kaupankäyntipäivien määrää ennen hetkeä T 0 tai sen jälkeen. 
 
    Estimointi-ikkuna  Tapahtumaikkuna 

 
  T 160           T 0       T 9 
 
 
Tapahtumatutkimuksen oletuksena on se, että jokin yrityksellinen tai taloudellinen 

tapahtuma aiheuttaa muutoksen tarkastelukohteena olevan arvopaperin markkina-

arvoon. Tätä muutosta tarkastellaan epänormaaleilla tuotoilla. Tällöin arvopaperin 

epänormaalit tuotot tapahtuma ajankohtana lasketaan vertaamalla odotettua tuottoa 

jos tapahtumaa ei olisi tapahtunut ja toteutunutta tuottoa. Seuraava kaava ilmaisee 

kyseisen toimenpiteen: 

 

                                                      it it itAR R E R ,                                                (4) 

 

jossa AR it, R it , ja E(R it) ovat epänormaali, todellinen ja odotettu tuotto arvopaperille i 

aikaperiodilla t. Tällöin jos todellisen tuoton ja odotetun tuoton välinen ero on 

suurempi kuin nolla, tapahtuma todennäköisesti vaikuttaa sijoittajan käyttäytymiseen. 

(Campbell et al. 1997) 

 

Odotettu tuotto lasketaan käyttämällä CAPM-malllia. Tällöin osakkeen odotettu 

tuotto on sidoksissa markkinoiden yleiseen kehitykseen beetan ilmoittamalla tavalla. 

Osakkeen päiväkohtaiset tuotot lasketaan seuraavasti: 

 

                                                 it i i mt itE R R e ,                                              (5) 

 

jossa E(Rit) on arvopaperin odotettu tuotto hetkellä t,  R mt  on markkinaportfolion 

tuotto hetkellä t,  i on Jensenin alfa ja  i  on osake- ja markkinatuoton välistä 
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reagointiherkkyyttä mittaava riskikerroin arvopaperille i. Vakiotermit  i   ja   i  

estimoidaan estimointi-ikkunasta regressioanalyysillä. Residuaali eli jäännöstermi e it 

oletetaan nollaksi. (Vaikekoski, 2004) 

 

Kun halutaan tarkastella tietyn aikavälin tuottojen käyttäytymistä, on tuotot 

aggrekoitava yli ajan. Tällöin tarkastelun kohteeksi nousee kumulatiivinen 

epänormaalituotto eli CAR (cumulative abnormal return). CAR on tarkasteltavien 

hetkien t1 ja t2 välisen ajan tuottojen summa: 

 

                                                                                    

2

1 2 ,
1

t

i i t
t t

CAR t t AR                                                                        (6) 

 

Kun epänormaalit markkina-arvon muutokset ja kumulatiiviset epänormaalit tuotot on 

määritelty, seuraavana vaiheena on tarkastella tulosten tilastollista merkitsevyyttä. 

Tällöin nollahypoteesia (eli epänormaaleja tuottoja ei esiinny) testataan t-testillä, 

joka on testisuure CAR jaettuna sen keskivirheellä: 

  

CAR  

                                                         2
tCAR t N                                            (7) 

N  
 

Kaavassa 2  on estimointiperiodin epänormaalien tuottojen muutoksien varianssi ja 

N havaintojen lukumäärä. Lopuksi vielä testataan sitä, poikkeavatko kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot nollasta seuraavan kaavan avulla: 

 
2

1
t
tCAR  

                                               1J
2

2

1

t

t
t t

CAR (0,1)N                                        (8) 

 

3.2.2 Tapahtumatutkimukseen kohdistuva kritiikki 
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Mackinlayn (1997) mukaan oikean tapahtumapäivän tunnistaminen ja mahdolliset 

muut merkittävät tapahtumat tapahtumaikkunan aikana voivat aiheuttaa ongelmia 

tapahtumatutkimuksen suorittamisessa. Lisäksi Wells (2004) kritisoi menetelmän 

teoreettista rakennetta, koska sen tilastolliset olettamukset ovat osittain ristiriitaisia 

todellisuuden kanssa. Malli muun muassa olettaa beetan olevan vakio ajan kuluessa. 

