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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia kriisien vaikutusta pörssiyritysten 

markkina-arvoihin. Tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko yrityksen toimiala, koko ja 

taloudellinen suoriutuminen ennen kriisin alkua siihen, miten kriisi vaikuttaa markkina-

arvoon.  

 

Tutkimus on toteutettu tapauskohtaisesti tutkimalla koronaviruspandemian vaikutuksia 

Helsingin pörssiyhtiöihin. Aineistoon on kerätty tietoja ja tunnuslukuja 115 Helsingin pörssiin 

listautuneelta yritykseltä. Tutkimus on toteutettu käyttämällä usean muuttujan lineaarista 

regressioanalyysiä.  

 

Kerätyn aineiston perusteella kriisin aikana pörssissä parhaiten selviytyneitä toimialoja olivat 

elintarvikeala, alkoholi- ja vähittäiskauppa sekä terveysala. Negatiivisin vaikutus kriisillä oli 

ravintola- ja matkailualan sekä teollisuuden alojen markkina-arvoihin. Lisäksi tutkimustulosten 

perusteella voidaan todeta, että yrityksen oman pääoman tuottoasteella ennen kriisin alkua 

on merkittävä vaikutus yrityksen markkina-arvon kehitykseen kriisin aikana.  
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The aim of this bachelor’s thesis is to study the impact of crisis on market values of companies. 

The objective is to find out whether a company’s business area, size and economic 

performance before crisis will affect how well a company will do on the stock market during 

the crisis.  

 

The research is a case study. It is done by examining the effects of the coronavirus pandemic 

on the Nasdaq Helsinki. The research data was collected from 115 companies listed on the 

Nasdaq Helsinki. The method used in this research was  the multivariate linear regression 

analysis.  

 

Based on the  research data, the best-performing business areas on the Helsinki stock 

exchange during the crisis were food, alcohol and retail sectors, and health sector. The crisis 

had the most negative impact on the market values of restaurant, tourism and industrial 

sectors. In addition, the results show that the company’s return on equity before the crisis had 

a significant effect on the change of the company’s market value during the crisis.  
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1. Johdanto 

Talouden ulkopuolisia eli eksogeenisia sokkeja esiintyy maailmalla aika ajoin, mikä aiheuttaa 

usein taloudellisen kriisin syntymisen. Sokin vaikutukset vaihtelevat siitä aiheutuneen kriisin 

laajuuden mukaan, mutta lähes aina kriisin seuraukset näkyvät taloudessa jossain määrin. Sitä, 

miten erilaiset kriisit vaikuttavat eri talouden osa-alueisiin voi olla vaikeaa ennustaa 

etukäteen, mikä tekeekin niiden tarkastelusta hyvin mielenkiintoista.  

 

Eksogeenisten sokkien vaikutuksen tutkiminen on erittäin ajankohtaista, sillä vuoden 2020 

alusta suuri eksogeeninen sokki, koronaviruspandemia, on koskettanut koko maailmaa ja 

aiheuttanut suurta huolta ja epävarmuutta. Viruksen leviäminen on tuonut monenlaisia 

haasteita, ja sen vaikutukset myös maailmantalouteen ovat olleet suuret. Yksittäiset yritykset 

ja toimialat ovat voineet hyötyä koronaviruksen leviämisestä ja sen seurauksista, mutta 

kokonaisuudessaan pandemia on vaikuttanut talouteen negatiivisesti. Talouteen kohdistuvat 

negatiiviset vaikutukset ovat nähtävissä myös Suomessa, ja erityisesti taloudellisen 

epävarmuuden ja talouden haavoittuvuuden voi havaita Helsingin pörssin yleisindeksin 

äkillisestä romahduksesta maaliskuun puolivälissä, jolloin kurssi laski viikossa lähes 20 % 

(Nasdaq 2020).  

 

Äkillinen Helsingin pörssin yleisindeksin romahdus kiinnosti minua, ja selvittääkseni asiaa 

tarkemmin valitsin kandidaatintutkielmani tutkimusaiheeksi sen, miten eksogeeninen sokki 

voi vaikuttaa yritysten osakkeiden hintoihin lyhyellä aikavälillä. Erityisen mielenkiintoisen 

aiheesta tekee juuri koronaviruksen ajankohtaisuus ja ennennäkemättömän mittavat 

toimenpiteet sokin rauhoittamiseksi. Käyttöön otetut massiiviset toimenpiteet ja lisääntynyt 

epävarmuus ovat vaikuttaneet Helsingin pörssin osakekursseihin merkittävästi. Koska kaikkien 

yritysten markkina-arvot eivät kuitenkaan ole laskeneet samassa suhteessa 

koronavirusepidemian aikana, voidaan tutkia, millaiset tekijät vaikuttavat markkina-arvoihin 

sokkitilanteessa.  

 

Tutkimus tästä aiheesta on erittäin tarpeellinen, sillä vaikka yritysten suoriutumista kriisien ja 

ensisijaisesti endogeenisten eli talouden sisäsyntyisten sokkien aikana on tutkittu laajalti, ei 
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eksogeenisia sokkeja ja niiden kokonaisvaltaisia vaikutuksia talouteen niinkään tunneta. 

Aiheen tutkiminen on tärkeää siksi, että pörssejä ja osakekurssien liikehdintää on tutkittu 

yleisellä tasolla runsaasti, mutta yrityksen osakkeen arvoon pörssissä kriisien aikana 

vaikuttavia yksittäisiä tekijöitä tunnetaan huonosti. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet  
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisia vaikutuksia eksogeenisella sokilla 

voi olla yritysten markkina-arvoihin. Tutkimusta lähestytään tapauskohtaisesti eli tutkitaan 

Helsingin pörssin osakkeiden menestystä koronaviruskriisin alkuaikoina. Jotta tutkimus olisi 

helpompi toteuttaa, etsitään tutkimuksessa vastausta tutkimuksen tavoitteesta johdettuun 

kysymykseen: 

 

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet pörssiin listautuneiden yritysten markkina-arvoihin 

eksogeenisen sokin aikana? 

 

Koska tiedämme jo, että suurin osa Helsingin pörssin yritysten markkina-arvoista on laskenut 

koronapandemian levitessä maailmalla, ei pörssiä tarkastella yhtenä kokonaisuutena, vaan 

eroja etsitään yritysten väliltä. Tutkimuksen tärkein osio on tarkastella yritysten rakennetta ja 

menestystä ennen viruksen leviämistä. Markkina-arvoon vaikuttavia syitä ovat esimerkiksi 

yrityksen koko, toimiala, vakavaraisuus sekä yrityksen käyttöön ottamat koronanvastaiset 

toimet eli se, miten yrityksen kriisinhallinta on toiminut ja onko yritys esimerkiksi vastannut 

markkinoiden muuttuvaan kysyntään muuttamalla omaa tarjontaansa.  

 

1.2. Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimusaluetta on rajattu sekä alueellisesti että ajallisesti, jotta tutkimus pysyisi hallittuna ja 

tarpeeksi tiiviinä. Tutkielman kohteeksi valittiin Helsingin pörssi ja tutkittavaksi aikajaksoksi 

1.7.2019—30.6.2020. 
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1.2.1. Alueellinen rajaus 
 

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin pörssiin listattuja yrityksiä ja niiden markkina-arvoa. 

Helsingin First North -pörssilistalla olevat yritykset on kuitenkin jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle. Tutkimuksen keskittäminen ainoastaan Helsingin pörssiin antaa monialaisen, 

mutta siitä huolimatta selkeästi rajatun määrän tarkasteltavia yrityksiä. Lisäksi rajaamalla 

tutkimus Helsingin pörssiin saadaan tutkimuksesta poistettua pörssi- ja maakohtaiset 

eroavaisuudet. Helsingin pörssistä saatavan sopivan otantakoon lisäksi pörssiin listautuneiden 

yritysten markkina-arvon muutosta on merkittävästi helpompi tarkastella kuin 

listaamattomien yritysten markkina-arvoa. Markkina-arvon määrittäminen listaamattomalle 

yritykselle on huomattavasti monimutkaisempaa ja haastavampaa. Lisäksi listaamattomista 

yrityksistä ei ole saatavilla yhtä tarkkoja tilastoja niiden osakekaupoista tiettyinä ajanjaksoina. 

(Damodaran 2012.)  

 

1.2.2. Aikajakson rajaus 
 

Tutkimuksen tarkastelujakso on rajattu ajalle 1.7.2019—30.6.2020. Tarkasteltavana oleva 

vuoden pituinen aikajakso koostuu kahdesta kuuden kuukauden jaksosta. Ensimmäinen jakso 

ajoittuu välille 1.7.2019—30.12.2019, joka on tutkimuksen vertailujakso. Vertailujakson 

aikana maailmalla on saattanut olla satunnaisia koronavirustartuntoja, mutta niitä ei ole 

rekisteröity Maailman terveysjärjestön (WHO) virallisiin tietokantoihin. Näin voidaan olettaa, 

ettei näillä koronavirustartunnoilla myöskään ole vielä ollut merkittäviä vaikutuksia talouteen 

tai Helsingin pörssiin.  

 

Toinen jakso alkaa 1.1.2020. Aivan vuodenvaihteen tienoilla valtamediat raportoivat useista 

virustartunnoista, ja ensimmäiset viralliset tartuntatapaukset rekisteröitiin Maailman 

terveysjärjestön (WHO) tietokantaan (World Health Organization 2020). Tämän jälkeen alkoi 

koronaviruksen nopea leviäminen ympäri maailmaa, mikä vaikutti talouden eri osa-alueisiin 

monin tavoin. Tutkimuksen päätösajankohdaksi valittiin kesäkuun loppu. Päätösajankohdan 

valintaa voidaan perustella sillä, että kesään mennessä ensimmäinen koronavirusaalto oli 

takanapäin Suomessa ja talouden toiminta oli jokseenkin normalisoitunut.  Päätösajankohdan 

valintaa tukee kuva 1, josta havaitaan selkeästi muutaman pörssiyhtiön markkinahinnan 
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prosentuaalinen muutos Helsingin pörssissä tutkimusajanjaksona. Maalis—huhtikuussa 2020 

lähes kaikkien Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten markkina-arvo laski, kun taas 

huhti—toukokuusta lähtien eri yritysten markkina-arvojen muutokset vaihtelivat 

huomattavasti. Osalla yrityksiä markkina-arvo jatkoi laskemista, kun taas osalla se nousi 

nopeasti takaisin alkuvuoden tasolle tai jopa sitä paremmaksi. (Nasdaq 2020.) Viimeisimmät 

tutkimuskuukaudet selittävät mahdollisesti parhaiten koronaviruksen vaikutukset markkina-

arvon muutokseen.   

