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1. JOHDANTO 

 

Osakkeiden takaisinostojen määrä on Suomessa lisääntynyt sen jälkeen, kun 

lainsäädännön rajoituksia huojennettiin vuonna 2005. Osakkeiden takaisinostojen 

rajoituksien vähentäminen on tällä hetkellä kasvava trendi Euroopassa johtuen EU-

lainsäädännöstä. Omien osakkeiden takaisinostojen rajoituksia on poistettu Yhdysvalloissa 

jo 1980-luvulta lähtien, joten suurin osa takaisinostoihin liittyvästä tutkimuksesta on 

toteutettu yhdysvaltalaisella aineistolla. Lainsäädännöllinen sääntely eroaa kuitenkin 

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä merkittävästi, joka vaikuttaa takaisinoston yleisyyteen 

sekä käyttötarkoituksiin.  

Osakkeiden takaisinostojen suosion nousu on kasvattanut myös akateemisen tutkimuksen 

määrää. Osakkeiden takaisinostojen tutkimus keskittyy pääsääntöisesti tutkimaan syitä 

omien osakkeiden takaisinostojen taustalla sekä takaisinostojen vaikutusta osakkeesta 

saataviin tuottoihin. Osakkeiden takaisinostojen syistä tehtyjä merkittäviä tutkimuksia ovat 

ainakin Vermalaen (1981), joka löysi tukevaa todistusaineistoa signalointi motiiville sekä 

Dittmar (2000), jonka tutkimuksessa saatiin lisää tukevaa todistusaineistoa signaloinnille ja 

muille takaisinostojen motiiveille. Osakkeiden takaisinostoilmoitusten vaikutusta osakkeen 

arvoon tutkivat muun muassa Ikenberry et al (1995), jotka havaitsivat positiivisia 

epänormaaleja tuottoja takaisinostoilmoituksen läheisyydessä. Suomalaisella aineistolla 

omien osakkeiden takaisinostojen merkittävimpiä tutkimuksia ovat Karhunen (2002), joka 

havaitsi tutkimuksessaan, että neljäsosa takaisinosto-ohjelmista johtaa varsinaisiin 

takaisinostoihin. Tomperin (2004) tutkimuksessa havaittiin, että takaisinostot 

pääsääntöisesti vähentävät yritysten likviditeettiä lukuun ottamatta pieniä yrityksiä. 

Osakkeiden takaisinostot ovat paljon tutkittu aihepiiri muualla maailmassa, mutta niitä ei 

kuitenkaan ole tutkittu erityisen paljon suomalaisella aineistolla. Suomalaisella aineistolla 

tehtyjen merkittävimpien tutkimusten jälkeen on lisäksi tapahtunut lainsäädännöllisiä 

muutoksia koskien osakkeiden takaisinostoja. Lainsäädännön sekä liiketoimintakulttuurin 

eroavaisuudet ja suomalaisella aineistolla tehtyjen viimeaikaisten tutkimuksien vähäisyys 

luovat perusteen testata muualla maailmassa todettuja ilmiöitä kotimaisella aineistolla. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko avoimilta markkinoilta tehtävien 

takaisinosto-ohjelmien ilmoituksilla vaikutusta yrityksen osakkeesta saataviin tuottoihin 

tapahtumapäivän läheisyydessä. Markkinoiden toimiessa tehokkaasti epänormaaleja 
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tuottoja ei pitäisi esiintyä takaisinostoilmoitusten läheisyydessä. Tutkielman tarkoituksena 

on lisäksi tarjota uutta suomalaista todistusaineistoa aiemmissa tutkimuksissa havaittuihin 

ilmiöihin.  

Tutkielmassa johdannon jälkeen perehdytään aiheeseen liittyvään teoreettiseen 

viitekehykseen, joka muodostuu markkinoiden tehokkuuden teoriasta, osakkeiden 

takaisinostojen syistä, toteutustavoista, Suomen lainsäädännöstä koskien takaisinostoja 

sekä keskeisimmistä suomalaisista tutkimuksista liittyen takaisinostoihin. Tämän jälkeen 

esitellään tutkimuksessa käytetty tapahtumatutkimusmenetelmä sekä tutkimusaineisto. 

Lopuksi käsitellään tutkimuksesta saadut tulokset ja esitetään johtopäätökset sekä 

yhteenveto.    
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2. MARKKINOIDEN TEHOKKUUS 

 

Tutkielman toisessa kappaleessa käsitellään teoreettinen tausta markkinoiden 

tehokkuudesta ja osakkeen hinnan muodostumisesta tehokkailla markkinoilla. 

Kappaleessa käsitellään pääsääntöisesti Fama (1970) tekemää tutkimusta markkinoiden 

tehokkuudesta. 

2.1 Määritelmä 

 

Tutkittaessa ulkoisen tapahtuman vaikutusta yrityksen osakkeen arvoon on olennaista 

tarkastella markkinoiden tapaa käsitellä informaatiota. Keskeisimpinä teorioina voidaan 

pitää Muthin (1961) esittämää teoriaa rationaalisen toiminnan tuloksista ja sen pohjalta 

kehittynyttä Faman (1970) teoriaa markkinoiden tehokkuudesta. Faman (1970) mukaan 

rahoitusmarkkinoiden tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää tehokasta varojen allokoimista 

yli- ja alijäämä sektorien välillä. Sharpe et al. (1999) mukaan tehokas allokaatio edellyttää 

markkinoiden sisäistä ja ulkoista tehokkuutta. Sisäisesti tehokkailla markkinoilla 

transaktioiden toteutumisnopeus on suuri ja kaupankäyntikustannukset matalat. Ulkoisella 

markkinoiden tehokkuudella tarkoitetaan markkinoiden kykyä käsitellä informaatiota. 

Fama (1970) esitti markkinoiden tehokkuuden jakautuvan kolmeen asteeseen: heikko, 

keskivahva ja vahva. Tehokkuuden asteella tarkoitetaan sitä, miten hyvin markkinahinnat 

heijastavat saatavilla olevaa informaatiota. Markkinoiden tehokkuuden ehdot ovat 

sisäkkäisiä eli keskivahvat markkinat sisältävät myös heikkojen ehtojen tehokkaat 

markkinat. Fama (1970) asetti taustaoletuksiksi, että sijoittajilla on informaatioon perustuen 

yhtenevät olettamukset tulevaisuuden hintojen suhteen, informaatio on vapaasti saatavilla 

markkinaosapuolille sekä veroja ja transaktiokustannuksia ei ole. Nämä ehdot eivät 

toteudu täydellisesti millään maailman osakemarkkinoilla johtuen transaktio- ja 

tiedonhankkimiskustannuksista sekä siitä, että kaikki sijoittajat markkinoilla eivät toimi 

rationaalisesti. (Fama, 1970) 

Heikossa asteessa markkinahinnat sisältävät kaiken historiallisen tiedon. Markkinoiden 

tehokkuuden ollessa heikkoa, epänormaaleja tuottoja ei ole mahdollista saavuttaa 

historiallisen tiedon avulla. Keskivahvan asteen hinnat sisältävät kaiken historiallisen ja 

julkisen tiedon. Epänormaaleja tuottoja ei ole mahdollista tällöin saavuttaa historiallisen tai 



5 
 

julkisen tiedon avulla, kuten pörssitiedotteiden. Epänormaaleja tuottoja on keskivahvassa 

tehokkuuden asteessa mahdollista saavuttaa ainoastaan sisäpiiritiedon avulla. 

Vahvan asteen hinnat sisältävät kaiken saatavilla olevan informaation, jolloin 

epänormaaleja tuottoja ei ole mahdollista saavuttaa edes sisäpiiritiedon avulla. Osakkeen 

hintakehitys seuraa tällöin satunnaiskulun-mallia. (Fama, 1970) 

2.2 Osakkeiden hinnan määräytyminen 

 

Fama (1970) esitti, että osakkeiden hinnan muodostuminen tehokkailla markkinoilla 

voidaan esittää seuraavanalaisen kaavan avulla:  

  (      |  )   [   (      |  )] (1) 

 

Kaavassa (1) termillä    merkitään käytettävissä olevaa informaatiota tarkastelu 

ajankohdan alussa ja        kuvaa osakkeen j hintaa ajanhetkellä t+1. Osakkeen 

prosentuaalista tuottoa kuvataan tekijällä       . Kokonaisuutena termi  (      |  ) 

ilmaisee siis osakkeen odotetutun tuoton ajanhetkellä t+1 ajanhetken t informaatioon 

perustuen. Termi    (      |  ) tarkoittaa kokonaisuutena osakkeen prosentuaalista 

tuottoa ajanhetkellä t+1, kun käytössä on ollut ajanhetken t informaatio. Kaavan (1) 

perusteella osakkeiden hintojen tulisi määräytyä täydellisesti tarkasteluajankohdan alussa 

olevan informaation avulla täydellisillä markkinoilla.  