Lisäksi malli olettaa että beetan voi luotettavasti estimoida historiallisista 

aikasarjoista. Tilastolliset tutkimukset kuitenkin osoittavat beetan olevan harvoin 

vakio. Tässä tutkimuksessa on pyritty eliminoimaan ne muut merkittävät tapahtumat 

tapahtumaikkunan aikana, jotka voisivat vaikuttaa testeissä saatuihin tuloksiin. 
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4. TULOKSET 
 

Ennen kuin aloitamme tarkastelemaan osakkeiden takaisinostojen määriä sekä 

takaisinostoilmoitusten suuruuksien vaikutuksia epänormaaleihin tuottoihin, on hyvä 

katsoa aluksi, kuinka suuria takaisinostot ovat keskimäärin olleet. Taulukosta 1 

näemme Suomalaisten yritysten ostavan keskimäärin 10,72 miljoonaa osaketta 

takaisin vuosien 2006–2008 aikana. Tämä luku on melko suuri ja se johtuu muun 

muassa Nokian suuresta vaikutuksesta. Nokia ilmoitti ostavansa 350 miljoonaa 

osaketta takaisin vuonna 2007, joka on jopa 61 % kaikista takaisinostoista.  Joten 

suljettaessa pois tämä ehdottomasti suurin takaisinostaja, yritykset ovat ostaneet 

keskimäärin 2,52 miljoonaa osaketta takaisin vuosina 2006–2008. 

 

Taulukko 1. Aineiston kuvaus 
Taulukosta näkee takaisinosto tapahtumien lukumäärät, ilmoitettu osakkeiden takaisinostojen kappalemäärät ja 
takaisinosto keskiarvon. Lisäksi taulukosta näkee myös takaisinosto kappalemäärän ja keskiarvon kun suurin 
takaisinostaja on poistettu aineistosta. 

Tapahtumat Osakkeiden takaisinosto lukumäärä (miljoonaa) Keskiarvo (miljoonaa) 
46 493,47 10,72 
45* 113,47* 2,52* 

* Nokian takaisinostot poistettuna 
 

4.1 Takaisinostettujen osakkeiden lukumäärät 

 

Taulukkoon 2 on kerätty yritysten takaisinostettujen osakkeiden todelliset määrät. 

Taulukosta näkee myös niiden pörssissä ilmoittamat määrät, jotka ne alun perin 

ilmoittivat ostavansa takaisin. Taulukosta on poistettu ne yritykset jotka ovat 

ilmoittaneet takaisinostoistaan tutkimusperiodin aikana, mutta jatkavat niitä vielä 

vuoden 2009 puolella. Kun tarkastellaan todellisia takaisinostomääriä, huomataan 

yritysten takaisinostavan keskimäärin 72,18 % siitä määrästä, jonka ne alun perin 

ilmoittivat. Tuloksista huomataan että yleisesti yritykset, jotka ilmoittavat suuria 

määriä takaisinostosuunnitelmissaan, lopulta takaisinostavat vähemmän kuin 

alunperin oli ilmoitettu. Muun muassa Fortum ilmoitti ostavansa 22 miljoonaa 
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osaketta takaisin, mutta ostikin vain 5,91 miljoonaa eli 26,9 % ilmoittamastaan 

määrästä. 

Taulukko 2. Takaisinostettujen osakkeiden todelliset lukumäärät vuosilta 2006–2008 
Taulukkoon on koottu yritykset vuosilta 2006–2008, jotka ovat hyödyntäneet takaisinostonsa aikaperiodin 
aikana. Taulukosta ilmenee yrityksen nimi, ilmoittama takaisinosto kappalemäärä sekä todellinen 
takaisinostojen määrä. Lisäksi taulukosta näkee takaisinosto ilmoitusten kappalemäärät yhteensä, 
todellisuudessa ostettujen osakkeiden määrän ja takaisinosto prosentin sekä tapahtumien lukumäärän N. 

Päivämäärä Yritys 
Ilmoittama takaisinosto 

kappalemäärä 

Takaisinostetut 
osakkeet 

kappalemäärä 
14.2.2006 Vaisala 35000 35000* 
27.2.2006 Kone Oyj 10880000 5231506 
28.2.2006 Cargotech 6391000 2990725 

2.5.2006 Metso 300000 300000* 

22.5.2006 Affecto Oyj 234900 202700 
31.5.2006 Fortum  22000000 5910000 

8.8.2006 
Trainers 

House Oyj 1000000 143600 
25.8.2006 Scanfil 1000000 2278046* 
18.10.2006 Etteplan Oyj 80000 63022 
14.2.2007 Comptel 410000 410000* 

14.3.2007 
Qpr Software 

Oyj 250000 165650 
5.4.2007 Raisio 4175000 3218800 
3.5.2007 Nokia Oyj 380000000 289822529 
7.5.2007 Hk Scan Oyj 3500000 115000 
26.6.2007 Aspo 400000 367000 
28.6.2007 Panostaja Oyj 2973456 1088000 
9.8.2007 Amer 445000 445000* 
2.8.2007 Sanoma Oyj 8200000 4896000 