 

Kuva 1: Tecnotreen (teknologia), NoHo Partnersin (ravintola- ja matkailuala), Baswaren 

(teknologia) ja Cityconin (rahoitusala) markkina-arvojen prosentuaalinen kehitys tutkimuksen 

aikajaksolla.  

 

1.3. Tutkielman rakenne 
 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta, jotka ovat johdanto, teoreettinen viitekehys, 

tutkimusmenetelmät ja -aineisto, tutkimuksen tulokset sekä johtopäätökset. Johdannossa 

esitellään tutkimuksen aihe ja tutkimusongelma sekä tutkimuksen rajaukset. Teoreettisessa 

osiossa perehdytään tutkimusaiheesta oleviin aikaisempiin teorioihin sekä yleisesti aihetta 

koskevaan kirjallisuutteen. Kolmannessa osiossa, joka käsittelee tutkimusmenetelmiä ja -

aineistoa, esitellään tässä tutkimuksessa käytettävät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

sekä tutkimuksessa käytettävä aineisto. Tutkimuksesta saatuja tuloksia esitellään neljännessä 

osiossa. Johtopäätöslukuun kootaan yhteen tutkimuksen keskeisimmät havainnot sekä 
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pyritään vastaamaan alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen. Lisäksi johtopäätöksien 

yhteydessä pohditaan tarvetta ja mahdollisuuksia jatkotutkimuksille. 

 

2. Teoreettinen viitekehys 

Tässä osiossa esitellään eksogeenisen sokin yleiskäsite sekä sokkien vaikutuksia yrityksiin ja 

toimialoihin käsittelevää kirjallisuutta. Lisäksi osiossa perehdytään vallitsevaa 

koronavirustilannetta koskeviin julkaisuihin. Osiossa esitellään muutama aikaisempi 

pandemia ja tarkastellaan niiden talousvaikutuksia sekä verrataan niitä nykytilanteeseen. 

Tämän osion lopussa esitellään myös yritysten ja yhteiskunnan kriisinhallintaa koskevaa 

kirjallisuutta sekä sitä, minkälaisia keinoja yrityksillä on selvitä haastavien aikojen yli. 

 

2.1 Eksogeeniset sokit 

Merkittäviä talouden ulkopuolisia sokkeja ovat muun muassa pandemiataudit, 

luonnonkatastrofit, sodat ja terrori-iskut. Kyseiset sokit aiheuttavat kriisitilanteita, joihin ei 

usein ole voitu valmistautua etukäteen toisin kuin moniin talouden sisäisiin sokkeihin, kuten 

esimerkiksi  suhdannevaihteluihin.  

 

Lin, Sunin, Jiangin, Yangin ja Zhangin (2017) eksogeenisten sokkien vaikutusta yrityksiin 

käsittelevässä tutkimuksessa todetaan, että kriisin suuruudella sekä yrityksen toimialalla ja 

suorituskyvyllä on suuri vaikutus siihen, miten yritykset selviävät kriisistä. Kriisin vaikutus 

yritykseen riippuu oleellisesti myös siitä, miten lähellä kriisi on maantieteellisesti sekä kuinka 

läheisesti se vaikuttaa yrityksen toimintaan. (Li, Sun, Jiang, Yang & Zhang 2017.) Vaikka kriisin 

maantieteellisellä sijainnilla on Li et al. tutkimuksen mukaan keskeinen merkitys, voi nykyajan 

globaalissa taloudessa joidenkin merkittävien talousalueiden alueellisilla sokeilla olla suuri 

vaikutus lähes koko maailmaan esimerkiksi erilaisten globaalien tuotantoketjujen kautta 

(Lehmus 2020). Kriisin sijainnin lisäksi yrityksen toimialalla on usein merkittävä rooli kriisien 

aikana. Erilaiset kriisit vaikuttavat eri toimialoihin vaihtelevasti. Tämän vuoksi yrityksen 

monipuolinen liiketoiminta voi toimia kriisitilanteessa taloudellisena puskurina ja 



6 
 

 

kilpailuaseman säilyttäjänä. Vaikutukset riippuvat kuitenkin kriisin luonteesta ja laajuudesta. 

(Li & al. 2017.)  

 

Talouden ulkopuolisia eli eksogeenisia sokkeja on maailmassa jatkuvasti, ja niistä saataviin 

uutisiin reagoidaan yleensä nopeasti pörssimarkkinoilla. Markkinat reagoivat nopeasti sekä 

positiivisiin että negatiivisiin uutisiin. Uutisten aiheuttamat muutokset pörssissä ovat 

kuitenkin usein ylireagoituja, ja kurssien tasaantuminen alkaa nopeasti sen jälkeen, kun 

huomataan, ettei tilanne olekaan aivan niin radikaali kuin alkuun ehkä luultiin. Tämän 

tutkimustuloksen mukaan kriiseillä ei usein ole niin merkittävää ja pitkäaikaista vaikutusta 

yritysten markkina-arvoihin kuin kriisin alussa voitaisiin luulla ja pelätä. (Rzepczynski 2018.) 

Tämä käy ilmi myös Li et al. (2017) tutkimuksessa, jossa mainitaan, että kriisin vaikutus 

yrityksen suorituskykyyn ei ole sama kuin yrityksen menestyminen pörssimarkkinoilla. Toki 

pitkällä aikavälillä suorituskyky ja menestyminen usein korreloivat keskenään, mutta lyhyellä 

aikavälillä yrityksen suoriutumista mittaavat arvot eivät välttämättä selitä pörssikurssien 

liikehdintää eikä päinvastoin.  

 

Jotta voidaan paremmin ymmärtää miksi eksogeenisten sokkien ilmetessä ihmiset reagoivat 

nopeasti, ja miksi pörssikurssit kääntyvät äkilliseen laskuun, täytyy ymmärtää kuinka laajat 

kokonaisvaikutukset sokeilla voi olla talouteen. Eksogeenisten sokkien taloudellisten 

vaikutusten laajuutta selvittämään tähän työhön on valittu tarkasteltavaksi kolme pandemiaa.  

 

Modernissa historiassa pandemiat eivät ole olleet kovin yleisiä, mutta ei niiltä ole myöskään 

täysin vältytty. Tässä osiossa perehdytään ensin ajankohtaiseen koronavirustilanteeseen, 

jonka jälkeen tehdään katsaus 1900-luvun suurimpaan pandemiaan, espanjantautiin, sekä 

hieman pienempään pandemiaan, sikainfluenssaan, jonka vaikutuksia nähtiin myös 

Suomessa.  Tutkimusten perusteella nähdään, kuinka suuresti pandemiat voivat vaikuttaa 

sekä maailmantalouteen että Suomen talouteen.  

 

2.1.1. Koronaviruspandemia 2020— 
 

Koronaviruspandemia on rajuudessaan uusi ja vielä ajankohtainen. Esimerkiksi monissa 

maissa yritysten toimintaan liittyviä rajoituksia on yhä voimassa, joten mitään 
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kokonaisvaltaisia tutkimuksia sen vaikutuksesta talouteen ei ole vielä saatavilla. Aihetta 

tutkitaan aktiivisesti, ja uutta tietoa viruksesta sekä sen vaikutuksista talouteen saadaan 

jatkuvasti lisää. Arviot koronaviruspandemian kokonaisvaikutuksista maailmantalouteen ja 

globaaliin bruttokansantuotteeseen vaihtelevat hieman lähteistä riippuen, mutta vaikutus on 

negatiivinen joka tapauksessa. Pidemmän tähtäimen arvioita tukevat jo nyt tehdyt 

suhteellisen kattavat tutkimukset taudin leviämisestä ja sen aiheuttamista lyhyen tähtäimen 

vaikutuksista.  

 

Markku Lehmus (2020) on esittänyt Helsingin yliopiston talouskriisiluennolla arvioita siitä, 

millaisia koronaviruspandemian vaikutukset voivat olla maailmantalouteen vuonna 2020. Hän 

arvioi globaaliin bruttokansantuotteen supistuvan vuonna 2020 jopa yli kolme prosenttia 

edellisvuodesta. Lasku on huomattava, jos vertailukohteeksi otetaan taloutta ankarasti 

vuonna 2008 koetellut finanssikriisi. Silloin bruttokansantuotteen kasvuprosentti oli lähellä 

nollaa. (Lehmus 2020; IMF 2019.) Yhtä kovaa iskua taloudelle ei ole ollut sitten toisen 

maailmansodan, jolloin globaali bruttokansantuote supistui hieman yli viisi prosenttia. 

(Lehmus 2020.) Näistä tilastoista voidaan päätellä, kuinka suuren uhan koronavirus on 

todellisuudessa aiheuttanut taloudelle.  

 

Maailmantalous on vaikeuksissa. Suomen talouden osalta Valtiovarainministeriö (2020) on 

syksyllä 2020 arvioinut saman vuoden bruttokansantuotteen supistuvan noin 4,5 % 

edellisvuodesta. Tämä vaikuttaa uskottavalta, kun sitä verrataan OECD:n arvioon, jonka 

laskelmien mukaan talouden sulkeminen kuukaudeksi maksaa noin 2-3% vuosittaisesta 

bruttokansantuotteesta ja Suomen talous oli jäädytettynä koronapandemian vuoksi tänä 

vuonna noin kaksi kuukautta, maaliskuusta toukokuuhun (OECD 2020). Lehmus (2020) 

kuitenkin muistuttaa, ettei talouden sulkeminen ja siitä aiheutuneet tappiot ole vaihtoehtoja 

sille, että talous toimisi normaalisti tässä tilanteessa. Talous ja yhteiskunta kokisivat haasteita 

silloinkin, jos pandemian annettaisiin levitä vapaasti. Sellaisessa tilanteessa muun muassa 

terveydenhoitokustannukset nousisivat väkisinkin. (Lehmus 2020.)   