Kaavaan (1) perustuen Fama (1970) johtaa osakkeen odotetun hinnan ja toteutuneen 

hinnan seuraavalla tavalla: 

                (      |  ) (2) 

 

Kaavassa (2)       kuvaa eroavaisuutta sijoittajan odottaman hinnan ja osakkeen j 

todellisen hinnan välillä ajanhetkellä t+1. Kaava (2) voidaan esittää seuraavalla tavalla 

olettaen tehokkaiden markkinoiden olemassaolo: 

  (      |  )    (3) 

 

Tehokkailla markkinoilla ei esiinny yli- tai alituottoja ja osakkeet hinnat ovat määräytyneet 

oikein. Sijoittamalla ei tällöin ole mahdollista saavuttaa systemaattisia tuottoja. Fama 
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kutsuu tätä tilannetta ns. “fair game” -tilanteeksi, josta hän on johtanut satunnaiskulkuun 

(random walk) perustuvan mallin. Satunnaiskulun mallissa osakkeiden tuotot ovat 

jakautuneet samanlaisesti ja niiden välillä ei vallitse riippuvuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

osaketuottojen tulevaa kehitystä ei voida ennustaa historiallisen kurssikehityksen avulla. 

(Fama, 1970) 
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3. OSAKKEIDEN TAKAISINOSTOT 

 

Tämä luku käsittelee osakkeiden takaisinostoihin liittyvää teoreettista viitekehystä ja 

tärkeimpiä tutkimustuloksia. Luvussa esitellään osakkeiden takaisinostojen toteutustavat, 

syitä osakkeiden takaisinostoille, Suomen lainsäädäntöä koskien omien osakkeiden 

takaisinostoja sekä esitellään merkittävimmät Suomalaiset tutkimukset. 

3.1 Osakkeiden takaisinostojen toteutustavat 

 

Osakkeiden takaisinostoja voidaan toteuttaa viidellä eri tavalla: Kiinteähintaisena 

ostotarjouksena, hollantilaisena huutokauppana, ostoina avoimilta markkinoilta, 

kohdennettuina ostotarjouksina tai jakamalla osakkeenomistajille myyntioptioita. Näistä 

kolme ensimmäistä ovat yleisimmät takaisinostojen toteutustavat. Osakkeiden 

takaisinostojen toteutustavat eroavat maksetun preemion, joustavuuden ja 

toteutusnopeuden suhteen. Joustavuudella tarkoitetaan minkälaiset velvoitteet 

toteutustapa asettaa yritykselle keskeyttää ostot. Preemiolla tarkoitetaan markkinahinnan 

ja osakkeesta maksetun hinnan välistä erotusta. (Vermaelen 2005) 

Kiinteähintaisessa ostotarjouksessa yhtiö tekee ostotarjouksen ennalta määritellystä 

osakemäärästä määriteltyyn hintaan. Määritelty hinta on tyypillisesti markkinahintaa 

korkeampi, jotta osakkeenomistajilla olisi riittävä kannustin myydä osakkeet. Tilanteessa, 

jossa osakkeita tarjotaan enemmän kuin tarjouksessa on määritelty, voi yritys valita 

ostaako se enemmän osakkeita takaisin.  Comment & Jarrell (1991) havaitsivat, että 

kolmesta yleisimmästä toteutustavasta, kiinteähintaisessa ostotarjouksessa on suurimmat 

epänormaalit tuotot. (Vermaelen, 2005; Comment & Jarrell, 1991) 

Hollantilainen huutokauppa on samankaltainen menettely kuin kiinteähintainen ostotarjous 

mutta kiinteän hinnan sijasta annetaan ostohinnalle vaihteluväli. Osakkeenomistajat voivat 

tarjota vaihteluväliltä hintaa, jolla ovat valmiita myymään osakkeensa. Jätettyjen tarjousten 

perusteella määritetään alin hinta, jolla yritys saa ostettua määrittelemänsä määrän 

osakkeita.  Yritys maksaa tämän hinnan kaikille osakkeenomistajille, joilta se ostaa 

osakkeita. Hollantilaisessa huutokaupassa yrityksen maksama preemio markkinahinnan 

lisäksi on pienempi kuin kiinteähintaisessa ostotarjouksessa. Comment & Jarrell (1991) 

havaitsivat, että epänormaalit tuotot ovat merkittävästi pienemmät hollantilaisella 

huutokaupalla toteutetuissa takaisinostoissa verrattuna kiinteähintaisiin ostotarjouksiin. 
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Pienempi epänormaali tuotto on tutkimuksen mukaan seurausta pienemmästä preemiosta 

sekä johtajien henkilökohtaiseen varallisuuteen kohdistuvasta pienemmästä riskistä. 

(Vermaelen, 2005; Comment & Jarrell, 1991) 

Avoimilta markkinoilta toteutetut ostot ovat suosituin ja halvin tapa toteuttaa takaisinostoja, 

mutta niihin liittyy lainsäädännöllisiä rajoituksia. Suomessa avoimilta markkinoilta tehtävien 

takaisinostojen määrä on rajoitettu 10 % ulkona olevien osakkeiden määrästä. Avoimilta 

markkinoilta toteutetuissa ostoissa yritys ostaa avoimilta markkinoilta ennalta määritellyn 

määrän osakkeita tiettynä ajanjaksona. Toisin kuin aiemmin käsitellyissä ostotarjouksissa, 

avoimilta markkinoilta tehdyt takaisinostot eivät velvoita yritystä hankkimaan koko 

ilmoittamaansa määrää osakkeita. Avomarkkinaostot ovat siis joustavampi, mutta hitaampi 

tapa ostaa osakkeita kuin ostotarjousmenettelyt. Avoimilta markkinoilta tehtyihin 

takaisinostoihin liittyvät epänormaalit tuotot ovat merkittävästi pienempiä kuin 

kiinteähintaisissa tai hollantilaisissa ostotarjouksissa. Stephens ja Weisbach (1998) 

esittivät tämän mahdollisesti johtuvan siitä, että avomarkkinaostot eivät sitouta yritystä 

toteuttamaan ostoja. Comment & Jarrell (1991) havaitsivat lisäksi, että takaisinosto-

ohjelman suuruudella on positiivinen yhteys epänormaaleihin tuottoihin. (Vermaelen, 2005; 

Comment & Jarrell, 1991) 

Kohdennetuissa ostotarjouksissa yritys neuvottelee ostotarjouksen yhdeltä tai muutamalta 

suurelta osakkeenomistajalta.  Osakkeista maksetaan markkinahinnan lisäksi preemio. 

Kohdennettuja ostotarjouksia voidaan käyttää yritysvaltauksen torjumisessa, koska ne 

ovat nopeita toteuttaa. Payer ja Vermaelen (2005) havaitsivat, että lähes puolet 

kohdennetuista yksityisistä ostotarjouksista toteutettiin alle markkinahinnan. Tämä on 

seurausta siitä, että suuret sijoittajat haluavat nopeasti likvidejä varoja ja ovat tämän 

vuoksi heikossa neuvotteluasemassa. (Vermaelen, 2005) 

Takaisinostoja voidaan myös toteuttaa jakamalla osakkeenomistajille myyntioptioita 

osakkeenomistajille suhteessa heidän omistamien osakkeiden lukumäärään mukaan. Yksi 

myyntioptio oikeuttaa myymään yhden osakkeen. Osakkeenomistajilla on myös 

mahdollisuus myydä myyntioptionsa toiselle osakkeenomistajalle. (Vermaelen, 2005) 
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3.2 Osakkeiden takaisinostojen syyt 

 

Osakkeiden takaisinostojen tutkituimpia osa-alueita ovat motiivit osakkeiden 

takaisinostojen takana. Osakkeiden takaisinostoja toteutetaan ainakin kuudesta syystä: (1) 

Signalointina ja investointina, (2) Ylimääräisen pääoman jakamisena (3) 

Pääomarakenteeseen vaikuttamisena, (4) Yritysvaltauksilta suojautumiseen, (5) Sisäisiin 

palkkiojärjestelmiin, ja (6) Maksuvälineeksi investointeihin ja yrityskauppoihin. 