20.8.2007 
UPM-

Kymmene 16400000 16400000* 
21.12.2007 Ponsse 250000 47900 
4.1.2008 Finnair 600000 598097 
6.2.2008 Pöyry 400000 386086 
7.2.2008 Orion 2400000 350000 
13.2.2008 Digia Oyj 300000 300000* 
26.2.2008 Talentum Oyj 500000 500000* 
27.2.2008 Solteq 360000 194100 
28.3.2008 Etteplan Oyj 500000 499176 

19.5.2008 
Lännen 

Tehtaat Oyj 65000 65000* 
30.5.2008 SRV Group 3676846 558000 

28.10.2008 
Suominen 

Yhtymä Oyj 50000 50000* 
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6.11.2008 Uponor 200000 160000 

N 
Takaisinosto 

prosentti Ilmoitukset yhteensä 
Todelliset ostot 

yhteensä 
31 72,18 % 467976202 337790937 

* Yritys on hyödyntänyt täysin takaisinosto ilmoituksen 
 

Kymmenen kolmestakymmenestäyhdestä yrityksestä on hyödyntänyt 100 

prosenttisesti takaisinosto valtuutuksensa. 32,3 %:in osuus lähentelee Stephens & 

Weisbachin (1998) tekemää tutkimusta, jossa he huomasivat 57 % yrityksistä 

ostavan 100 prosenttisesti takaisin osakkeensa, jotka ne alun perin ilmoittivat. He 

tosin tutkivat takaisinostoja pidemmältä aikaväliltä (1981–1990), joten luvut eivät ole 

täysin vertailukelpoisia. Ainoa yritys, joka on tässä tutkimuksessa ylittänyt 

alkuperäisen suunnitelmansa, on Scanfil. Se ilmoitti alun perin ostavansa miljoona 

osaketta mutta jatkoi ostojansa kahteen miljoonaan.  

 

Osakeindeksin kehityksellä on vaikutus, miten yritykset ostavat osakkeitaan takaisin. 

Yritykset yleisesti lisäävät ostojaan nousujen aikana ja vähentävät niitä indeksin 

laskun aikana. Alla oleva kuva 2 näyttää OMX Helsinki CAP indeksin suoriutumisen 

vuosilta 2005–2008. Tutkimuksessa käytetyt yritykset ovat ilmoittaneet vuonna 2006, 

yhdeksän takaisinostoa. Vuonna 2007 lukumäärä on ollut 15 ja 2008 se oli 24. 

Lisäksi yritykset ovat ilmoittaneet ja tehneet niitä juuri pörssinousujen aikana. 

Tulokset tukevat Ginglinger & L´Herr (2006) tutkimusta missä he huomasivat 

yritysten ostavan osakkeitaan takaisin korkeiden kaupankäyntivolyymien aikana. 

      Kuva 2. OMX Helsinki CAP 2005–2008 
Kuvassa 2 havainnoidaan OMX Helsinki CAP osakeindeksin suoriutumista vuosilta 2005–2008 (Nasdaq Omx 
Nordic) 
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6 000,00

8 000,00

10 000,00
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4.2 Epänormaaleiden tuottojen tarkastelu 

 

4.2.1 Koko aineiston tulokset 

 

Taulukkoon 3 on koottu tapahtumatutkimuksen tuloksia koko aineiston osalta. 

Tarkastellessamme päiväkohtaisia keskimääräisiä epänormaaleja tuottoja koko 

aineiston osalta huomataan, että tapahtumapäivänä t4 esiintyy ensimmäinen 

tilastollisesti merkitsevä tapahtuma. Lisäksi tapahtumapäivänä t7 esiintyy toinen 

tilastollisesti merkitsevä tapahtuma. T4 päivänä esiintyvä tapahtuma on merkitsevä 

5 %:n riskitasolla ja t7 on merkitsevä 10 %:n riskitasolla. Taulukosta huomataan 

myös epänormaalien tuottojen olevan positiivisia lukuun ottamatta t2-, t5- ja  t9-päiviä. 

Tapahtumapäivänä t0 huomataan olevan jo keskimääräistä suurempia 

epänormaaleja tuottoja mutta nekään eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tulokset 

tukevat Karhusen (2002) sekä Ikenberry et al.:n (1995) tutkimuksia joissa he 

havaitsivat matalia epänormaaleita tuottoja liittyen ilmoituspäivien ajankohtiin. Se 

miksi tilastollisesti merkitsevät tapahtumat löytyvät vasta muutaman päivän päästä 

tapahtumahetkestä näyttää, miten markkinat reagoivat hieman viiveellisesti 

takaisinostoilmoituksiin. Yritykset eivät käy ostamaan osakkeitaan takaisin saman 

tien ilmoituksen tehtyään, vaan odottavat juuri 4-7 päivää, jonka jälkeen ne päättävät 

jatkotoimenpiteistään joko ostaa osakkeita tai luopua suunnitelmista. 
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Taulukko 3. Epänormaalit tuotot koko aineiston osalta 
Taulukkoon on koottu kaikkien yritysten osalta keskimääräiset epänormaalit tuotot (CAR), T-arvot sekä 
tilastolliset merkitsevyystasot. Lisäksi taulukosta näkee tapahtumatutkimuksen tapahtumapäivät 0-9 alkaen 
yritysten takaisinostoilmoitushetkestä. 