 

Sharifi, Aloui ja Yarovava (2020) pohtivat artikkelissaan, onko viruksen hieman 

myöhäisemmällä leviämisellä Yhdysvaltoihin ollut merkitystä siihen, miten sen mukanaan 

tuomiin vaikutuksiin osattiin varautua. Viruksen levitessä Yhdysvaltoihin oli jo selvillä sen 
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tuhoisat vaikutukset esimerkiksi Aasiassa ja Italiassa. (Sharif, Aloui & Yarovaya 2020.) Samaa 

tutkimustietoa voidaan mahdollisesti soveltaa myös Suomen tapauksessa, sillä Suomi ei ollut 

koronaviruksen ensimmäisten epidemiamaiden joukossa, vaan pystyi Yhdysvaltojen tavoin 

seuraamaan alussa virusepidemian kehitystä ulkopuolelta. Vaikka viruksen leviämiseen 

Suomeen pystyttiin jollakin tasolla varautumaan, ei se kuitenkaan pystynyt poistamaan 

viruksen synnyttämiä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia ja ihmisten epävarmuutta. (Suomen 

Pankki 2020.) Talouden supistuminen Suomessa mukailee vahvasti yleistä OECD:n arviota 

koronapandemian vaikutuksista. Vaikka koronaviruspandemiaan olisi varauduttu Suomessa 

todella hyvin, Suomi ei ole irrallinen maailmantaloudesta, ja muun muassa kansainväliset 

tuotantoketjut voivat kärsiä joka tapauksessa. Lisäksi odotukset talouden kehittymisestä, ja 

sitä kuvastavat pörssikurssit, liikkuvat usein globaalisti samansuuntaisesti. Tämä korostuu 

entisestään nyt, kun koronavirusta voidaan pitää maailmanlaajuisena systemaattisena riskinä 

taloudelle.  

 

Koronaviruksen vaikutukset talouteen eivät toistaiseksi ole olleet niin vakavat, että se olisi 

aiheuttanut systeemisen kriisin pankkien välillä eli että vaikutukset leviäisivät myrkyllisesti 

rahoitussektoriin. Vaikka tilanne ei ole päässyt yltymään niin pitkälle, sitä riskiä ei kuitenkaan 

voi täysin sulkea pois, jos pandemiatilanne jatkuu vielä pitkään. (Lehmus 2020.) 

 
2.1.2. Espanjantauti 1918—1920 
 
Modernin historian suurin pandemia on vuodesta 1918 vuoteen 1920 kestänyt 

espanjantautipandemia. Espanjantauti on koronaviruspandemian ansiosta noussut jälleen 

otsikoihin, sillä vaikka maailma on sadassa vuodessa muuttunut hyvin paljon, otetaan 

espanjantaudin toimintatavoista yhä mallia, ja useat nyky-yhteiskunnan arviot pandemian 

aiheuttamista taloudellista ja yhteiskunnallista kustannuksista perustuvat pitkälti 

espanjantaudista saatuihin tietoihin. (Garrett 2007.)  

 

Espanjantaudin aikana vuosina 1918-1920 tautiin sairastuneita arvioitiin olevan noin 

kolmannes maailman sen hetkisestä väestöstä, noin 500 miljoonaa ihmistä, ja menehtyneitä 

uskotaan olleen vähintään 50 miljoonaa eli noin 10 prosenttia tartunnan saaneista. Erityisen 

huolestuttavan espanjantautiepidemiasta teki se, että se tappoi useita nuoria ihmisiä. 

(Correia, Luck & Verner 2020; Paavola 2018.) Suomeen espanjantauti saapui useassa aallossa, 

https://www.newyorkfed.org/research/economists/luck
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josta pahin oli syksyn 1918 tautiaalto. Yhteensä Suomessa arvioidaan kuolleen 20 000—

30 000 henkeä. (Paavola 2018.)  

 

Ensimmäinen maailmansota oli edelleen käynnissä, kun espanjantautiepidemia puhkesi. 

Sodan vuoksi taudin leviämiseen oli vaikeata varautua. (Paavola 2018.) Useat lääkärit ja 

sairaanhoitajat olivat työllistyneinä sodassa, joten siviilien terveydenhoitoon ei ollut juurikaan 

resursseja. Huono terveydenhoito pahensi entisestään taudin aiheuttamia vahinkoja. (Aassve, 

Alfani, Gandolfi, & Le Moglie  2020.) 

 

Kovin kattavaa taloudellista arviota espanjantaudin aiheuttamista talousvaikutuksista 

maailman laajuisesti on vaikea saada, sillä taloudellista dataa kyseiseltä aikajaksolta on 

rajallisesti. Saatavilla olevan tiedon valossa voidaan kuitenkin arvioida, ettei Yhdysvalloissa ja 

useissa muissa länsimaissa bruttokansantuote olisi laskenut kahta prosenttia enempää 

pandemiavuosien aikana. (Scheidel 2020). Useat tutkijat uskovat, että pandemian 

aiheuttamilla taloudellisilla vaikutuksilla oli lähinnä vain lyhytaikaisia seurauksia (Garrett 

2007). Syyksi sille, ettei talous romahtanut yhtä pahasti kuin koronaviruspandemian aikana, 

Scheidel (2020) esittää artikkelissaan teorian, jonka mukaan espanjantaudin aikana ihmisillä 

ei ollut mahdollisuutta rajoittaa elinkeinoaan, halusivat he sitä tai eivät. Esimerkiksi työnteko 

ja siitä riippuvaan toimeentuloon liittyvät järjestelyt olivat hyvin erilaisia kuin nykyään. 

Taloudellisten vaikutusten lyhytaikaisuudelle löytyy kuitenkin myös vastaväitteitä, sillä Aassve 

et al. (2020) toteavat tutkimuksessaan espanjantaudin jättäneen pitkäaikaisen sosiaalisen 

epäluottamuksen, jonka uskotaan rajoittaneen talouskasvua monien vuosikymmenten ajan. 

Garrettin tutkimuksessa (2007) esitetään teoria, jossa useiden sikiöiden altistuminen 

espanjantaudille, ja siitä seuranneet pitkäaikaissairaudet ovat myös voineet vaikuttaa 

talouteen pitkäkestoisesti. Teoria sikiöaikaisten tartuntojen vaikutuksesta talouteen 

kuulostaa kuitenkin hieman epäilyttävältä, sillä se koskee pääosin vain kolmea ikäluokkaa eli 

vuosina 1918—1920 syntyneitä. Vaikka eliniänodote oli siihen aikaan lyhyempi kuin nykyään, 

oli taloudellisesta toiminnasta silloinkin vastuussa useampi ikäluokka samanaikaisesti.  

 

Vaikka Scheidel (2020) toteaakin artikkelissaan, ettei espanjantaudin aikainen talous 

romahtanut ahkeran työnteon vuoksi, Correia, Luck ja Verner (2020) näkevät asian toisin. 

Heidän tutkimuksensa perusteella ne osavaltiot, jotka asettivat selkeitä ja tarpeeksi aikaisia 

https://www.newyorkfed.org/research/economists/luck
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toimia espanjantaudin leviämisen estämiseksi, elpyivät taloudellisesti nopeammin ja 

pienemmällä kuolleisuusasteella. Heidän tutkimuksensa mukaan talouden sulkeminen 

näyttäisi siis olevan hyvä toimintamalli sekä pandemiatilanteen lyhyen-  että pitkänajan 

vahinkojen minimoimiseksi. Lisäksi tutkimus vahvistaa ajatusta, että 

koronavirustilanteessakin paljon kiistelty valinta talouden ja terveyden välillä ei ole niin 

mustavalkoinen. Toisin sanoen yhteiskunnan tasolla ei voida valita joko taloutta tai terveyttä, 

vaan ne kulkevat loppujen lopuksi samansuuntaisesti. (Correia et al. 2020) 

 
2.1.3. Sikainfluenssa 2009—2010 
 
Sikainfluenssa on huomattavasti tuoreempi kuin espanjantauti, mutta ei historiallisesti aivan 

yhtä merkittävä. Tauti puhkesi alkuvuonna 2009 Etelä-Amerikassa ja levisi sieltä lähes koko 

maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi 

sikainfluenssapandemian alkaneeksi kesäkuussa 2009. Pandemia kesti vuoden 2010 puolelle. 

Tauti levisi maailmalla kolmessa peräkkäisessä aallossa, jossa menehtyi arviolta 151 700 – 

575 400 ihmistä. (Centers for Disease Control and Prevention 2019.) Suomeen saapui vain yksi 

sikainfluenssa-aalto lokakuussa 2009. Pandemia saatiin maailmanlaajuisesti kuriin vuoden 

2010 aikana, mutta H1N1-virus ei ole kokonaan hävinnyt, ja aiheuttaa edelleen vahinkoa, 

vaikkakin huomattavasti vähemmän kuin vuosina 2009-2010. (Lumio 2019.) 