3.2.1 Signalointi 

 

Signalointi on yleisesti hyväksytyin ja suosituin teoreettinen motiivi osakkeiden 

takaisinostoille. Signalointi perustuu informaation asymmetriaan johdon ja ulkopuolisten 

sijoittajien välillä. Yrityksen johdolla on enemmän tietoa yrityksestä ja parempi ymmärrys 

yrityksen todellisesta arvosta. Signalointi motiivi jakautuu kahteen hieman erilaiseen 

näkemykseen. Ensimmäisen näkemyksen mukaan yrityksen johto pyrkii viestimään 

markkinoille positiivista tietoa yrityksestä. Toisen näkemyksen mukaan yrityksen johto 

käyttää takaisinostoja investointina, kun he kokevat osakkeen olevan aliarvostettu vaikka 

heillä ei olisikaan hallussa uutta tietoa. (Dittmar 2000; Karhunen 2002) 

Vermaelen (1981), Lakonishok & Vermaelen (1990) sekä Comment & Jarrell (1991) 

havaitsivat positiivisia epänormaaleja tuottoja, joita voidaan pitää signalointia tukevana 

todistusaineistona. Chan et al. (2001) havaitsivat, että johtajat kykenevät tunnistamaan 

osakkeen aliarvostuksen, koska epänormaalit tuotot ovat suurempia yrityksillä, jotka 

todellisuudessa toteuttavat takaisinosto-ohjelmiaan. Avoimilta markkinoilta tehtävien 

takaisinostojen signaloinnin olemassaolosta on kuitenkin kiistelty, koska takaisinosto-

ohjelmat eivät ole yritystä sitovia (Stephens & Weisbach, 1998). 

Chan (2004) havaitsi, että yritykset eivät näyttäisi toteuttavan takaisinostoja, mikäli 

markkinoiden reaktio ohjelmaan on riittävä korjaamaan aliarvostuksen. Ilmoituksen 

aiheuttaman reaktion ollessa riittämätön, yritys toteuttaa takaisinoston. Tätä voidaan pitää 

todistusaineistona siitä, että johtajat ovat kykeneviä havaitsemaan osakkeen 

aliarvostuksen.  
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3.2.2 Ylimääräisen pääoman jakaminen 

 

Osakkeiden takaisinostot ovat vaihtoehtoinen tapa osingoille jakaa ylimääräistä pääomaa 

osakkeenomistajille.  Yrityksen omien osakkeiden takaisinostoihin ei liity samanlaista 

olettamusta jatkuvuudesta kuin osinkoihin. Yrityksen maksaman vuosittaisen osingon 

muutoksilla on suora vaikutus yrityksen arvoon. Osakkeiden takaisinostot ovat lisäksi 

joustavampia kuin osingot, koska ne voidaan toteuttaa suhteellisen nopeasti milloin 

tahansa. (Dittmar 2000) 

Guay ja Harford (2000) havaitsivat, että yritykset toteuttavat omien osakkeiden 

takaisinostoja varoilla, jotka ovat peräisin luonteeltaan lyhytaikaisista ja kertaluontoisista 

eristä. Osingoissa yritykset taas jakavat jatkuvista kassavirroista saatavia varoja. 

Omien osakkeiden takaisinostot ja osingot eroavat pääoman jakotapana lisäksi 

verotukseltaan. Osingot ovat kertaluontoisia maksuja osakkeenomistajille, joiden verotus 

tapahtuu oman lainsäädännön mukaan. Osakkeiden takaisinostoissa pääoman siirtyminen 

osakkeenomistajille tapahtuu osakkeen arvonnousuna, jota verotetaan pääomatulona. 

Suomen verotuksessa osinkoja kohdellaan osittain verovapaana ja niiden verotus on 

kevyempää. Näin ollen, verotehokasta pääoman jakamista ei voida pitää mahdollisena 

syynä suomalaisissa yrityksissä, joiden osakkeenomistajat ovat pääosin kotimaisia. 

(Karhunen, 2002) 

3.2.3 Pääomarakenteeseen vaikuttaminen 

 

Yrityksen takaisinostot vaikuttavat negatiivisesti omaan pääomaan ja kasvattavat 

velkaantumisastetta. Yritys kykenee vaikuttamaan pääomarakenteeseen takaisinostojen 

avulla ja sopeuttamaan velkaantumisastetta kohti optimaalista velkaantumisastetta. 

Suomessa vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, koska takaisinostoja voidaan toteuttaa 

vain 10 % markkinoilla olevien osakkeiden määrästä. Yrityksillä on mahdollisuus vain 

suhteellisen pieniin sopeutuksiin pääomarakenteessa. (Dittmar, 2000; Karhunen, 2002) 

Dittmar (2000) havaitsi yrityksien, joiden velkaantumisaste on optimaalisen 

velkaantumisasteen alapuolella, ostavan todennäköisemmin omia osakkeita nostaakseen 

velkaantumisastettaan. Chan et al. (2004) saivat myös samankaltaisia tuloksia, jotka 

tukevat väittämää, että takaisinostoja käytetään välineenä pääomarakenteen 
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sopeuttamiseen. Markkinoiden reaktio on riippuvainen siitä siirtyykö yritys takaisinostojen 

myötä kohti optimaalista velkaantumisastetta vai siitä poispäin. (Damodaran, 2006) 

3.2.4 Yritysvaltauksilta suojautuminen 

 

Osakkeiden takaisinostoilla voidaan vaikuttaa yritysvaltauksen onnistumiseen lisäämällä 

osakkeiden kysyntää markkinoilla. Osakkeiden takaisinostot nostavat osakkeen hintaa 

markkinoilla, koska yritys hankkii osakkeet omistajilta, jotka ovat valmiita myymään 

osakkeensa halvimmalla. Takaisinostojen avulla on siis mahdollista nostaa osakkeen ja 

yritysvaltauksen hintaa. Tämän teorian mukaisesti yritykset, joilla on riski tulla vihamielisen 

valtauksen kohteeksi ostavat omia osakkeitaan todennäköisemmin kuin yritykset joilla riski 

on pienempi. (Dittmar, 2000)  

Dann & DeAngelon (1988) tutkimus antaa tukevaa aineistoa kohdennettujen 

takaisinostotarjousten käyttämisestä kun yritykseen kohdistuu uhka valtauksesta. 

Tutkimuksen mukaan he havaitsivat, että epänormaalit tuotot ovat negatiivisia 

kohdennetun takaisinosto tarjouksen yhteydessä.  

Avoimilta markkinoilta toteutettujen takaisinostojen käyttämisestä yritysvaltauksilta 

suojautumiseen Denis (1990) sekä Dittmar (2000) tarjoavat jonkin verran tukevaa 

todistusaineistoa. Avomarkkinaostot ovat kuitenkin hitaita toteuttaa, joten yleisempää on 

käyttää ostotarjous menettelyitä. (Karhunen, 2002) 

3.2.5 Sisäiset palkkiojärjestelmät 

 

Osakkeiden takaisinostopäätösten taustalla vaikuttavat myös johdon- ja työntekijöiden 

osakkeisiin perustuvat kannustinjärjestelmät. Ensimmäinen teoria ehdottaa, että johtajat 

suosivat varojen jakamista takaisinostojen kautta osinkojen sijasta, mikäli yrityksellä on 

käytössä optioihin perustuva palkkiojärjestelmä. Osinkoa jaettaessa yrityksen osakkeen 

sekä osto-optioiden arvo laskee. Osakkeiden takaisinostoja käyttämällä on mahdollista 

jakaa ylimääräisiä varoja omistajille, ilman osakkeen arvon vähenemistä. (Dittmar, 2000; 

Karhunen, 2002) 

Toisen teorian mukaan laajat optio-ohjelmat vaikuttavat merkittävästi osakekohtaiseen 

tulokseen osakkeiden määrän muutoksen välityksellä. Osakkeiden takaisinostoilla on 

mahdollista tehdä tasapainottava toimenpide ja vähentää osakkeiden määrä markkinoilla, 
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jotta se ei heikennä yrityksen osakekohtaista tulosta. Kahle (2001) ehdottaa, että 

osakekohtaiseen tulokseen vaikuttaminen yksi merkittävä tekijä takaisinostojen taustalla. 

Graham ja Harvey (2001) havaitsivat kyselytutkimuksessaan, että yhdysvaltalaiset johtajat 

ovat erityisen huolissaan osakekohtaisen tuloksen heikkenemisestä. (Dittmar, 2000; 

Karhunen, 2002)  

Kahle (2002) mukaan optio-ohjelmat ovat yhteydessä yrityksen tekemiin 

takaisinostoilmoituksiin. Markkinat näyttävät tunnistavan tämän yhteyden, koska laajoja 

optio-ohjelmia käyttävien yritysten epänormaalit tuotot ovat merkittävästi pienemmät 

verrattuna yrityksillä, jotka eivät käytä optioita.  