Päivä CAR T-arvo Merkitsevyys 
0  0,0054 0,980 0,333 
1  0,0002 0,058 0,954 
2 -0,0010 -0,278 Neg 
3  0,0023 0,749 0,458 
4    0,0068** 2,392  0,021 
5 -0,0044 -1,356 Neg 
6  0,0030 0,760 0,451 
7   0,0070* 1,821 0,075 
8  0,0002 0,076 0,940 
9 -0,0007 -0,221 Neg 

* tilastollisesti merkitsevä 10 % merkitsevyystasolla 
** tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla 
*** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
Neg = T-arvo negatiivinen 
 

4.2.2 Takaisinostoilmoitusten suuruuksien tulokset 

 

Taulukkoon 4 on kerätty yritysten takaisinostoilmoitusten määrät suhteutettuna 

ulkona oleviin osakkeisiin. Kuten taulukosta huomataan kuuden yrityksen ilmoittavat 

ostavansa takaisin 10 5:n maksimi määrän osakkeitaan takaisin. Suurin osa 

yrityksistä ilmoittaa takaisinostavansa alle 1 % tai 1-2 % ulkona olevista 

osakkeistaan. 

 

Taulukko 4. Yritysten takaisinostoilmoitusten määrät suhteutettuna ulkona oleviin 

osakkeisiin 
Taulukkoon on koottu ilmoitussuhdeluvun perusteella niiden yritysten lukumäärät (N) jotka ovat ilmoittaneet 
tietyn määrän takaisinostoaikeistaan. Suhdeluvut on jaettu viiteen eri kategoriaan prosentuaalisten määrien 
perusteella. 

N Ilmoitussuhdeluku 
6 10 % 
2 4-5 % 
9 2-3 % 

12 1-2 % 
11 < 1 % 
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Seuraaviin taulukoihin 5 ja 6 on kerätty tapahtumatutkimuksen tulokset suhdelukujen 

perusteella. Aineistossa on käytetty kaikkia 46 takaisinostoilmoitus tapahtumaa. 

Liitteeseen 2 on kerätty taulukot suoritetusta tutkimuksesta joista näkee myös 

tilastolliset merkitsevyysluvut. Taulukosta 5 nähdään suurimman suhdeluvun 10 %:n 

epänormaalien tuottojen olevan positiivia ensimmäiset 3 päivää heti ilmoituksen 

jälkeen. Tilastollisesti merkitsevä tapahtuma sijaitsee päivällä t9 ja se on merkitsevä 

1 % merkitsevyystasolla. 4-5 % suhdeluvun yrityksillä ainoa tilastollisesti merkitsevä 

päivä löytyy hetkeltä t7 joka on merkitsevä 10 % merkitsevyystasolla. Lisäksi 

epänormaalit tuotot ovat suurimmaksi osaksi negatiivisia ja jopa tapahtumapäivänä 

t0 ei ole havaittavissa epänormaaleja tuottoja. Tästä voidaan päätellä, etteivät 

markkinat aina reagoi positiivisesti takaisinostoilmoituksiin. Yritysten välillä 

huomataan eroja sen suhteen miten markkinat reagoivat tapahtumahetken 

ilmoituksiin. Tähän liittyy yleensä yrityksen maine markkinoilla, joten huonon 

maineen yritys ei takaisinostoilmoituksestaan huolimatta saa aikaan positiivista 

markkinareaktiota. 2-3 % suhdeluvun yritysten epänormaalit tuotot ovat jo päivällä t0 

saaneet aikaiseksi epänormaaleja tuottoja jotka ovat merkitseviä 1 %:n 

merkitsevyystasolla. Tosin tämän jälkeen epänormaalit tuotot putoavat 

marginaalisiksi ja negatiivisia tuottoja on useampia kuin 10 % suhdeluvun yrityksillä 

tarkasteluperiodin aikana. 

 

Taulukko 5. Epänormaalit tuotot suhdelukujen 10-2 % osalta. 
Taulukkoon on koottu suhdelukujen perusteella tehdyt tapahtumatutkimukset väliltä 10-2 %. Taulukosta näkee 
tapahtumapäivän (t), keskimääräiset epänormaalit tuotot (CAR) sekä niiden merkitsevyydet (T-arvo). 