 

Usein pandemiat aiheuttavat ihmisissä taloudellista epävarmuutta, ja niin kävi myös 

sikainfluenssapandemian kohdalla. Useissa suurimmissa pörsseissä osakekurssit kääntyivät 

aavistuksen laskuun alkuvuonna 2009, kun virus lähti leviämään (Yle 2009). Taloudellisesta 

epävarmuudesta huolimatta sikainfluenssalla ei ollut maailmantalouteen läheskään yhtä 

suurta vaikutusta kuin koronaviruksella. Syynä on esitetty muun muassa sitä, että 

sikainfluenssa levisi pian vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, jolloin maailmantalous oli jo 

valmiiksi syvässä taantumassa. Sperling ja Biermann (2009) nostavat artikkelissaan esille jopa 

mahdollisuuden, että sikainfluenssa olisi finanssikriisin ja siitä seuranneen tuskan ja ahdingon 

seuraus. Sikainfluenssa erosi koronavirustilanteesta myös siinä, että sen kukistamiseksi saatiin 

nopeasti kehitettyä rokote (Lumio 2019). Voidaankin todeta, että sikainfluenssan vaikutukset 

maailmantalouteen eivät olleet itsessään kovin suuret, etenkin kun maailmantalous oli jo 

valmiiksi taantumassa. Globaalin talouden vuoden 2008 romahduksen jälkeen 
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sikainfluenssavuosina 2009—2010 pienen notkahduksen jälkeen maailman yleinen 

taloustilanne parani ja globaali bruttokansantuote jopa kasvoi noin viisi prosenttia (IMF 2019). 

 

2.2 Kriisinhallinta 

Eksogeenisten sokkien vaikutukset talouteen ovat yritysten tiedossa, ja niihin 

valmistautumisen varalta sekä niiden ratkaisemiseksi yritykset ja yhteisöt ovat kehittäneet 

erilaisia kriisinhallintatoimia. Koronaviruspandemia ei ole ollut poikkeustapaus, sillä 

koronaviruksen levitessä maailmalla sekä yksilöiden, yritysten että valtion on täytynyt ottaa 

käyttöön erilaisia kriisinhallintakeinoja selvitäkseen viruksen aiheuttamista haitoista 

mahdollisimman pienillä vahingoilla. Keinot viruksen leviämisen taltuttamiseen ovat olleet 

jopa ennennäkemättömän suuria. (Wenzel, Stanske & Lieberman 2020) 

 

2.2.1. Yhteiskunnan kriisinhallinta 
 
Yhteiskunnan kriisinhallinta, kuten kriisinhallinta yleisestikin, on pitkälti riippuvaista kriisin 

luonteesta. Kirjassaan Boin, Hart, Stern ja Sundelius (2017) määrittelevät kuitenkin viisi 

julkisen hallinnon tehtävää minkä tahansa kriisin syntyessä. Nämä tehtävät ovat 1) tilanteen 

kokonaiskuvan hahmottaminen ja mittasuhteiden kartoittaminen, 2) toimintasuunnitelman 

tekeminen eli suunnitelma siitä, miten yhteiskunta selviää kriisistä, 3) tiedottaminen 

suunnitelmasta, 4) yhteiskunnan palauttaminen normaaliin järjestykseen ja 5) oppiminen 

kriisistä sekä opitun tiedon soveltaminen seuraavia kriisejä varten. (Boin, Hart, Stern & 

Sundelius 2017.) 

 

Yhteiskunnallisen kriisinhallinnan tarkoitus on minimoida kriisin aiheuttamat vahingot ja 

vähentää kriisin aiheuttamaa epävarmuutta kansassa (Boin & al. 2017). Voi kuitenkin olla 

mahdollista, että yhteiskunnan asettamat tiukat eksogeenisen sokin pysäyttämistoimet 

aiheuttavat toisen sokin eli niin sanotun pysäyttämissokin (Lehmus 2020). 

 

Koronaviruspandemia on esimerkki tilanteesta, jossa sokki ei rajoitu ainoastaan talouden 

ulkopuoliseen eli eksogeeniseen sokkiin. Sen aikaansaama kokonaissokki koostuu kahdesta 

sokista, joista jälkimmäinen on yhteiskunnan asettama poikkeustila eli pandemian 

pysäyttämissokki (Lehmus 2020). Tällaiset kriisin leviämistä estävät toimenpiteet on otettu 
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käyttöön useissa valtiossa, myös Suomessa. Maat ovat joutuneet tekemään nopeasti 

radikaalejakin ratkaisuja, kuten kauppojen, ravintoloiden ja julkisten tilojen sulkemiset sekä 

ihmisten liikkumis- ja tapaamismahdollisuuksien rajoittamiset kriisistä aiheutuvien vahinkojen 

minimoimiseksi. 

 

Koronavirustilanteessa konkreettisia esimerkkejä Suomen sisäisen kriisinhallinnan 

toimenpiteistä alkoi näkyä pian sen jälkeen, kun koronavirus saapui Suomeen helmikuun 

lopulla 2020. Ensimmäiset korona-asetukset tulivat voimaan 12.3.2020, jolloin valtioneuvosto 

kielsi yli 500 hengen tapahtumat, suositteli rajoittamaan kaikkea harrastustoimintaa sekä 

harkitsemaan etätyötä ja välttämään tarpeetonta matkustamista. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2020.) Lisää rajoituksia tuli 18.3.2020, jolloin Suomi julistettiin 

poikkeustilaan. Sen seurauksena koulujen lähiopetus loppui ja julkiset sisätilat suljettiin, yli 10 

hengen kokoontumiset kiellettiin ja Suomen rajat suljettiin osittain. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2020a.) Uudenmaan rajoilla tapahtuvaa liikennettä alettiin rajoittaa 

28.3.2020 (Sisäministeriö 2020). Viimeiseksi voimaan tulleella määräyksellä 4.4.2020 

ravintolat suljettiin asiakkailta kahdeksi kuukaudeksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020b.)  

 

Taloudellisten aktiviteettien rajoittamisen lisäksi ja talouden tukemiseksi yhteiskunta on 

ottanut käyttöön elvytystoimia. Elvytystoimien tarkoituksena on ollut estää mahdollisuuksien 

mukaan työttömyyden lisääntyminen ja yritysten ajautuminen konkurssiin. (Lehmus 2020.) 

Konkreettisia esimerkkejä valtion elvytystoimista ovat muun muassa Business Finland -

apuraha, jota yritykset ovat voineet hakea tuotantoketjujen häiriöiden korjaamiseen ja 

kehittämishankkeisiin, sekä yrittäjien verohuojennukset. Lisäksi valtio on lisännyt kysyntää, 

jotta yritykset pysyisivät toimintakykyisinä. (Valtioneuvoston tiedotusosasto 2020.)  

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, talous ja terveys tukevat toisiaan, joten valinta niiden välillä 

voi toimia ainoastaan lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä ei voida valita vain toista. (Lehmus 

2020.) Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnan päätöstentekijöiden täytyy jossain vaiheessa tehdä 

päätös siirtyä Boin et al. määrittämän tehtävälistan vaiheeseen neljä eli talouden 

palauttamiseksi mahdollisimman normaaliin tilaan, vaikka kriisin asettama uhka ei olisi vielä 

täysin ohi.  
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2.2.2. Yritysten kriisinhallinta 
 
Pystyäkseen ylläpitämään toimintaansa myös kriisin aikana, yritysten täytyy sopeutua 

muuttuvaan tilanteeseen omilla kriisinhallintakeinoillaan. Kriisin tyypistä ja vallitsevasta 

tilanteesta riippuen yrityksen täytyy huomioida sekä yksilöiden ja toisten yritysten muuttuva 

kysyntä, että yhteiskunnan kriisitoimet. Mitä nopeammin vaikuttavasta ja vakavammasta 

kriisistä on kyse, sitä nopeammin yritysten tulee reagoida siihen selvitäkseen. (Chakrabarti 

2014.) Tärkeää on myös ymmärtää, että yritysten kriisinhallinta ei ole samanlaista kuin 

yhteiskunnallinen kriisinhallinta. Yritysten kriisinhallinnan motiivit eroavat valtion 

kriisinhallinnan motiiveista. Yrityksillä kriisinhallinnan syyt liittyvät lähes poikkeuksetta voiton 

maksimointiin tai tilanteesta syntyvien tappioiden minimointiin (Scitovszky 1943, 57). 

Yksittäisten yrityksen kriisinhallinnan ensisijaisena tavoitteena ei ole poistaa ulkopuolista 

kriisiä, kuten tässä tilanteessa estää koronaviruksen leviäminen. Jotta yritys pystyy 

säilyttämään maineensa myös kriisien jälkeen, täytyy sen käyttämät keinot olla inhimillisiä 

siitä huolimatta, että sen tavoite on oman liiketoiminnan voiton maksimointi. (Regester & 

Larkin 1997, 73). 

 

Jotta yllättävissäkin kriisitilanteissa yrityksen kriisinhallinta toimisi mahdollisimman sulavasti, 

tulisi yrityksellä olla ennalta määritelty kriisinhallintasuunnitelma. Jokaisen yrityksen on 

laadittava oma suunnitelmansa niin, että se kattaa mahdollisimman monenlaisia uhkia, joita 

juuri kyseinen yritys voi kohdata tulevaisuudessa. Kaikkiin kriiseihin ei kuitenkaan voida 

varautua, joten suunnitelmassa täytyy olla myös joustavuutta. Suunnitelman laatimisesta on 

yleensä vastuussa yrityksen kriisinhallintaryhmä. Suunnitelman laatimisen lisäksi kyseisen 

ryhmän vastuualueisiin kuuluu työyhteisön jäsenten tiedottaminen sekä tarvittavat 

kouluttautumiset. (Crandall, Parnell & Spillan 2010, 87.) 

 
Kriisinhallintatapoja voi olla useita riippuen yrityksestä ja sen kohtaamasta kriisistä. 

Esimerkkejä erilaisista tavoista reagoida kriisiin esitellään Wenzelin, Stansken ja Liebermanin 

(2020) tuoreessa tutkimuksessa, jossa yritysten kriisinhallintakeinot on jaettu neljään 

päätoimintatapaan. Nämä neljä toimintatapaa ovat 1) liiketoiminnan supistaminen, 2) vanhan 

liiketoimintamallin noudattaminen periksi antamatta, 3) uuden toiminnan innovointi sekä 4) 

markkinoilta poistuminen. Yritys voi myös noudattaa kahta keinoa samanaikaisesti, muun 

muassa supistamalla jotain liiketoimintayksikköään ja suorittamalla innovaatioita toisessa 
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yksikössä. Vaihtoehtoisesti näitä keinoja voidaan käyttää myös peräkkäin, jolloin yritys 

esimerkiksi ensin supistaa toimintaansa niin paljon kuin mahdollista, mutta siitä huolimatta 

yrityksen liiketoiminta kärsii kriisistä niin paljon, että vaihtoehdoksi jää ainoastaan 

markkinoilta poistuminen. (Wenzelin & al. 2020.) 