3.2.6 Yrityskaupat ja investoinnit 

 

Yritykset ilmoittavat avoimilta markkinoilta toteutetuissa takaisinostoissa syyn takaisin 

ostoille. Yleisin esiintyvä syy takaisinostoille on niiden käyttäminen vastikkeena 

takaisinostoissa tai muissa investoinneissa. Karhusen (2002) tutkimuksen mukaan 85% 

yrityksistä ilmoitti takaisinostojen syyksi käyttämisen vastikkeena yrityskaupoissa. 

Osakkeiden käyttämiseen yrityskauppojen maksuvälineenä liittyy kuitenkin muutamia 

ongelmia. Kauppahinnaksi neuvotellaan tyypillisesti jokin tietty osakemäärä, jonka arvo voi 

muuttua neuvotteluhetken ja kaupanteko hetken välillä.  Tämä lisää yhden arvioitavan 

tekijän muutenkin monimutkaiseen yrityskauppaan. (Karhunen, 2002) 

3.3 Osakkeiden takaisinostot Suomessa 

 

Osakkeiden takaisinostojen sääntely eroaa eri maiden välillä merkittävästi sen ollessa 

joissakin maissa jopa kielletty. Takaisinostojen sääntelyllä on merkittävää vaikutusta niiden 

soveltamiseen, käyttötarkoitukseen ja yleisyyteen. Tämän tutkimuksen aineistona 

käytetään suomalaisia pörssiyrityksiä, joten on tarpeellista käsitellä takaisinostoja 

koskevaa lainsäädäntöä sekä tärkeimpiä tutkimuksia suomalaisella aineistolla.  

3.3.1 Osakkeiden takaisinoston sääntely Suomessa. 

 

Suomessa takaisinostot sallittiin lakimuutoksella vuonna 1997, jolloin sallittiin omien 

osakkeiden takaisinostot enintään 5% osakkeista. Vuonna 2005 tehty lakimuutos salli 

takaisinostot aina 10% asti omista osakkeista. (Listayhtiön omat osakkeet 15.02.2007) 
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Yritys voi ostaa omia osakkeitaan takaisin yhtiökokouksen valtuutuksella, jossa on 

ilmoitettava hankittavien osakkeiden enimmäismäärä osakelajeittain, valtuutuksen 

voimassaolo aika sekä vastikkeen vähimmäis- ja enimmäismäärät. Yhtiökokouksen 

valtuutus voi olla enintään voimassa 18 kuukautta. Osakkeiden hankintaan voidaan 

käyttää vain voitonjako kelpoisia varoja. (OYL 15:5 §) 

Verotuksellisesti tarkasteltuna osakkeiden takaisinostot eivät ole Suomessa erityisen 

houkutteleva tapa jakaa varoja osakkeenomistajille. Suomessa on käytössä järjestelmä, 

jossa osingonsaajan pääomatuloksi luokitellusta osingosta on veronalaista 70% ja 30% 

verovapaata. Osakkeiden takaisinostoilla tehtävässä siirrossa ei edellä mainitun kaltaista 

verohuojennusta ole. (TVL 33 a §) 

3.3.2 Aiemmat tutkimukset Suomesta 

 

Yksi merkittävimmistä osakkeiden takaisinostoja tutkivista tutkimuksista suomalaisella 

aineistolla on Karhusen (2002) tutkimus. Hän tutki osakkeiden takaisinostojen taustalla 

vaikuttavia tekijöitä, markkinoiden reaktiota takaisinostoilmoituksiin sekä mitkä tekijät 

vaikuttavat markkinoiden reaktioon. Suomessa yritysten on ilmoitettava yksi tai useampi 

syy omien osakkeiden takaisinostoilleen. Karhunen (2002) havaitsi, että yrityksien 

ilmoittama syy takaisinostoille on usein yhteneväinen tutkimuksen tarjoamien tulosten 

kanssa. Yritykset, jotka ilmoittavat syyksi pääomarakenteeseen vaikuttamisen ovat 

vähemmän velkaisia kuin muut takaisinostoja tekevät yritykset. Yhdistäviksi tekijöiksi 

takaisinostaville yritykselle hän havaitsi suhteellisen matalan velkaantumisasteen, 

suurehkot vapaat kassavirrat, korkeat osingot, palkitsemisjärjestelmät sekä korkeahkon 

ulkomaalaisomistuksen. Karhunen (2002) raportoi matalia epänormaaleja tuottoja liittyen 

takaisinostoihin, jotka ovat yhteneväisiä aiempien ulkomaalaisella aineistolla tehtyjen 

tutkimusten kanssa. Epänormaaleja tuottoja esiintyi lisäksi silloin kun yritys aloitti 

takaisinosto-ohjelman toteuttamisen.  Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat eivät täysin 

palkitse yritystä pelkästä takaisinosto-ohjelman ilmoituksesta vaan myös sen 

toteutumisesta.  

Toinen merkittävä suomalaisella aineistolla tehty tutkimus osakkeiden takaisinostoista on 

Tomperin (2004) tekemä tutkimus. Tutkimuksessa käsitellään yrityksen likviditeetin 

vaikutuksia osakkeiden takaisinostoihin, osakkeiden takaisinostojen ajoitusta sekä 

avoimilta markkinoilta tehtyjen takaisinostojen syitä. Tutkimuksen aineistona käytettiin 
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takaisinostoja toteuttaneita suomalaisia yrityksiä vuosilta 1997-2002. Tomperi (2004) 

havaitsi, että takaisinostojen ajoituksen ei voida sanoa olevan täysin riippuvainen 

yrityksestä. Yritykset tekevät sopimuksen välittäjäyrityksen kanssa omien osakkeiden 

hankinnasta ennalta määriteltynä ajanjaksona. Tällöin meklarit päättävät hankintojen tarkat 

ajankohdat, joten varsinaisten hankintojen ajoituksen ei voida sanoa tarkasti kuvastavan 

johdon näkemystä.  Tomperi (2004) huomasi lisäksi, että osakkeiden takaisinostot lisäävät 

likviditeettiä pienissä yrityksissä, joiden likviditeetti on heikompi. Suurten yritysten osalta 

samanlaista ilmiötä ei havaittu. Voitonmaksujen tavan ja rakenteen yhdistäviksi tekijöiksi 

Tomperi (2004) havaitsi vapaat kassavirrat, ulkomaalaisomistuksen ja 

kannustinjärjestelmän 
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4. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen aineistoa ja tutkimuksessa käytettyä menetelmää. 

Tutkimuksen aineistosta käsitellään sen kerääminen, rajaaminen, tutkimukseen valitut 

korot sekä tuottoindeksit. Tutkimusmenetelmänä toimivasta tapahtumatutkimuksesta 

esitellään sen eteneminen vaiheittain sekä tärkeimmät muuttujat. Tutkimuksessa käytetyn 

menetelmän rakenne mukailee Vaihekosken (2004) kirjassaan esittelemää tapaa toteuttaa 

tapahtumatutkimus. 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimuksessa käytetään aineistona yrityksiä, jotka ovat antaneet takaisinostoilmoituksia 

ajanjaksolla 1.1.2010 – 31.12.2011. Kaikki aineiston yritykset ovat suomalaisia 

pörssiyrityksiä, jotka noteerataan Helsingin pörssissä. Aineiston kaikki tapahtumat ovat 

avoimilta markkinoilta toteutettavia takaisinosto-ohjelmia, joiden julkistamisen ajankohdat 

on kerätty pörssitiedotteista. Aineisto koostuu 44 havainnoista, jotka on toteutettu 27 eri 

yrityksen toimesta. Alkuperäisestä aineistosta on poistettu kaksi takaisinostoilmoitusta, 

jotka ovat Julius-Tallberg Kiinteistöt Oyj ja Tikkurila Oyj. Julius-Tallberg Kiinteistöt Oyj 

hakeutui pois pörssistä ja Tikkurila Oyj listautui pörssiin kesken tarkasteluajanjakson, joten 

kurssikehityksestä ei ollut saatavilla riittävästi informaatiota.  

Markkinaindeksinä tutkimuksessa käytetään OMX Helsinki CAP -indeksiä, jossa 

yksittäisen osakkeen paino on rajoitettu 10 prosenttiin. Riskittömäksi koroksi tutkimukseen 

valittiin yhden kuukauden Euribor-korko. Yrityksien tuotot, markkinaindeksi sekä riskitön 

korko on kerätty Datastream- tietokannasta. Yrityksen tuotoista ja markkinaindeksistä on 

kerätty todellista kokonaistuottoa kuvaava indeksi (total return index), jossa on huomioitu 

osinkojen, splittien sekä osakeantien vaikutus. Tutkimuksessa on kaikista tuotoista ja 

riskittömästä korosta käytetty logaritmisia muunnoksia. 