Päivä 10% CAR 10 % T-arvo 4-5 % CAR 
4-5 % T-

arvo 2-3 % CAR 2-3 % T-arvo 
0 0,0092 0,9964 -0,0395 -1,5140     0,0264*** 5,1557 
1 0,0005 0,4464 -0,0007 -0,0724 0,0045 0,7415 
2 0,0128 0,9831 0,0148 0,9922 -0,0096 -1,3433 
3 0,0097 1,8496 -0,0058 -1,3513 0,0098 1,4093 
4 -0,0002 0,9852 -0,0038 -2,4366 0,0000 -0,0030 
5 -0,0008 0,4491 -0,0063 -3,6599 -0,0070 -1,4612 
6 -0,0015 -0,1094 -0,0042 -0,5300 0,0088 1,6497 
7 0,0252 1,6159 0,0143* 7,6781 -0,0080 -1,6471 
8 -0,0072 -0,4424 0,0018 0,1262 -0,0021 -0,2996 
9      0,0107*** 4,5040 -0,0003 -6,8480 -0,0065 -0,6860 

* tilastollisesti merkitsevä 10 % merkitsevyystasolla 
** tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla 
*** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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Taulukosta 6 voidaan nähdä pienempien suhdelukujen epänormaaleja tuottoja sekä 

niiden merkitsevyysasteita tapahtumaperiodin aikana. 1-2 % suhdeluvun yritykset 

ovat testin perusteella saaneet epänormaaleja tuottoja tapahtumapäivänä t0, tosin 

ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tapahtumapäivänä t4 löytyy tilastollisesti 1 %:n 

merkitsevyystasolla merkitsevä epänormaalituotto, muuten epänormaalit tuotot ovat 

pienempiä kuin 10 %:n suhdeluvun yrityksillä ja myös negatiivisia epänormaaleja 

tuottoja löytyy enemmän kuin 10 %:n suhdeluvun yrityksillä. Alle 1 %:n suhdeluvun 

yritykset ovat myös saaneet hyvin matalia epänormaaleja tuottoja tapahtumapäivänä 

t0, mutta mikään tapahtumapäivä ei tuo tilastollisesti merkitseviä havaintoja esille. 

Myös muut positiiviset epänormaalit tuotot muina tapahtumapäivinä ovat hyvin 

pieniä, kuten suurimmassa osassa testissä seuratuista yrityksistä. Voidaan kuitenkin 

huomata että 10 %:n suhdeluvun yrityksillä epänormaalit tuotot ovat korkeimpia kun 

verrataan niitä muihin yrityksiin. 

 

Taulukko 6. Epänormaalit tuotot suhdelukujen 2- < 1 % osalta. 
Taulukkoon on koottu suhdelukujen perusteella tehdyt tapahtumatutkimukset väliltä 2- < 1 %. Taulukosta näkee 
tapahtumapäivän (t), keskimääräiset epänormaalit tuotot (CAR) sekä niiden merkitsevyydet (T-arvo). 

Päivä (t) 1-2 % CAR 1-2 % T-arvo < 1 % CAR < 1 % T-arvo 
0  0,0045 0,2766  0,0012 0,1047 
1  0,0028 0,4103 -0,0089 -0,7497 
2 -0,0011 -0,2437 -0,006 -0,7077 
3 -0,0005 -0,1165  0,0015 0,1698 

4      0,0169*** 3,8398  0,0148 1,791 
5  0,0009 0,1415 -0,0014 -0,1782 
6 -0,0044 -0,4087 0 0,001 
7  0,0037 0,4123  0,0061 0,8908 
8  -0,0029 -0,6909  0,0096 1,169 
9 -0,004 -0,7069  0,0037 0,5717 

* tilastollisesti merkitsevä 10 % merkitsevyystasolla 
** tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla 
*** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
 

Näistä tuloksista voidaan kuitenkin huomata että, mitä enemmän yritys ilmoittaa 

ostavansa osakkeitaan takaisin suhteutettuna ulkona olevien osakkeiden määrään, 

epänormaalit tuotot ovat marginaalisesti suurempia kuin niillä, jotka ilmoittavat 

ostavansa vähemmän. Tällöin sijoittajat mahdollisesti ajattelevat yrityksen johdon 

uskovan osakkeensa olevan aliarvostettu markkinoilla tai johto uskoo yrityksensä 
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tulevaisuuteen vahvemmin. Joten suuremmat takaisinostosohjelmat palkitsevat 

yrityksiä paremmilla tuotoilla kuin pienemmän ostosohjelmat. Tulokset vaikuttavat 

hieman samankaltaisilta kuin Comment & Jarrel (1991) tulokset joissa raportoitiin 

suurimpien takaisinostosohjelmien tuottavan yritysten osakkeille epänormaaleita 

tuottoja. Tosin tuloksista täytyy huomata tilastollisesti merkitsevien päivien 

puuttuminen usealta päivältä, joten varmoja johtopäätöksiä ei pystytä näillä tiedoilla 

vielä kertomaan. 