 

Jotta yritys valitsee oikean menetelmän kriisin hallitsemiseksi, sen on ensisijaisen tärkeää 

tiedostaa missä kriisin vaiheessa yritys on. Mahdollisia kriisin vaiheita ovat kriisi, 

palautumisvaihe kriisin jälkeen ja tuleviin odottamattomiin sokkeihin valmistautuminen. 

Kriisin alkuvaiheessa yrityksen täytyy reagoida muuttuvaan ympäristöön nopeasti, jotta se 

pysyy toimintakykyisenä kriisin ajan. Kun kriisi on ohi ja palautumisvaihe alkaa, niin yrityksen 

täytyy miettiä jatkaako se kriisin aikana muodostuneilla toimintatavoilla vai onko 

kannattavampaa palata ainakin osittain niihin toimintamalleihin, joita yritys käytti ennen 

kriisiä. (Giones, Brem, Pollack, Michaelis, Klyver & Brinckmann 2020.) 

 

Yrityksen sidosryhmien tiedottaminen yrityksen kohtaamista kriisitilanteista ja toimenpiteistä 

niiden ratkaisemiseksi on äärimmäisen tärkeää myös yrityksen menestymisen kannalta kriisin 

jälkeen. (Regester & Larkin 1997.) Tämä on varmasti tärkeää myös laajojen kriisien aikana, 

mutta ei korostu varsinaisesti juuri silloin, sillä jos kriisi on maailmanlaajuinen, lähes kaikki 

yritykset kohtaavat sen tavalla tai toisella. Kriittisempää sidosryhmien tiedottaminen on 

silloin, kun yksittäinen yritys kohtaa kriisin, jota saman toimialan kilpailevat yritykset eivät 

kohtaa. Tällaisessa tilanteessa toisella yrityksellä on huomattava kilpailuetu ja se on siten 

myös houkuttelevampi monille sidosryhmille. 

 

Globaalissa kriisissä yritykset voivat kohdata useita sokkeja ja kriisejä samanaikaisesti. 

Esimerkiksi koronavirustapauksessa yritysten täytyy ottaa huomioon yleinen viruksen 

aiheuttama eksogeeninen sokki, yhteiskunnan asettamat äkilliset rajoitukset ja niistä 

aiheutuvat suorat ja välilliset seuraukset. Lisäksi niiden pitää ottaa huomioon muiden 

sidosyritysten toiminta, mistä saattaa aiheutua esimerkiksi tuotanto- ja jakeluketjujen 

häiriöitä. (Lehmus 2020.)  

 

Kriisinhallinta on erittäin tärkeä osa yrityksen selviytymistä kriisien aikana, mutta sen avulla ei 

voida vaikuttaa kaikkiin yrityksen tekijöihin ainakaan lyhyellä ajanjaksolla. Esimerkiksi 
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yrityksen toimiala on sellainen tekijä, johon yritys ei voi vaikuttaa kriisinhallintatoimilla. Jos 

kriisi kohdistuu tiettyyn toimialaan  voimakkaasti, eivät laajatkaan kriisinhallintatoimet 

välttämättä auta kyseisen toimialan yrityksiä selviytymään kriisistä. 

 

3. Tutkimusmenetelmät ja aineiston kuvailu 

Tämä osio käsittelee tässä kandidaatintutkielmassa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja -

aineistoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysia ja aineistona on 

poikkileikkausdata.  

 

3.1 Aineisto 

Työn tutkimusosuus toteutetaan poikkileikkausaineistolla. Poikkileikkausaineisto on 

ekonometriassa usein käytetty aineisto, jossa dataa on usealta eri havaintoyksiköltä. 

Poikkileikkausaineistossa dataa on kerätty ainoastaan yhdeltä tietyltä ajankohdalta, eikä siinä 

tyypillisesti keskitytä tutkimaan ajan tuomia muutoksia.  

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty Li et al. (2017) teorian pohjalta, jossa yrityksen selviytyminen 

kriisin aikana riippuu yrityksen menestyksestä ennen kriisiä sekä sen toimialasta. Menestyksen 

mittariksi valitaan kuitenkin yrityksen varsinaisen suoriutumisen sijaan yrityksen markkina-

arvon muutos, koska sillä tavoin tutkimukseen saadaan sisällytettyä kriisin aiheuttama 

epävarmuus sijoittajissa ja Rzepczynski (2018) tutkimuksen oletus, että pörssikurssit reagoivat 

tarpeettoman paljon sokkien aikana. Li et al. (2017) mainitsevat sokin maantieteellisen 

sijainnin etäisyyden vaikuttavan myös kriisistä selviytymiseen, mutta koska koronavirus on 

levinnyt maailmanlaajuiseksi, se ei ole relevantti ulottuvuus tutkimuksen kannalta.  

 

Koko tutkimusaikajakson aikana Helsingin pörssissä on ollut listautuneena yhteensä 122 

yritystä, joista tutkimukseen on otettu mukaan 115 yritystä (Liite 1). Tutkimuksessa ei ole 

huomioitu sellaisia yrityksiä, jotka ovat listautuneet Helsingin pörssiin vasta tutkimusajan 

alettua tai poistuneet sieltä ennen tutkimusajan päättymistä. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle 

on päätetty jättää seitsemän pankkialan yritystä, koska tietoa kyseisten yritysten 

liikevaihdosta ei ole saatavilla ja niiden vakavaraisuusluvut ovat usein vääristyneitä.  
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Aineistoa kerättiin tutkimuksen alussa rajatulta aikajaksolta eli 1.7.2019—30.6.2020. 

Aineistoon on kerätty dataa Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten markkina-arvoista 

sekä markkina-arvoihin vaikuttavista tekijöistä. Markkina-arvoon vaikuttavia tekijöitä voidaan 

määritellä olevan lähes äärettömästi, mutta koska tutkimuksen havaintoyksikköjen määrä on 

suhteellisen pieni, ei selittäviä tekijöitäkään voi olla kovin monta. Jos selittäviä muuttujia 

otetaan malliin liikaa, mallia on ylisovitettu, mikä vääristää testituloksia. Tässä työssä 

käytettävät selittävät muuttujat markkina-arvon muutoksen mittaamiseen ovat yrityksen 

liikevaihto, omavaraisuusaste, oman pääoman tuottoprosentti ja liikevoittoprosentti. Kyseiset 

luvut on valittu sillä perusteella, että ne mittaavat hieman eri tavoin yrityksen menestystä. 

Liikevaihto kertoo yrityksen liiketoiminnan laajuudesta, liiketulosprosentti yrityksen yleisestä 

kannattavuudesta, oman pääoman tuottavuus sijoittajien rahojen tuottavuudesta ja 

omavaraisuusaste yrityksen vakavaraisuudesta. Tunnuslukumuuttujien saamat arvot ovat 

keskiarvoja kuudelta kuukaudelta ennen kriisin alkua. Tutkimuksessa tutkitaan myös toimialan 

vaikutusta markkina-arvoon eksogeenisen sokin aikana.  

 

Markkina-arvon keskiarvo on laskettu kahdelta ajanjaksolta, joista ensimmäinen käsittää 

aikajakson 1.7.2019—31.12.2020, jolloin koronaviruksen vaikutusten ei voida olettaa vielä 

näkyvän pörssissä, ja jälkimmäinen tarkastelujakso puolestaan tarkastelee seuraavaa puolta 

vuotta eli aikaa kun koronavirus lähti leviämään maailmanlaajuisesti,  ja sen voidaan olettaa 

vaikuttaneen myös Helsingin pörssiin. Markkina-arvon muutos on laskettu näiden kahden 

aikajakson markkina-arvojen erotuksella. 

 

3.2 Lineaarinen regressioanalyysi 

Lineaarinen regressionanalyysi on yksi taloustieteellisissä tutkimuksissa yleisimmin 

käytetyistä analyysimenetelmistä. Lineaarisella regressioanalyysillä pyritään selittämään 

tarkasteltavan muuttujan lineaarista riippuvuutta yhden tai useamman selittävän muuttujan 

kanssa. Kyseisessä estimointimallissa selitettävän muuttujan on aina oltava jatkuva muuttuja. 

Selittävät muuttujat voivat olla joko jatkuvia tai kategorisia muuttujia. (Hill, Griffiths & Lim 

2018, 47-48.) 
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Yksinkertaisimmin lineaarinen regressiomalli voidaan kirjoittaa muotoon 

 

yi = β1 + β2xi + ei, 

 

jossa β1 on mallissa esiintyvä vakio, β2 muuttujan x regressiokerroin ja e mallin virhetermi. 

Virhetermillä kuvataan kaikkia muita y:hyn vaikuttavia tekijöitä, joita estimointimallissa ei ole 

huomioitu. (Hill & al. 2018, 50.) 

 

Jotta lineaarista regressioanalyysia voidaan käyttää tutkimuksen estimointimenetelmänä, 

täytyy mallissa toteutua tietyt taustaedellytykset. Edellytyksiä on kuusi ja ne ovat: 1) 

spesifiointi, 2) harhattomuus, 3) homoskedastisuus, 4) ei autokorrelaatiota ja, 5) ei 

multikollineaarisuutta ja 6) normaalisuus. Spesifioinnilla tarkoitetaan, että malliin on valittu 

parhaat mahdolliset muuttujat, ja että selitettävän muuttujan ja selittävien muuttujien 

funktionaalinen muoto on valittu oikein. Harhattomuus puolestaan tarkoittaa sitä, että mallin 

harha eli estimaattorin odotusarvon poikkeama estimoitavan parametrin arvosta lähestyy 

nollaa, otoskoon kasvaessa. Homoskedastisuudella tarkoitetaan, että virhetermien varianssi 

on vakio kaikilla muuttuja saamilla arvoilla. Oletus neljä on, että mallissa ei saa olla 

autokorrelaatiota, mikä tarkoittaa, että jos havaintojen välillä on aikaeroja, niin ajan vaikutus 

täytyy huomioida ja poistaa havaintoarvoista. Multikollineaarisuudella puolestaan 

tarkoitetaan kahden selittävän muuttujan arvojen liian voimakasta korrelointia keskenään. 