4.2 Tapahtumatutkimus 

 

Yleisin menetelmä, jolla tutkitaan informaation vaikutusta osakemarkkinoihin, on 

tapahtumatutkimus. Tapahtumatutkimuksessa tutkitaan ulkoisen tapahtuman vaikutusta 

yrityksen arvoon. Pääsääntöisesti tapahtumatutkimuksessa tarkastellaan osakkeen 

tuottojen käyttäytymistä päivinä ennen sekä jälkeen ulkoisen tapahtuman. Ensimmäisenä 
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tapahtumatutkimuksena voidaan kenties pitää Dolley (1933) tutkimusta osakkeen 

splittaamisen vaikutuksesta osakkeen hintaan. Tutkimusmenetelmä on kehittynyt tämän 

jälkeen merkittävästi tapahtumatutkimuksien yleistyttyä. Merkittäviä kehitysalueita olivat 

yleisen osakkeen hintojen vaihtelun erottaminen tutkimuksesta. Ray Ball ja Philip Brown 

(1969)  sekä Fama et. al (1969) käyttivät menetelmää, joka on pääpiirteittäin samanlainen 

kuin nykypäivänä käytettävä menetelmä. (Mackinlay, 1997; Vaihekoski, 2004) 

4.2.1 Tapahtumatutkimus prosessi 

 

Tapahtumatutkimukselle ei ole yhtä määriteltyä rakennetta mutta Mackinlay (1997) 

kuvailee tutkimuksen etenemistä seuraavalla tavalla 

1) Tapahtuman ja tarkasteltavan ajanjakson määrittäminen 

2) Aineiston rajaaminen sekä kerääminen 

3) Odotettujen tuottojen sekä epänormaalien tuottojen laskeminen 

4) Tilastollisen merkitsevyyden tarkastelu 

5) Tuloksien tutkiminen ja johtopäätöksien tekeminen 

Tapahtumatutkimuksen ensimmäisenä vaiheena on tapahtumaikkunan määrittäminen, 

jonka puitteissa osakkeen hinnan muutosta tarkastellaan. Tapahtumaikkunaa ajallisesti 

edeltää estimointi ikkuna, jonka avulla määritetään osakkeille alfa- ja beta-kertoimet. 

Tässä tutkimuksessa tapahtumaikkuna on 10 kaupankäyntipäivää ja estimointi-ikkuna on 

250 edeltävää päivää tapahtumaikkunasta. Tilastollinen yleistäminen edellyttää yleensä, 

että havaintoja täytyy olla useita kymmeniä ja vähimmäismääränä voidaan pitää 30 

havaintoa. (Vaihekoski 2004) 

Kuva 1. Tapahtumatutkimuksen rakenne 

Kuvassa esitetään tapahtumaikkuna ja estimointi-ikkuna, joista tapahtumatutkimus muodostuu. T kuvaa 

tapahtumapäivää ja alaindekseillä kuvataan eroa tapahtumapäivästä päivissä.            

  

  

  Est i m o i n t i - i kku n a     T a p a h t u m a i kku n a   

    

  
T - 260   T - 10     T   T + 10   
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Tapahtumatutkimuksessa taustalla on oletus, että jokin ulkoinen tapahtuma vaikuttaa 

tarkastelukohteena olevan arvopaperin arvoon. Tapahtumatutkimuksessa tätä vaikutusta 

tarkastellaan epänormaalin tuoton avulla. Arvopaperin epänormaalit tuotot lasketaan 

vertaamalla odotettua tuottoa ilman tapahtuman vaikutusta ja toteutunutta tuottoa. 

Osakkeiden epänormaalit tuotot voidaan laskea Vaihekosken (2004) mukaan:  

                 (4) 

 

Kaavassa (4)      kuvaa epänormaalia tuottoa,      todellista tuottoa ja     odotettu 

tuottoa. Tapahtuman voidaan katsoa vaikuttavan sijoittajien käyttäytymiseen jos todellisen 

ja odotetun tuoton erotus on suurempi kuin nolla. Yleisin lähestymistapa odotetun tuoton 

       laskemiseen on CAPM-mallin soveltaminen. Osakkeen odotetutun tuoton 

laskennassa saadaan tällöin huomioitua markkinoiden yleinen kehitys betan välityksellä. 

Osakkeen päiväkohtainen odotettu tuotto lasketaan CAPM-mallin mukaisesti seuraavalla 

tavalla: 

                      (5) 

 

       kuvaa arvopaperin odotettua tuottoa ja     markkinoiden odotettua tuottoa. 

Jensenin alfa    , Beta    ovat riskikertoimia, jotka mittaavat osake- ja markkinatuoton 

riskiherkkyyttä tarkasteltavalle arvopaperille. Jensenin alfa ja beta lasketaan estimointi-

ikkunasta.     kuvaa residuaalia eli jäännöstermiä ja se oletetaan nollaksi. (Vaihekoski,  

2004) 

Suomen osakemarkkinoilla on useita osakkeita, joiden kaupankäynti on ajoittain todella 

vähäistä. Tämä aiheuttaa vääristymiä betan laskentaan, koska vähäisen kaupankäynnin 

kohteena olevan osakkeen hinta seuraa viiveellä markkinoiden kehitystä. Osakkeen 

reagointi markkinakehitykseen on näennäisesti pienempi ja tästä seuraa negatiivinen 

vääristymä osakkeen beta kertoimeen. Vähäisen kaupankäynnin vaikutuksen 

poistamiseen betasta on kehitetty useita menetelmiä, joista tunnetuin on Scholesin ja 

Williamisin (1977) esittämä korjaus beta kertoimeen: 
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 (6) 

 

Kaavassa (6)   
  ja   

  ovat betoja, jotka on laskettu käyttäen viivästettyjä tuottoja ja 

eteenpäin siirrettyjä markkinaportfolion tuottoja.        on markkinatuottojen ensimmäisen 

asteen autokorrelaatiokerroin. Tässä tutkimuksessa käytetään Scholesin ja Williamsin 

beta-kerrointa odotettujen tuottojen estimoinnissa. Scholesin ja Williamsin (1977) saamien 

tulosten perusteella beta kertoimen muunnos antaa vähäisen kaupankäynnin kohteena 

oleville yrityksille noin 10-20 % korkeampia betan arvoja kuin normaali beta-kerroin. 

Odotettujen tuottojen kaava, jossa osakkeiden vähäinen kaupankäynti on huomioitu on siis 

seuraavanlainen: 

              
          (7) 

 

Aiemmin esitellyn päivätuottojen tutkimisen lisäksi halutaan myös tarkastella tietyn 

aikavälin tuottojen käyttäytymistä. Tämän tarkastelun mahdollistamiseksi tuotot on  

aggrekoitava yli ajan. Tällöin tarkastelussa käytetään kumulatiivista epänormaalia tuottoa 

eli CAR (cumulative abnormal return). Kumulatiivinen epänormaali tuotto on 

tarkasteltavien hetkien    ja    välisen ajan tuottojen summa. Kaavana kumulatiivinen 

epänormaali tuotto voidaan esittää seuraavasti: 

 
            ∑      

  

    

 (8) 

Epänormaalien tuottojen ja kumulatiivisten epänormaalien tuottojen määrittelyn jälkeen on 

seuraava vaihe tilastollisen merkitsevyyden testaaminen. Tilastollista merkitsevyyttä 

tarkastellaan t-testillä, jonka testisuureena käytetään kumulatiivisia epänormaaleja tuottoja 

jaettuna sen keskivirheellä. Nollahypoteesinä on tällöin, että epänormaaleja tuottoja ei 

esiinny. Kaavamuodossa tämä esitetään: 

    

√        
 

       
(9) 

 



19 
 

,jossa N on havaintojen lukumäärä ja    tarkasteluajanjakson epänormaalien tuottojen 

muutoksien varianssi. Tämän jälkeen on vielä testattava poikkeavatko kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot nollasta. Tämä voidaan testata esimerkiksi seuraavanlaisella tavalla: 

 

    

√ ∑     
             

         
(10) 

   

Kaavan (10) tuloksesta voidaan päätellä epänormaalien tuottojen tilastollista 

merkitsevyyttä eli ovatko tapahtumat vaikuttaneet osakkeen hintaan. (Vaihekoski, 2004) 

 

4.2.2 Tapahtumatutkimuksen ongelmakohtia 

 

Tapahtumatutkimus käsittää myös joitakin ongelmia, jotka on hyvä tiedostaa menetelmää 

käytettäessä. Eräs käytännönläheinen ongelma on todellisen tapahtumapäivän 

tunnistaminen ja tapahtumaikkunan aikana tapahtuvien muiden vaikuttavien tekijöiden 

huomioiminen. Odotettujen tuottojen laskennassa sovelletaan betaa, joten siihen liittyvät 

ongelmat koskevat myös käsiteltyä mallia. Malli olettaa betan olevan vakio yli ajan sekä 

lisäksi, että se on luotettavasti estimoitavissa historiallisesta aineistosta. Betan 

laskennassa myös vähäinen kaupankäynti aiheuttaa vääristymiä. (Wells, 2004; Mackinlay, 

1997).  