 

4.2.3 Todellisten takaisinostojen vaikutus epänormaaleihin tuottoihin 
lyhyellä aikavälillä 

 

Taulukossa 7 on esitetty regressioanalyysin tulokset todellisten takaisinostomäärien 

ja epänormaalien tuottojen välisestä riippuvuudesta tapahtumapäivän jälkeen 

lyhyellä aikavälillä. Regressiossa on käytetty niitä yrityksiä joista on tutkimusperiodin 

aikana saatu vuoden periodilla otettua epänormaalit tuotot. Yhteensä yrityksiä oli 30 

tässä analyysissä. Taulukosta voidaan nähdä että 3 kuukauden ja 6 kuukauden 

aikavälillä, tosin tilastollisesti merkitsemättömästi, suhdeluvun kasvaessa 

epänormaalit tuotot ovat pienempiä. Tämä siis tarkoittaa sitä että jos yritys ostaa 

osakkeita suhteellisesti takaisin enemmän kuin yritykset ovat keskimäärin ostaneet, 

epänormaalit tuotot ovat pienempiä. Suhdeluku ja epänormaalit tuotot ovat siis 

negatiivisessa suhteessa toisiinsa verrattuna näillä aikaperiodeilla. Kun tarkasteltiin 

vuoden ajanjaksoa tapahtumapäivän jälkeen, suhde muuttui positiiviseksi, tosin 

sekin tilastollisesti merkitsemättömäksi mikä tarkoittaa, että suhdeluvun kasvaessa 

epänormaalit tuotot ovat suurempia. Tällöin yritykset, jotka todellisuudessa ostavat 

osakkeitaan takaisin keskimääräistä enemmän, saavat aikaiseksi suurempia 

epänormaaleja tuottoja. 
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Taulukko 7. Regressioanalyysin tulokset lyhyeltä aikaväliltä. 
Taulukkoon on koottu regressioanalyysin tulokset 3kk, 6kk ja 1 vuoden aikaväliltä. Taulukosta näkee ajan (t), 
suhdeluvun koeffisientti kertoimen sekä tilastollista merkitsevyyttä kuvaavan T-arvon. 

Aika (t) Coefficient (suhdeluku) T-arvo 
3kk -0.0217 0.665 
6kk -0.1163 0.319 
1v 0.1024 0.647 

* tilastollisesti merkitsevä 10 % merkitsevyystasolla 
** tilastollisesti merkitsevä 5 % merkitsevyystasolla 
*** tilastollisesti merkitsevä 1 % merkitsevyystasolla 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkasteltu yritysten antamien 

takaisinostoilmoitusten vaikutuksia niiden osakkeiden epänormaaleihin arvon 

muutoksiin. Tarkastelun kohteena on tutkimuksessa ollut takaisinostoilmoituspäivät, 

takaisinostojen todellinen volyymi sekä miten todellinen takaisinosto volyymi 

vaikuttaa lyhyellä aikavälillä epänormaaleihin tuottoihin lyhyellä aikavälillä. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapahtumatutkimusta sekä regressioanalyysiä. 

Tutkielmassa tarkasteltiin 40 yritystä jotka olivat 1.1.2006 ja 31.12.2008 välillä 

antaneet takaisinostoilmoituksia Helsingin pörssissä. Tapahtumia kirjattiin yhteensä 

46 kappaletta. Tuloksia tarkasteltiin koko aineiston osalta, että myös jaoteltuna 

suhdelukuihin ulkona olevien osakkeiden ja todellisten takaisinostojen perusteella. 

 

Yhtiöillä on kolme erilaista tapaa ostaa takaisin osakkeita. Ensimmäinen on tarjous 

ostaa yrityksen osakkeita. Toinen tapa takaisinostaa osakkeita on ns. Hollantilainen 

huutokauppa, jossa osakkeenomistajat huutokauppaavat myytävien osakkeiden 

lukumäärän ja hinnan. Kolmas ja suosituin tapa takaisinostaa osakkeita on suoraan 

avoimilta markkinoilta. Osakkeiden takaisinostoille on monia eri syitä ja näistä 

yleisimmin käytettyjä ovat: signalointi, yrityksen pääomasuhteen muuttaminen, 

henkilöstön kannustinjärjestelmä, yritysvaltauksen esto ja ylimääräisen pääoman 

jakaminen. Suurin osa Suomessa tehdyistä osakkeiden takaisinostojen tutkielmista 

tutkii juuri näitä syitä, miksi yritykset ostavat osakkeitaan takaisin. 