Viimeinen oletus eli normaalisuus tarkoittaa sitä, että sekä selitettävän muuttujan että mallin 

residuaalien tulisi olla normaalijakautuneet. Jos yksi tai useampi taustaedellytyksistä ei 

toteudu, malliin ja muuttujiin voidaan tehdä muutoksia tai malli täytyy vaihtaa tutkittavalle 

aineistolle paremmin sopivaan malliin. (Hill & al. 2018, 203.)  

 

4. Tutkimustulokset 

Tässä osiossa käydään läpi kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia sekä arvioidaan niiden 

luotettavuutta. Osion alussa tutustutaan hieman aineiston muuttujien saamiin arvoihin, jotta 

tiedetään, millaisilla muuttujilla tutkimusta on lähdetty toteuttamaan. Tässä tutkimuksessa 

käytettävä yleinen riskitaso on 5 %.  
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4.1. Muuttujien kuvailu ja estimointifunktion muodostaminen 
 
Jotta tutkimusta on helpompi ymmärtää ja mielekkäämpi seurata, on hyvä tietää millaisia 

muuttujia tässä tilastollisessa tutkimuksessa käytetään. Alla olevassa taulukossa 1 on 

nähtävissä tutkimuksessa käytettävien muuttujien saamat pienimmät ja suurimmat arvot sekä 

keskiarvo ja mediaani. Taulukon 1 lisäksi kuvat muuttujien jakaumista (Liite 2 ja Liite 3) sekä 

taulukko yritysten jakautumisesta toimialoittain (Liite 4) auttavat hahmottamaan, millaisia 

arvoja muuttujat saavat ja miten havainnot asettuvat niille arvoille.  

 

Taulukko 1: Muuttujien saamat suurimmat ja pienimmät arvot sekä keskiarvo ja mediaani. 

 
Aikaisempien tutkimusten mukaan yrityksen toimialalla on huomattu olevan suuri vaikutus 

yrityksen menestymiseen kriisin aikana. Toimialan vaikutusta tutkitaan tässä osiossa vielä 

tarkemmin, mutta pohjustetaan tutkimusta ensin hieman kuvalla 2, jossa näkyy markkina-

arvon keskimääräinen muutos toimialoittain. Kuvasta voidaan havaita selkeitä eroja 

toimialojen väillä. 
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Kuva 2: Markkina-arvon keskimääräinen muutos toimialoittain koronaviruksen aikana. 

 

Ennen mallin estimointia, muuttujien välistä korrelaatiota voidaan tarkastella yksinkertaisella 

korrelaatiomatriisilla (Taulukko 2). Matriisitaulukosta huomataan, onko joidenkin muuttujien 

välinen korrelaatio liian voimakasta (yli 0,9) tai epäilyttävän suurta (yli 0,5). Taulukosta 

voidaan havaita, että liikevaihto ja yrityksen koko mitattuna henkilöstöllä korreloivat vahvasti 

keskenään, ja koska luku on todella lähellä kriittistä arvoa (0,9), päätetään yrityksen kokoa 

henkilöstömäärällä mittaava muuttuja jättää pois estimointimallista. Korrelaation 

testaaminen toistetaan vielä estimoinnin jälkeen, kun testataan mallin mahdollista 

multikollineaarisuutta VIF-testillä Testistä selviää, onko mallissa muita selittäviä muuttujia, 

joiden korrelointi voisi haitata mallia.  

 

Taulukko 2: Muuttujien väliset korrelaatiokertoimet 

 

Ennen ensimmäistä estimointia tutkitaan korrelaation lisäksi selittävien muuttujien suhdetta 

markkina-arvon muutokseen. Liitteestä 5 voidaan huomata, ettei selitettävällä ja selittävillä 

muuttujilla näytä olevan kovin selvää lineaarista yhteyttä. Joissain tapauksissa ongelma 
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voidaan ratkaista erilaisilla muuttujamuunnoksilla, mutta tässä tilanteessa ne eivät paranna 

muuttujien välistä lineaarista yhteyttä. Kuvioista voidaan päätellä jo ennen estimointia sen 

verran, että mallin antamat regressiokertoimet tuskin ovat kovin suuria, sillä sirontakuvioihin 

asetetut lineaarista yhteyttä kuvaavat suorat ovat lähes vaakasuorassa. 

 

Sisällytetään malliin siis kaikki muut muuttujat alkuperäisessä muodossaan paitsi yrityksen 

kokoa henkilöstömäärällä mittaava muuttuja, joka korreloi vahvasti liikevaihdon kanssa. Näillä 

perusteilla estimoitavaksi funktioksi saadaan  

 

markkina-arvon muutos = β1 + β2*liikevaihto + β 3*oman pääoman tuottoaste + 
β4*omavaraisuusaste + β5*liiketulosprosentti + β6*toimiala + ei, 

 

jossa toimiala on faktorimuuttuja, jonka takia sitä ei ole huomioitu korrelaatiomatriisissa.  

4.2. Estimointitulokset 
 
Kun funktio ensimmäisen kerran estimoidaan lineaarisella regressiomallilla,  saadaan 

tulokseksi alla oleva regressiotaulukko.  

 

Taulukko 3: Ensimmäisen estimoinnin regressiotaulukko 

 
 

Ensimmäisen estimoinnin tuloksista (Taulukko 3) voidaan huomata, että malli 

kokonaisuudessaan on tilastollisesti merkitsevä, mutta kun tarkastellaan yksittäisten 

selittävien muuttujien merkitsevyyttä, voidaan havaita, että useat niistä eivät ole tilastollisesti 
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merkittäviä. Osa selittävistä muuttujista on kuitenkin mallin tavoin tilastollisesti merkittäviä. 

Toimialoista tilastollisesti merkittäviä arvoja saavat ravintola- ja matkailuala sekä 

perusteollisuusala. Mallin selitysasteena käytetään korjattua selitysastetta, sillä havaintoja on 

suhteellisen vähän verrattuna selittävien muuttujien määrään. Mallin selitysaste on 0,1281 eli 

kyseiset selittävät muuttujat selittävät noin 13 % markkina-arvon vaihtelusta. Mallin 

sopivuutta voidaan mitata selitysasteen lisäksi Root MSE -arvolla, josta voidaan tulkita, että 

keskimäärin mallin ennuste heittää 16,4 yksikköä oikeasta arvosta.  

 

Kuten jo sirontakuvioihin sovitetusta lineaarisen regression yhteyttä kuvaavasta suorasta 

voitiin päätellä, useat mallin jatkuvien muuttujien saamat regressiokertoimet ovat 

suhteellisen pieniä. Esimerkiksi, jos yrityksen liikevaihto kasvaa miljoonalla eurolla, niin 

yrityksen markkina-arvon muutos on 0,02 prosenttia, vasta kun liikevaihto kasvaa noin 60 

miljoonaa euroa, markkina-arvon muutos on yli prosentin. Suurin regressiokerroin on 

omavaraisuusasteen kerroin 0,2675, mikä tarkoittaa, että jos omavaraisuusaste kasvaa yhden 

prosentin, niin markkina-arvon muutos on noin 0,27 prosenttia eli toisin sanoen, jos 

omavaraisuusaste kaksinkertaistuu, niin markkina-arvo nousee noin 27 prosenttia. Yrityksen 

suoriutumislukujen regressiokertoimet vaikuttavat muuten odotetuilta paitsi 

liiketulosprosentin kohdalla, jonka mukaan vaikuttaisi siltä, että yrityksen kannattavuutta 

kuvaavan liiketulosprosentin kasvaessa yrityksen markkina-arvo laskee.  

 

Regressioanalyysissä toimialojen vertailuryhmänä toimii elintarvikkeet, alkoholi ja 

vähittäiskauppa. Kuten jo aikaisemmin esitetystä kuvasta 2 voidaan päätellä, on kyseinen 

toimiala pärjännyt koronaviruskriisin aikana suhteellisen hyvin, ja alalla toimivien yritysten 

markkina-arvo on keskimäärin kasvanut kriisin aikana. Siitä syystä lähes kaikki muut toimialat 

saavat regressiokertoimekseen negatiivisen luvun. Toimialojen regressiokerroin on vakioarvo, 

sillä toimiala ei saa itsessään mitään arvoa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos esimerkiksi 

vertaillaan perusteollisuuden (-17,8353) ja teknologian (-9,0195) kertoimia, niin voidaan 

todeta, että keskimäärin teknologiayrityksen markkina-arvo on noin 8,8 prosenttia korkeampi 

kuin perusteollisuusalalla kriisin aikana kun huomioon ei oteta muita vaikuttavia tekijöitä kuin 

toimiala. Kertoimista voidaan siis havaita suhteellinen muutos toimialojen välillä. 
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Tehtäessä tutkimusta lineaarisella regressioanalyysillä täytyy mallin toteuttaa työssä jo 

aikaisemmin mainitut taustaedellytykset. Tutkitaan estimoinnin edellytyksiä siis seuraavaksi, 

jotta voidaan olla varmoja mallin sopivuudesta.  

 

Mallin spesifioinnilla tutkitaan sitä, onko mallin selittäviksi muuttujiksi valittu parhaat 

muuttujat. Mallin sopivuutta voidaan tutkia mallin spesifiointitestillä (Ramseyn RESET-testi), 

jossa testin nollahypoteesi on, että mallista ei ole jätetty muuttujia pois. Estimoinnin p-arvo 

jää huomattavasti alle riskitason, mikä tarkoittaa, että nollahypoteesi hylätään (Liite 6). 