Tässä tutkimuksessa edellä mainituista ongelmista huomioitavia ovat muut mahdolliset 

tekijät, jotka vaikuttavat tapahtumaikkunan aikana. Vähäisen kaupankäynnin ongelmat 

ovat myös nähtävissä tämän tutkimuksen aineistossa ja niitä on pyritty vähentämään 

käyttämällä Scholes-Williamsin muunnosta beta-kertoimesta. Tapahtumapäivän 

määrittämisessä ei ole tässä tutkimuksessa epäselvyyttä, koska tapahtumat ilmoitetaan 

julkisella pörssitiedotteella. 
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5. TULOKSET 

 

Tutkielman viides luku käsittelee tapahtumatutkimuksen tuloksia. Aluksi tarkastellaan 

hieman aineistoa yleisemmällä tasolla, jonka jälkeen esitellään testien varsinaisia tuloksia. 

Testien varsinaisista tuloksista esitellään kumulatiivisten epänormaalien tuottojen 

käyttäytymistä tapahtuman lähellä päivittäin sekä eri aikaperiodien aikana. 

5.1 Aineiston kuvailu 

 

Aineistona käytettyjä yritysten takaisinosto-ohjelmien enimmäisvaltuutukset ovat yhteensä 

noin 93,5 miljoonaa kappaletta ja keskimääräinen valtuutus on 9,4 miljoonaa kappaletta 

vuosien 2010-2011 aikana. Kone Oyj:n sekä Sampo Oyj:n takaisinostot muodostavat noin 

65,4% takaisinosto-ohjelmien valtuutuksista tarkasteluajanjaksolla.  Poistettuna nämä 

kolme selkeästi suurinta tapahtumaa, yritykset ovat valtuuttaneet takaisinostoja 

kokonaisuudessaan 32,4 miljoonaa osaketta sekä keskimääräinen valtuutus on tällöin noin 

1,5 miljoonaa kappaletta. Takaisinosto-ohjelmien ilmoituspäivät sekä valtuutuksen 

enimmäismäärä ovat eriteltynä yrityksittäin liitteessä 1. 

Taulukko 1. Aineiston yleinen kuvailu 

Taulukossa 1 esitetään tapahtumien lukumäärä, takaisinostojen enimmäisvaltuutusten lukumäärät 

kappaleittain sekä keskimääräisen enimmäisvaltuutuksen määrän. Toisella rivillä taulukossa on esitetty 

samat arvot, kun on poistettu kolme suurinta tapahtumaa aineistosta. 

N Takaisinosto valtuutukset Takaisinostovaltuus keskimäärin 

44 93 513 067 9 352 767 
41* 32 373 067 1 491 220 

*Kone Oyj:n sekä Sampo Oyj:n takaisinostoilmoitukset poistettuna. 

 

Omia osakkeita ostaneiden yritysten logaritmiset tuotot olivat 2010-2011 kumulatiivisesti -

1.39 % kun taas markkinaindeksin vastaava tuotto oli -2.63 %. Aineistona käytettyjen 

tuottojen taustalla vaikuttavat merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisi sekä vuoden 2011 

euroalueen kriisi. Taulukosta 2 nähdään, että vuosina 2009-2010 tuotot olivat 

voimakkaasti positiivisia ja 2011 voimakkaasti negatiivisia. Tutkimuksen aineistoa 

edeltävänä vuonna tuotot laskivat voimakkaasti, joka selittää vuosien 2009-2010 nähtyjä 

suurehkoja positiivisia tuottoja. Kriiseistä johtuen tuottojen vaihtelu on todella suurta 

vuosittain aineistossa. Omien osakkeiden takaisinostoja toteuttaneiden yrityksien 
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suoriutuminen oli hieman parempi kuin markkinaindeksin tarkasteluajanjakson aikana. 

Ilmiö on todennäköisesti seurausta siitä, että vain kohtuullisen hyvin suoriutuneet yritykset 

ovat toteuttaneet takaisinostoja kun markkinat ovat voimakkaasti laskeneet. Liitteessä 2 on 

esitetty yleisimmät tilastolliset kuvailevat tunnusluvut markkinaindeksin sekä takaisinostoja 

suorittaneiden yritysten logaritmisille tuotoille.  

Taulukko 2. Logaritmiset tuotot vuosittain 

Taulukko 2 esittää OMX Helsinki Cap –indeksin sekä aineiston takaisinostoja toteuttaneiden yritysten 

vuosittaiset logaritmiset tuotot aikavälillä 2009-2011. 

 OMX Helsinki CAP Yritykset 

2009  36,83 %  40,37 % 

2010  26,05 %  15,42 % 

2011 -28,68 % -16,80 % 

 

Markkinoiden yleisellä kehityksellä on vaikutusta siihen, miten yritykset ostavat takaisin 

omia osakkeitaan. Yrityksen johtajat pyrkivät toteuttamaan takaisinostoja kun osake on 

heidän mielestään aliarvostettu. Tämä suuntaisia tuloksia ovat saaneet ainakin Comment 

ja Jarrell (1991) sekä Ikenberry et al. (1995). Suomessa yritykset toteuttivat tarkasteluajan 

jaksolla eniten takaisinostoja avoimilta markkinoilta vuonna 2010 helmikuussa ja 

toukokuussa sekä vuonna 2011 elokuussa. Kuvasta 2 voidaan havaita, että aktiivisimmat 

takaisinosto kuukaudet ajoittuvat kun markkinaindeksi on laskenut, joten tämä viittaisi 

myös siihen, että yritykset pyrkivät ajoittamaan takaisinostojaan. 

Kuva 2. OMX Helsinki Cap -indeksin kehitys 2010-2011 

Kuvassa 2 esitetään OMX Helsinki CAP –indeksin kehitys vuosina 2010-2011. Pystyviivoilla on eritelty 

vuoden 2010 helmikuu ja toukokuu sekä 2011 vuoden elokuu, jotka ovat kolme takaisinostojen määrältä 

suurinta kuukautta tarkasteluajanjaksolla. 
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5.2 Epänormaalien tuottojen tarkastelu 

 

Taulukkoon 3 on eritelty keskimääräiset epänormaalit tuotot päiväkohtaisesti 

tapahtumaikkunan aikana. Taulukosta nähdään, että 5 % riskitasolla saatiin yksi 

tilastollisesti merkittävä negatiivinen epänormaalituotto päivää ennen tapahtumaa. 

Hyväksyttäessä 10 % riskitaso saadaan lisäksi kaksi tilastollisesti merkitsevää tulosta, 

jotka ovat 3 ja 6 päivää ennen tapahtuma päivää ja ovat positiivisia.  

Taulukko 3. Keskimääräiset epänormaalit tuotot päivittäin 

Taulukossa 3 esitetään keskimääräiset epänormaalit tuotot (AR), t-arvot sekä p-arvot, joiden avulla 

arvioidaan tilastollista merkitsevyyttä. Vasemmanpuoleisin sarake esittää tapahtumaa päivää edeltävät 10 

sekä sitä seuraavat 10 päivää. 

Päivä AR t-arvo p-arvo 

-10 -0,15% -0,497 0,622 

-9 -0,29% -0,947 0,349 

-8 -0,32% -1,055 0,297 

-7 -0,37% -1,235 0,224 

-6  0,57%  1,875    0,067** 

-5 -0,22% -0,729             0,470 

-4 -0,10% -0,316 0,753 

-3  0,55%  1,808    0,077** 

-2  0,02%  0,062 0,951 

-1 -0,64% -2,127  0,039* 

0 -0,16% -0,520 0,606 

1 -0,39% -1,294 0,203 

2  0,17%  0,549 0,585 

3  0,29%  0,976 0,334 

4  0,20%  0,676 0,502 

5  0,15%  0,494 0,623 

6  0,37%  1,214 0,231 

7  0,29%  0,946 0,350 

8 -0,34% -1,109 0,273 

9 -0,26% -0,872 0,388 

10 -0,23% -0,766 0,448 

*   tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla 

** tilastollisesti merkitsevä 10% riskitasolla 

Kokonaisuudessaan epänormaalit tuotot ovat pääsääntöisesti negatiivisia ennen 

tapahtumapäivää ja muuttuvat positiivisiksi muutama päivä tapahtumapäivän jälkeen. 