 

Keskeisimpinä tuloksina voidaan tutkimuksessa pitää että se, kuinka paljon yritys 

ilmoittaa takaisinostavansa osakkeitaan suhteutettuna ulkona olevien osakkeiden 

määrään, vaikuttaa epänormaaleihin tuottoihin. Mitä suurempi tämä suhdeluku on, 

sitä suurempia ovat myös odotettavissa olevat epänormaalit tuotot. Tosin 

tutkimuksessa huomattiin, että tällä aikaperiodilla ei saatu tilastollisesti merkitseviä 

tuloksia aikaiseksi kuin vain muutamilta päiviltä joten pidemmällä aikaperiodilla tämä 

pulma voisi korjaantua. Lisäksi se, että kaikki yritykset eivät osta täysin ilmoittamiaan 
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määriä vaan jättävät osan osakkeistaan ostamatta on huomattava asia. Yritykset 

ostavat niitä takaisin nousukausina ja vähentävät ostojaan laskukausina. Voidaan 

vielä todeta että tarkasteltaessa lyhyellä aikavälillä epänormaaleja tuottoja sekä 

takaisinostojen todellista määrää ei voida todeta vielä tilastollisesti riippuvatko ne 

toisistaan vai eivät. 

 

Tämä tutkimus mahdollistaa hyviä jatkotutkimusaiheita. Mahdollisena 

jatkotutkimusaiheena voisi olla hyvinkin samankaltainen tutkimus pidemmältä 

aikaväliltä, jolloin havaintoja ja yrityksiä olisi saatavilla vielä enemmän. Tällöin olisi 

hyvin mielenkiintoista seurata, vaikuttavatko osakkeiden todelliset 

takaisinostomäärät tuottoihin esimerkiksi 10 vuoden aikaperiodilla. Pidemmällä 

aikaperiodilla saataisiin varmuutta kyseiseen ongelmaan ja sen mahdolliseen 

hyödyntämiseen sijoitus strategiana. 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1. Yritysten takaisinstoilmoitukset 
 
 
Taulukossa on tutkimuksessa käytetyt takaisinostoilmoitukset aikajärjestyksessä. Taulukosta selviää 
ilmoituksen antaneen yrityksen nimi ja ilmoittama takaisinosto määrä. 

Päivämäärä Yritys Ilmoittama takaisinosto kappalemäärä 
14.2.2006 Vaisala 35000 
27.2.2006 Kone Oyj 10880000 
28.2.2006 Cargotech 6391000 
2.5.2006 Metso 300000 

22.5.2006 Affecto Oyj 234900 
31.5.2006 Fortum  22000000 
8.8.2006 Trainers House Oyj 1000000 

25.8.2006 Scanfil 1000000 
18.10.2006 Etteplan Oyj 80000 
14.2.2007 Comptel 410000 
26.2.2007 Kone oyj * 
27.2.2007 Cargotech * 
14.3.2007 Qpr Software Oyj 250000 
28.3.2007 Fortum  * 
5.4.2007 Raisio 4175000 
3.5.2007 Nokia Oyj 380000000 
7.5.2007 Hk Scan Oyj 3500000 

26.6.2007 Aspo 400000 
28.6.2007 Panostaja Oyj 2973456 
9.8.2007 Amer Sports 445000 
2.8.2007 Sanoma Oyj 8200000 

20.8.2007 UPM-Kymmene 16400000 
21.12.2007 Ponsse 250000 
4.1.2008 Finnair 600000 
6.2.2008 Pöyry 400000 
7.2.2008 Orion 2400000 

13.2.2008 Digia Oyj 300000 
26.2.2008 Talentum Oyj 500000 
27.2.2008 Solteq 360000 
29.2.2008 Cargotech * 
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12.3.2008 Qpr Software Oyj * 
17.3.2008 Hk Scan Oyj * 
28.3.2008 Etteplan Oyj 500000 
19.5.2008 Lännen Tehtaat Oyj 65000 
20.5.2008 Teleste 500000 
30.5.2008 Srv Group 3676846 
26.8.2008 Raisio 1250000 
18.9.2008 Atria Oyj 300000 
27.10.2008 Panostaja Oyj 4520067 
28.10.2008 Suominen Yhtymä Oyj 50000 
29.10.2008 F-Secure 2500000 
30.10.2008 Scanfil 2000000 
6.11.2008 Renevio Group Oy 1000000 
6.11.2008 Uponor 200000 
20.11.2008 YIT 12722342 
12.12.2008 Efore Oyj 700000 

 Yritys ilmoittaa jatkavansa jo edellä ilmoittamaansa osakkaiden takaisinostoa 
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Liite 2. Suhdelukujen T-arvot sekä merkitsevyystasot 
 
Taulukoihin on kerätty takaisinostoilmoitusten ja ulkona olevien osakkeiden suhdelukujen 
tapahtumatutkimusten T-arvot sekä merkitsevyystasot päiviltä 0-9. 