Mallissa ei ole huomioitu kaikkia tarpeellisia muuttujia tai siihen on sisällytetty turhia 

muuttujia, eikä malli täten ole paras mahdollinen. Mallia on syytä yrittää korjata 

muuttujamuunnoksilla tai vaihtamalla selittäviä muuttujia. Tässä vaiheessa tutkimusdata on 

kuitenkin sen verran suppea, ettei uusia muuttujia voida lisätä malliin. Vaihtoehtona on 

kuitenkin koettaa muokata tai poistaa joitain mallin muuttujia, ja katsoa paraneeko tulos siten.  

 

Suoritetaan uusi estimointi, jotta mallia saataisiin spesifimmäksi. Koska muuttujia ei voida 

vaihtaa toisiin, tutkitaan uudelleen liitettä 5, jossa esitetään selitettävän muuttujan suhdetta 

selittäviin muuttujiin sirontakuvioilla. Jotta markkina-arvon muutoksen suhdetta oman 

pääoman tuottoasteeseen sekä liiketulosprosenttiin saadaan lineaarisemmaksi, poistetaan 

kolme poikkeavaa äärihavaintoa molemmista selittävistä muuttujista laatikko-janakuvan (Liite 

7)  perusteella. Äärihavaintojen poistamisen jälkeen selittävien muuttujien väliset yhteydet 

selitettävän muuttujan kanssa ovat aikaisempaa paremmat (Liite 8). Muuten mallia ei 

muuteta, joten estimointifunktio pysyy samanlaisena kuin ensimmäisessä estimoinnissa 

 
markkina-arvon muutos = β1 + β2*liikevaihto + β 3*oman pääoman tuottoaste + 

β4*omavaraisuusaste + β5*liiketulosprosentti + β6*toimiala + ei. 
 
 
Taulukko 4: Toisen estimoinnin regressiotaulukko 
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Toisen estimoinnin regressiotaulukosta (Taulukko 4) voidaan huomata, että malli on edelleen 

tilastollisesti merkittävä, sillä sen F-testin arvo jää alle riskitason. Tässä mallissa jatkuvista 

selittävistä muuttujista ainoastaan oman pääoman tuottoaste on tilastollisesti merkittävä. 

Edellisen estimoinnin tavoin tilastollisesti merkittäviä arvoja saavia toimialoja ovat ravintola- 

ja matkailuala sekä perusteollisuus, mutta tässä estimoinnissa tilastollisesti merkitsevä on 

myös teollisuustuotteita ja -palveluita tarjoava toimiala. Selitysasteena käytetään jälleen 

korjattua selitysastetta, joka tässä mallissa on 0,2829, mikä tarkoittaa, että mallin spesifioinnin 

myötä myös mallin selitysaste parani huomattavasti edellisestä mallista. Root MSE -arvo 

parani myös hieman, eli nyt mallin ennuste heittää keskimäärin noin 13,4 yksikköä oikeasta 

arvosta.  

 

Kun uuden estimoinnin muuttujien saamia regressiokertoimia katsotaan, niin voidaan 

huomata, että regressiokertoimet ovat keskimäärin suurempia kuin ensimmäisessä 

estimoinnissa. Nyt suurimman ja ainoan tilastollisesti merkitsevän regressiokertoimen saa 

oman pääoman tuottoaste, jonka kerroin on 0,2521. Se tarkoittaa, että oman pääoman 

tuottoasteen kaksinkertaistuessa markkina-arvo nousee himan yli 25 prosenttia. Lisäksi 

aikaisemmassa regressiossa ihmetyttänyt liiketulosprosentin negatiivinen regressiokerroin 

saa nyt positiivisen arvon. 

 

Toisen estimoinnin jälkeen uuden estimointimallin RESET-testin p-arvo ylittää halutun 

riskitason (Liite 9). Tämä tarkoittaa, että malli on tarpeeksi spesifi, ja sillä voidaan jatkaa 

tutkimuksen tekemistä.   
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Estimointimallin toivotaan olevan homoskedastinen, mikä tarkoittaa, että mallin virhetermien 

varianssi on vakio. Jos taustaedellytys ei toteudu eli residuaalien varianssit eivät ole vakioita, 

kutsutaan mallia heteroskedastiseksi. Heteroskedastisuus on ongelma, sillä se vääristää mallin 

keskivirheitä. Homo- ja heteroskedastisuutta voidaan havainnoida sirontakuviolla (Liite 10) tai 

hieman tarkemmin muutamalla tilastollisella testillä, joista tyypillisimpiä ovat Breusch-Pagan 

ja Whiten testi. Molempien testien nollahypoteesi on, että mallissa ei ole 

heteroskedastisuutta. Testaamalla toisen estimoinnin heteroskedastisuutta sekä Whiten että 

Breusch-Pagan testillä, molempien testien p-arvo on yli halutun riskitason (Liite 11). Se 

tarkoittaa, että malli on homoskedastinen, eikä malliin tarvitse tehdä muutoksia 

heteroskedastisuuden poistamiseksi.  

 

Muuttujien keskinäistä korrelaatiota tutkittiin jo ennen ensimmäistä estimointia, jolloin 

huomattiin, että kaksi selittävää muuttujaa korreloivat keskenään voimakkaasti. Sen 

perusteella toinen vahvasti korreloivista muuttujista päätettiin jättää pois mallista. Siitä 

huolimatta, että muuttujien korrelaatiota tutkittiin jo alussa, on tarpeen vielä estimoinnin 

jälkeen testata multikollineaarisuutta VIF-testillä. VIF-testin tulokseksi toivotaan arvoa, joka 

olisi mahdollisimman lähellä arvoa 1. Jos luku on >10, on kyseessä todella paha 

multikollineaarisuus. Testin tulokseksi saadaan arvo 1,97, mikä on hyvä arvo kyseisestä 

testistä (Liite 12). 

 

Oletus normaalisuudesta ei ole pakollinen taustaedellytys, mutta tutkitaan sitä siitä 

huolimatta. Oletetaan, että selitettävä muuttuja ja mallin residuaalit ovat 

normaalijakautuneet. Jos oletus ei päde, ovat mallin F -ja t-testien tulokset epäluotettavia 

pienellä havaintojen määrällä.  

 

Kuvista 3 ja 4 voidaan todeta, ettei selitettävä muuttuja, eivätkä residuaalit ole täysin 

normaalijakautuneet, mutta kumpikin mukailee lähes normaalijakauman muotoa. Koska 

mallin normaalisuus ei ole pakollinen taustaedellytys ja arvot asettuvat lähes 

normaalijakauman mukaisesti, ei tätä taustaedellytystä ja sen korjaamista jäädä tämän 

enempää tutkimaan.  
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Kuva 3: Markkina-arvon muutoksen jakauma sekä normaalijakauman todennäköisyyskuvio 

 

 

Kuva 4: Residuaalien jakauma sovitetuilla arvoilla sekä normaalijakauman 

todennäköisyyskuvio 

 

Taustaedellytykset harhattomuudesta ja autokorrelaatiosta voidaan jättää huomioimatta 

tässä tutkimuksessa, sillä harhattomuus toteutuu aina, jos muutkin oletukset pätevät, ja 

poikkileikkausaineiston kanssa autokorrelaatio ei tyypillisesti ole ongelma. Autokorrelaatio-

ongelma on tyypillinen aikasarja-aineistoja tutkittaessa, missä havainnot ovat peräkkäisiltä 

aikajaksoilta. Joskus poikkileikkausaineistossakin voi esiintyä autokorrelaatiota, jos malli on 

heteroskedastinen tai jos aineisto on järjestelty mallissa olevien muuttujien mukaan tiettyyn 

järjestykseen. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta ongelmaa tässä tutkimuksessa, joten 

autokorrelaation tarkempi tutkiminen voidaan jättää tekemättä.  
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Yleisesti tämän testin voimakkuudesta voidaan sanoa, että kun toisessa estimointimallissa on 

havaintoja 109 ja selittäviä muuttujia viisi, olisi hyvä, että malli  R2 on vähintään 0,15. Tässä 

testissä on R2 saa arvoksi 0,3560, joten päästään hyvään testin voimakkuuteen (n. 0,80). 

 

Edellisessä estimoinnissa vinoutuneiden muuttujien äärihavainnot poistettiin, mikä on yksi 

tapa muokata mallia spesifimmäksi. Toinen tapa parantaa mallia on logaritmisoida kaikki 

vinoutuneet muuttujat ja ajaa malli logaritmisilla arvoilla, jolloin tuloksiksi saadaan alla oleva 

taulukko 5. 

 
Taulukko 5. Kolmannen estimoinnin regressiotaulukko logaritmisilla arvoilla 

 
Taulukosta 5 voidaan huomata, että tämä malli antaa suurimmaksi osin saman suuntaisia 

tuloksia kuin edellinen estimointi vaikka mallin havaintoyksikköjen määrä on pudonnut 

huomattavasti. Mallin F-arvo jää alle riskitason eli kokonaisuudessaan malli on tilastollisesti 

merkittävä. Oman pääoman tuottoaste on edellisen mallin tavoin tilastollisesti merkitsevä. 

Toimialoista tilastollisesti merkitseviä arvoja saa ainoastaan ravintola- ja matkailuala. 

Selitysaste mallissa on parempi kuin edellisessä mallissa. Tässä mallissa korjattu selitysaste on 

0,3677, kun edellisessä mallissa se oli 0,2829. Root MSE -arvo, joka selittää mallin 

keskimäärästä heittoa yksikön oikeasta arvosta parani myös hieman edellisestä, ja on tässä 

mallissa 13,1. 

 

Oman pääoma tuottoaste saa logaritmisen regressiokertoimen 10,2956, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että kun oman pääoman tuottoaste kasvaa yhden prosentin, niin markkina-

arvo nousee ln(10,2956) = 2,33 prosenttia. Tässä estimoinnissa liiketulosprosentin nousu 
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ennustaisi taas ensimmäisen estimoinnin tavoin, että markkina-arvo laskee, mikä vaikuttaa 

hieman erikoiselta. Toimialojen kertoimet vaihtelevat malleissa, mutta niiden tulkinta toistuu 

samanlaisena kaikissa malleissa.  