Positiiviset tuotot alkavat kaksi päivää tapahtuman jälkeen ja jatkuvat kuuden päivän ajan. 

Tästä voitaisiin päätellä, että markkinat reagoivat hieman viiveellisesti 
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takaisinostoilmoitukseen. Tämä voi olla seurausta siitä, että sijoittajat arvioivat yrityksen 

aikomusta toteuttaa takaisinostoja todellisuudessa. Kuten aiemmin mainittiin, avoimilta 

markkinoilta tehdyt takaisinosto-ohjelmat eivät velvoita yritystä toteuttamaan 

takaisinostoja. Mahdolliset hyödyt omistajille takaisinostoista liittyvät kuitenkin 

toteutettuihin takaisinostoihin valtuutuksien sijasta. Chan (2004) havaitsi, että yritykset 

eivät näyttäisi toteuttavan takaisinostoja mikäli markkinoiden reaktio on riittävä korjaamaan 

osakkeen aliarvostuksen. Ilmiö voisi mahdollisesti olla myös markkinoiden sopeutumista 

Chan (2004) havaitsemaan ilmiöön. Merkittävä osa saaduista tuotoista ei kuitenkaan ole 

tilastollisesti merkitseviä, joten ilmiö voi olla myös sattumaa.  

Seuraavaksi taulukossa 4 on jaettu keskimääräiset kumulatiiviset tuotot eri aikaperiodeihin 

tapahtumaikkunan sisällä. Ensimmäinen tilastollisesti merkitsevä tapahtuma on 

ajanjaksolla T[-1, +1] ja se on merkitsevä 1 % riskitasolla. Tilastollisesti merkitsevät 

kumulatiiviset tuotot ovat negatiivisia ja hieman yli prosentin. Toinen tilastollisesti 

merkitsevä tapahtuma löytyy ajanjaksolla T[0, +1] ja on tilastollisesti merkitsevä 10 % 

riskitasolla. Tapahtumapäivän sekä sitä seuraavan päivän kumulatiivinen epänormaali 

tuotto on suhteellisen matala ja negatiivinen.  

Taulukko 4. Kumulatiiviset epänormaalit tuotot eri aikaperiodeilla 

Taulukossa 4 esitetään keskimääräiset kumulatiiviset tuotot (CAR), varianssit, testisuureet sekä p-arvo, jolla 

tarkastellaan tilastollista merkitsevyyttä. Päivät sarake esittää tarkasteluperiodin, jolta rivin esittämät arvot on 

laskettu. 

Päivät CAR Varianssi Testisuure p-arvo 

[-10,-1] -0,953 % < 0,001 -0,999 0,1589 
[-5,-1] -0,393 % < 0,001 -0,582 0,2802 
[-1,+1] -1,189 % < 0,001 -3,940     < 0,0001* 
[0,0] -0,157 % < 0,001 -0,520 0,3017 

[0,+1] -0,547 % < 0,001 -1,282    0,0999** 
[+1,+5]  0,423 % < 0,001 0,627 0,2653 

[+1,+10]  0,246 % < 0,001 0,258 0,3984 
*   tilastollisesti merkitsevä 1% riskitasolla 

** tilastollisesti merkitsevä 10% riskitasolla 

Epänormaalit tuotot ovat suhteellisen matalia ja negatiivisia pääsääntöisesti ennen 

tapahtumapäivää sekä muutama päivä tapahtuman jälkeen. Tulokset heijastavat samaa 

ilmiötä kuin aiemmin käsitellyssä taulukossa, jossa markkinat näyttäisivät reagoivan 

muutaman päivän viiveellä takaisinostoilmoituksiin. Tämä ilmiö ei kuitenkaan ole yhtenevä 

aiempien tutkimustulosten kanssa, joissa on havaittu matalia positiivisia epänormaaleja 

tuottoja tapahtumapäivänä sekä sitä seuraavina päivinä. Tämänlaisia tuloksia ovat 
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raportoineet ainakin Karhunen (2002) suomalaisella aineistolla ja Ikenberry et al. (1995) 

yhdysvaltalaisella aineistolla. Karhunen (2002) raportoi tapahtumapäivänä noin 0,7% 

positiiviset tuotot ja viiden päivän tapahtumaikkunan aikana noin 3% positiiviset 

epänormaalit tuotot.  

Tuottojen muodostama trendi, jossa epänormaalit tuotot ovat negatiivisia ennen 

tapahtumaa ja positiivisia tapahtuman jälkeen on havaittavissa tuloksista. Tämä tarkoittaa 

sitä, että takaisinosto-ohjelman ilmoitus nähdään markkinoilla hyvänä uutisena, joka on 

yhteneväinen Ikenberry et al. (1995) sekä Karhunen (2002) kanssa. Tapahtuman jälkeiset 

saadut positiiviset tuotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä, joten ne voivat olla myös 

sattumaa. Tämän vuoksi niitä ei voida käyttää tilastollisena todistusaineistona ja ilmiön 

olemassaoloa ei voida varmuudella todeta. Toteuttamalla tutkimus suuremmalla 

aineistolla, jossa tapahtumien määrä on suurempi ja tarkasteluaikaväli on pitempi, 

voitaisiin tilastollista merkitsevyyttä saada parannettua. 

.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä kandidaatintutkielmassa käsiteltiin avoimilta markkinoilta tehtyjen 

takaisinostoilmoitusten vaikutusta yrityksen osakkeen arvoon. Suomessa takaisinostojen 

rajoituksia on kevennetty vasta vähän aikaa sitten verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. 

Tämän seurauksena suurin osa takaisinostoja käsittelevistä tutkimuksista on tehty 

yhdysvaltalaisella aineistolla. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat Helsingin 

pörssissä listatut yritykset, jotka julkaisivat omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmia 

vuosien 2010 ja 2011 aikana. Aineisto koostui 27 yrityksestä ja 44 takaisinosto-ohjelman 

ilmoitus ajankohdasta, joiden läheisyydessä tarkasteltiin epänormaaleja tuottoja. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapahtumatutkimusta, joka on yleisin menetelmä ulkoisen 

tapahtuman vaikutuksen tutkimisessa. Tutkimuksessa pyrittiin vähentämään vähäisen 

kaupankäynnin aiheuttamaa vaikutusta odotettuihin tuottoihin Scholes-Williamsin beta-

kertoimen avulla. 

Yritykset voivat toteuttaa omien osakkeiden takaisinostoja viidellä eri tavalla: 

Kiinteähintaisella ostotarjouksella, hollantilaisella huutokaupalla, avoimilta markkinoilta 

ostamalla, kohdennetuilla ostotarjouksilla tai jakamalla osakkeenomistajille myyntioptioita. 

Osakkeiden takaisinostoille on kuusi motiivia, joilla on tukevaa tieteellistä 

todistusaineistoa. Nämä motiivit ovat signalointi, ylimääräisen pääoman jakaminen, 

pääomarakenteeseen vaikuttaminen, yritysvaltauksilta suojautuminen, sisäisiin 

palkkiojärjestelmiin liittyvät syyt sekä yrityskauppojen maksuvälineenä käyttäminen. 

Lainsäädännöllä on merkittävä rooli takaisinostoja yleisyyden sekä käyttötapojen osalta.  

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan pitää markkinoiden suhteellisen hidasta 

reaktiota takaisinosto-ohjelmien ilmoituksiin. Epänormaalit tuotot olivat negatiivisia vielä 

tapahtumapäivänä ja muuttuivat positiivisiksi vasta kaksi päivää tapahtuman jälkeen. 

Tapahtumapäivän jälkeiset positiiviset tuotot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitseviä, joten ilmiön todentaminen vaatisi lisätarkastelun tekemistä suuremmalla 

aineistolla. Tarkastelussa havaittiin lisäksi, että yritykset pyrkivät ajoittamaan 

takaisinostojaan nousukausien alkuun. 