Päivä 10 % T-arvo 10 % Merkitsevyys 
0 0,996362246 0,357544111 
1 0,446427104 0,670948987 
2 0,983135165 0,363507765 
3 1,849553492 0,113860562 
4 0,985206977 0,36256848 
5 0,449119571 0,669111976 
6 -0,109404724 Neg 
7 1,615930923 0,157236544 
8 -0,442435107 Neg 
9 4,503953952 0,004086695 

 
Päivä 4-5 % T-arvo 4-5 % Merkitsevyys 

0 -1,51396963 Neg 
1 -0,072398558 Neg 
2 0,992175736 0,50250031 
3 -1,351345477 Neg 
4 -2,436590094 Neg 
5 -3,659894669 Neg 
6 -0,530043584 Neg 
7 7,678133927 0,082449255 
8 0,126219823 0,92006865 
9 -6,847957121 Neg 

 
Päivä 2-3 % T-arvo 2-3 % Merkitsevyys 

0 5,155682066 0,000868246 
1 0,741461172 0,479611651 
2 -1,343306649 Neg 
3 1,409257174 0,196424307 
4 -0,003018084 Neg 
5 -1,461224816 Neg 
6 1,649707855 0,137611593 
7 -1,647129464 Neg 
8 -0,299611335 Neg 
9 -0,685989761 Neg 

 
Päivä 1-2 % T-arvo 1-2 % Merkitsevyys 

0 0,276645723 0,78768593 
1 0,410311377 0,690230309 
2 -0,243715554 Neg 
3 -0,116492322 Neg 
4 3,839754986 0,003266393 
5 0,141539927 0,890254237 
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6 -0,408700052 Neg 
7 0,412327429 0,688799675 
8 -0,690862117 Neg 
9 -0,706938773 Neg 

 
Päivä < 1 % T-arvo < 1 % Merkitsevyys 

0 0,104677689 0,918701364 
1 -0,749669289 Neg 
2 -0,707693541 Neg 
3 0,169775188 0,868572374 
4 1,79099835 0,10355872 
5 -0,178194218 Neg 
6 0,00103689 0,999193075 
7 0,89078185 0,393973144 
8 1,168951106 0,269533253 
9 0,571662464 0,580172092 
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Liite 3. Regressio analyysin E-views tulostaulutkot 3kk, 6kk ja 1 vuoden 
eteenpäin tapahtumapäivästä. 
 

Dependent Variable: KOLMEKK   
Method: Least Squares   
Date: 11/24/09   Time: 13:02   
Sample (adjusted): 1 30   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.041324 0.041846 0.987533 0.3321 

SUHDE -0.021674 0.049435 -0.438431 0.6646 
     
     R-squared 0.007069     Mean dependent var 0.025745 

Adjusted R-
squared -0.029706     S.D. dependent var 0.117282 
S.E. of 
regression 0.119011     Akaike info criterion 

-
1.352727 

Sum squared 
resid 0.382419     Schwarz criterion 

-
1.258431 

Log likelihood 21.61454     F-statistic 0.192222 
Durbin-Watson 
stat 2.424089     Prob(F-statistic) 0.664562 

     
      

 
Dependent Variable: KUUSIKK   
Method: Least Squares   
Date: 11/24/09   Time: 15:17   
Sample (adjusted): 1 30   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.076102 0.098393 0.773451 0.4462 

SUHDE -0.116337 0.114382 -1.017099 0.3185 
     
     

R-squared 0.038266     Mean dependent var 
-

0.009491 
Adjusted R-
squared 0.001276     S.D. dependent var 0.269948 
S.E. of regression 0.269776     Akaike info criterion 0.286298 
Sum squared 
resid 1.892253     Schwarz criterion 0.381455 
Log likelihood -2.008172     F-statistic 1.034490 
Durbin-Watson 
stat 2.085259     Prob(F-statistic) 0.318478 
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Dependent Variable: VUOSI   
Method: Least Squares   
Date: 11/24/09   Time: 15:34   
Sample (adjusted): 1 30   
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.186158 0.192003 -0.969560 0.3419 

SUHDE 0.102356 0.220600 0.463990 0.6468 
     
     

R-squared 0.008891     Mean dependent var 
-

0.109594 
Adjusted R-
squared -0.032406     S.D. dependent var 0.492608 
S.E. of regression 0.500526     Akaike info criterion 1.527489 
Sum squared 
resid 6.012631     Schwarz criterion 1.624266 
Log likelihood -17.85736     F-statistic 0.215286 
Durbin-Watson 
stat 1.943277     Prob(F-statistic) 0.646836 

     
      

 