Tutkimuksessa selvitettiin onko avoimilta markkinoilta tehtävien takaisinosto-ohjelmien 

ilmoituksilla vaikutusta yrityksen osakkeesta saataviin tuottoihin tapahtumapäivän 

läheisyydessä. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta näyttäisi, että takaisinosto-ohjelmilla 
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on positiivinen vaikutus yrityksen osakkeen tuottoihin tapahtumapäivän jälkeisinä päivinä. 

Tapahtumapäivää seuranneet positiiviset tuotot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitseviä, joten ilmiön olemassaoloa ei varmuudella voida tähän tutkimukseen 

perustuen todeta. 

Tutkimuksen toteuttaminen suuremmalla aineistolla olisi ensimmäinen jatkotutkimuksen 

aihe, jotta tilastollista merkittävyyttä saataisiin parannettua havaittujen ilmiöiden 

varmistamiseksi. Toinen mielenkiintoinen näkökulma olisi jakaa yritykset luokkiin sen 

mukaan miten ne ovat toteuttaneet takaisinosto-ohjelmiaan. Tällöin voitaisiin tarkastella 

ovatko epänormaalit tuotot suurempia yrityksillä, jotka tyypillisesti toteuttavat 

ilmoittamansa ohjelman. Kolmantena ajatuksena seuraaviin tutkimuksiin voisi olla 

finanssikriisin vaikutukset takaisinostoihin sekä niiden epänormaaleihin tuottoihin. 
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LIITE 1: YRITYSTEN TAKAISINOSTOILMOITUKSET 2010-2011 

 

Taulukossa on esitetty yritysten takaisinostoilmoitukset kronologisessa järjestyksessä. Taulukossa esitetään yrityksen 

nimi, takaisinostoilmoituksen päivämäärä ja valtuutuksen enimmäismäärä takaisinostoille. 

Päivämäärä Yritys Enimmäismäärä (kpl) 

3.2.2010 Ahlström Oyj 75 000 

4.2.2010 Rapala VMC Oyj 100 000 
8.2.2010 Metso Oyj 300 000 

18.2.2010 Okmetic Oyj 280 000 
18.2.2010 Suominen Yhtymä Oyj 200 000 
1.3.2010 Kone Oyj 25 570 000 

23.4.2010 Wulff-Yhtiöt Oyj 300 000 
27.4.2010 Rapala VMC Oyj 100 000 
27.4.2010 Revenio Group Oyj * 
5.5.2010 QPR Software Oyj 250 000 
7.5.2010 Solteq Oyj 600 000 
7.5.2010 Lassila & Tikanoja Oyj 500 000 

10.5.2010 Ponsse Oyj 165 000 
18.5.2010 Orion Oyj 300 000 
31.5.2010 F-Secure Oyj 1 500 000 
4.6.2010 Affecto Oyj 840 000 

10.6.2010 Neo Industrial Oyj 588 067 
22.07.2010 Rapala VMC Oyj 100 000 
11.8.2010 Ramirent Oyj 300 000 
18.8.2010 Eq Oyj / Amanda Capital Oyj 2 200 000 

21.10.2010 Rapala VMC Oyj 100 000 
26.10.2010 Ahlström Oyj 75 000 
15.2.2011 Amer Sports Oyj 1 000 000 
16.2.2011 Ramirent Oyj 287 000 
28.2.2011 Kone Oyj 25 570 000 
1.4.2011 QPR Software Oyj 250 000 

27.4.2011 Pöyry Oyj 5 900 000 
28.4.2011 Kesko Oyj 700 000 
28.4.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj 300 000 
18.5.2011 Solteq Oyj 500 000 
31.5.2011 F-Secure Oyj 2 000 000 
13.6.2011 Aspo Oyj 500 000 
1.7.2011 Raisio Oyj 5 000 000 
8.8.2011 Revenio Group Oyj * 
9.8.2011 Konecranes Oyj 3 000 000 

10.8.2011 Sampo Oyj 10 000 000 
11.8.2011 Fiskars Oyj Abp 100 000 
15.8.2011 Amer Sports Oyj 3 000 000 
16.8.2011 Okmetic Oyj 280 000 
18.8.2011 Soprano Oyj 100 000 
2.9.2011 Lassila & Tikanoja Oyj 50 000 

15.9.2011 Ahlström Oyj 250 000 
7.11.2011 Aspo Oyj 183 000 

17.11.2011 Rapala VMC Oyj 100 000 
* Yritys ei ole ilmoittanut enimmäismäärä tiedotteessaan. 



 
 

LIITE 2: LOGARITMISTEN TUOTTOJEN KUVAILEVIA TUNNUSLUKUJA 

 

Taulukossa esitetään tutkimuksessa käytettyjen logaritmisten tuottojen tärkeimpiä tilastollisia tunnuslukuja. 

Taulukossa on esitetty vuosien 2009-2012 logaritmisten tuottojen keskiarvot, minimit, maksimit, keskivirheet, 

keskihajonnat, varianssit, huipukkuudet sekä vinoudet. 

 Keskiarvo Minimi Maksimi Keskivirhe Keskihajonta Varianssi Huipukkuus Vinous 

OMX25 CAP 0,0005 -0,0613 0,0761 0,0006 0,0158 0,0003 1,7413 0,0737 

Solteq Oyj -0,0001 -0,0994 0,1167 0,0007 0,0197 0,0004 4,7700 0,0870 

Rapala VMC Oyj 0,0008 -0,0891 0,0789 0,0006 0,0165 0,0003 3,3703 0,1883 

Raisio Oyj 0,0008 -0,1054 0,1779 0,0007 0,0203 0,0004 11,6172 1,2591 

Soprano Oyj 0,0002 -0,2097 0,2624 0,0014 0,0396 0,0016 11,0570 0,9169 

QPR Software Oyj 0,0003 -0,1001 0,1423 0,0007 0,0210 0,0004 8,8786 -0,2314 

Aspo Oyj 0,0010 -0,0803 0,0956 0,0005 0,0152 0,0002 6,3181 0,8150 

Amer Sports Oyj 0,0012 -0,1492 0,1203 0,0010 0,0267 0,0007 4,9166 -0,4632 

Ahlström Oyj 0,0010 -0,1314 0,0995 0,0007 0,0207 0,0004 4,5139 0,0429 

Okmetic Oyj 0,0012 -0,0941 0,1370 0,0008 0,0220 0,0005 4,0608 0,2687 

F-Secure Oyj 0,0002 -0,1031 0,0759 0,0007 0,0191 0,0004 2,4599 -0,1893 

Konecranes Oyj 0,0005 -0,1037 0,1368 0,0009 0,0266 0,0007 2,2263 0,3436 

Lassila&Tikanoja Oyj 0,0002 -0,0606 0,0694 0,0006 0,0169 0,0003 1,6791 0,0264 

Revenio Group Oyj 0,0008 -0,1290 0,1882 0,0011 0,0299 0,0009 2,8639 0,4315 

Sampo Oyj 0,0007 -0,0797 0,1018 0,0007 0,0199 0,0004 3,0811 0,4216 

Fiskars Oyj 0,0013 -0,0867 0,0854 0,0006 0,0181 0,0003 2,4975 -0,0714 

Kone Oyj 0,0014 -0,0667 0,1143 0,0007 0,0186 0,0003 2,7581 0,3861 

Pöyry Oyj -0,0003 -0,1246 0,1116 0,0009 0,0242 0,0006 4,1277 -0,0308 

Kesko Oyj 0,0007 -0,1374 0,1308 0,0007 0,0202 0,0004 6,4795 0,0317 

Wulff-Yhtiöt Oyj -0,0001 -0,1599 0,3090 0,0013 0,0360 0,0013 13,1909 1,3255 

Ramirent Oyj 0,0008 -0,2062 0,1480 0,0011 0,0317 0,0010 4,5072 0,0686 

Neo Industrial Oyj -0,0008 -0,1734 0,1855 0,0013 0,0370 0,0014 4,8829 0,1500 

EQ Oyj -0,0001 -0,1156 0,2590 0,0010 0,0279 0,0008 12,3538 0,9450 

Ponsse Oyj 0,0007 -0,1384 0,1189 0,0009 0,0251 0,0006 4,4151 0,0496 

Orion Oyj 0,0006 -0,1089 0,0557 0,0005 0,0148 0,0002 5,5406 -0,7571 

Suominen Oyj  < -0,001 -0,2450 0,4036 0,0014 0,0382 0,0015 21,9972 1,5774 

Affecto Oyj 0,0003 -0,0797 0,1022 0,0007 0,0202 0,0004 2,6705 0,2276 

Metso Oyj 0,0018 -0,1007 0,1369 0,0010 0,0292 0,0009 1,3890 0,0519 

 