 

Edellisen estimointimallin tavoin tämä malli on spesifi (Liite 13) ja homoskedastinen (Liite14 ). 

Mallin multikollineaarisuus on hieman suurempaa, 2,18, mutta se on edelleen hyvien rajojen 

sisällä (Liite 15).  

 

4.3. Luotettavuuden arviointi 

 
Seuraavaksi tutkitaan tutkimuksen luotettavuutta validiteetin ja reliabiliteetin avulla. 

Tutkimuksen reliabiliteetti mittaa sen yleistettävyyttä, eli että onko analyysi johdonmukainen 

ja toistuvatko mittaustulokset muissakin samaa aihetta tutkivissa tutkimuksissa. Validiteetti 

puolestaan ilmaisee, kuinka hyvin tutkimus mittaa sitä, mitä alun perin haluttiin tutkia.  

 

Tutkimuksen otantakoko on kattavan tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseen hieman 

suppea. Havaintoja on vain hieman yli sata yksikköä. Lisäksi tutkimuksen aikajakso on 

suhteellisen lyhyt mittaamaan kriisin kokonaisvaikutuksia, sillä se kattaa vain osan kriisin 

ajasta. Toisaalta, kun tutkimusaika on rajattu tutkimaan vain kriisin ensimmäistä puolivuotista, 

nähdään eksogeenisen sokin puhkeamisen vaikutus paremmin kuin tilanteessa, jossa kriisiä 

tutkittaisiin kokonaisuutena.  

 

Jotta tutkimus olisi luotettavampi ja sitä voitaisiin paremmin yleistää muihinkin tapauksiin, 

olisi kaikki äärihavainnot hyvä poistaa tietyllä tarkkuudella. Tässä tutkimuksessa poistettiin 

kahden muuttujan selvästi muista havainnoista poikkeavat äärihavainnot, jolla saatiin 

parannettua mallia spesifimmäksi. Jos kaikki muista arvoista poikkeavat äärihavainnot olisi 

poistettu, olisi tutkimuksen jo ennalta hieman suppea havaintoyksikköjen määrä pienentynyt 

entisestään. Selitettävä muuttuja, eivätkä residuaalit ole täysin normaalijakautuneet, mikä voi 

vaikuttaa siihen, että F- ja t-testien tulokset ovat epäluotettavia, sillä kyseessä on suhteellisen 

pieni otanta.  
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Osittain otannan koosta ja selittävien muuttujien rajallisesta määrästä johtuen, malli selitti 

vain noin 30 % markkina-arvon muutoksesta. 70 % muutoksesta jäi siis täysin selittämättä tällä 

testillä. 

 

5. Pohdinta ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella eksogeenisen sokin vaikutusta markkina-arvon 

muutokseen lineaarisen regressioanalyysin avulla. Markkina-arvon muutosta pyrittiin 

selittämään sekä yrityksen toimialalla ja liiketoiminnan laajuudella, että yrityksen 

suoriutumisella ennen kriisin alkua. Tutkimukseen valittujen muuttujien valintaa perusteltiin 

aikaisemmilla teoreettisilla tutkimuksilla aiheesta. Sen perusteella tutkimukseen valittiin 

sopiva määrä yrityksen eri osa-alueita mittaavia suoriutumismittareita.  

 

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että sekä yrityksen toimialalla että menestyksellä ennen 

kriisiä on vaikutusta siihen, miten sijoittajat uskovat sen menestyvän tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen perusteella yrityksen kaikki suoriutumismittarit eivät kuitenkaan vaikuta yhtä 

merkittävästi markkina-arvon muutokseen, mikä on varsin ymmärrettävää, sillä yritysten 

suoritusmittareita on todella useita. Tämän tutkimusaineiston valossa voidaan todeta, että 

ainakin oman pääoman tuottoprosentilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus yrityksen 

markkina-arvoon, vaikkakin sen kerroinvaikutus saattaa estimointitavasta riippuen olla 

ajoittain varsin pieni. Yrityksen koolla tai toiminnan laajuudella ei tutkimuksen perusteella 

vaikuta olevan merkittävää osuutta markkina-arvon muutokseen kriisin aikana. 

 

Myös toimialojen välillä voidaan huomata eroja markkina-arvon muutoksissa. Tutkimuksen 

mukaan negatiivisin vaikutus markkina-arvoon on ravintola- ja matkailualalla. Tulos kuulostaa 

järkevältä, sillä kyseisen toimialan toimintaa on rajoitettu eniten valtion toimesta kriisin 

aikana. Seuraavaksi negatiivisimmat vaikutukset markkina-arvoon on ollut teollisuusalalla. 

Sekä perusteollisuusalan että teollisuustuotteita ja -palveluita tarjoavan toimialan negatiivista 

muutosta markkina-arvoissa voisi selittää muun muassa kansainvälisten markkinoiden 

hiipunut kysyntä sekä toimialan hidas reagointi muutokseen. Sen lisäksi, että kyseiset 

toimialat reagoivat hitaasti muutokseen, niin ne ovat syklisiä toimialoja, mikä tarkoittaa, että 

niiden toiminta ja tuloksellisuus on riippuvaista makrotalouden sykleistä. Kaksi pörssissä 
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parhaiten pärjännyttä toimialaa ovat elintarvikkeet, alkoholi ja vähittäiskauppa sekä 

terveysala. Sijoittajien vahva luottamus peruselintarvikkeiden sekä välttämättömien 

terveyspalveluiden ja lääkkeiden kulutukseen johtuu varmasti siitä, että nämä toimialat ovat 

defensiivisiä toimialoja eli niiden kulutus ei ole vahvasti riippuvaista kuluttajien taloudellisesta 

tilanteesta. Lisäksi koronaviruspandemian aikana ihmiset ovat viettäneet entistä enemmän 

aikaa kotonaan sekä voidaan uskoa, että pandemian aikana terveydestä halutaan pitää vielä 

aikaisempaa parempaa huolta, jotta sairastumiselta vältytään. 

 

Tämä tutkimus käsitteli ainoastaan ensimmäiset puoli vuotta koronaviruksen puhkeamisen 

jälkeen. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten tilanne on kehittynyt sen jälkeen ja eroaako sen 

jälkeinen aika merkittävästi tämän tutkimuksen tuloksista. Marraskuussa 2020 julkaistiin 

useita uutisia koronavirusrokotteen tulosta markkinoille, jolloin Helsingin pörssin yleisindeksi 

nousi päivässä yli 3,5 prosenttia. Suurimmat vaikutukset uutisella oli ravintola- ja matkailualan 

yrityksiin, sillä Finnairin osake nousi jopa 27 % ja NoHo Partnersin 22 %. (Karppi, Koponen, 

Mäntylä & STT 2020.) 

 

Tutkimusotos on sen verran suppea sekä havaintojen suhteen että ajallisesti, että mitään 

varsinaista yleistystä eksogeenisten sokkien vaikutuksesta ei ehkä sen perusteella voida tehdä. 

Tutkimus on kuitenkin suuntaa-antava ja sen perusteella voidaan todeta, että tulokset 

noudattelevat paikoin sekä Li et al. (2017) että Rzepczynski (2018) tutkimusten tuloksia. 

 

Eksogeenisen sokin takia lähes kaikki yritykset ovat aloittaneet jonkinlaiset 

kriisinhallintatoimet. Sitä, miten nopeasti kriisinhallintatoimet lähtevät vaikuttamaan, voi 

kuitenkin olla vaikea havaita. Se on usein riippuvaista myös yrityksen liiketoiminnasta, sillä 

kaikki toimialat eivät pysty reagoimaan muutokseen yhtä nopeasti kuin toiset. Nopeaa 

muutosta on ollut havaittavissa muun muassa teknologiayrityksessä Tecnotree, jossa kysyntä 

on kasvanut sokin aikana ja siihen on pystytty vastaamaan kasvavalla tarjonnalla. Nopea 

reagointi onnistuu, sillä kyseinen yritys ei ole riippuvainen muun muassa fyysisistä 

tuotantolinjoista tai -ketjusta. (Tecnotree 2020.) Päinvastainen tilanne on teollisuusalalla, 

jossa monet yritykset ovat suunnitelleet muutoksia kriisin hallitsemiseksi, mutta niiden 

toteutus on huomattavasti paljon hitaampaa, sillä se vaatii osittain suurten tuotantolaitosten 

toiminnan muuttamista. (Stora Enso 2020.) 
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Esitettyjen havaintojen perusteella voidaan vastata tutkimuksen alussa asetettuun 

tutkimuskysymykseen,  

 

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet pörssiin listautuneiden yritysten markkina-arvoihin 

eksogeenisen sokin aikana? 

 

Yritysten markkina-arvoihin vaikuttavia tekijöitä eksogeenisen sokin aikana ovat olleet 

ainakin osittain yrityksen menestys ennen sokkia sekä yrityksen toimiala. 

 

Tämän työn tilastollinen tutkimus vastasi osittain siihen, mitkä tekijät vaikuttavat 

pörssiyritysten markkina-arvon muutokseen kriisin aikana. Suuri osa muutoksesta jäi kuitenkin 

selittämättä, joten on syytä miettiä, mitkä muut asiat voisivat selittää markkina-arvon 

muutosta kriisin aikana. Lisääntynyt työttömyys ja pitkäaikaiset lomautukset ovat varmaankin 

saaneet ihmisiä ottamaan säästöjään ja sijoituksiaan käyttöön. Toinen askarruttava kysymys 

on, ovatko vaihtoehtoisten sijoituskohteiden arvot muuttuneet päinvastaiseen suuntaan kuin 

pörssikurssit yleensä. Artikkelissa vaihtoehtoisista sijoituskohteista OP:n 

varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen toteaa, että kysyntä 

vaihtoehtoisiin kohteisiin on kasvanut vuonna 2020. Osa kysynnän kasvusta on varmasti 

talouskriisistä johtuvaa, mutta ei kuitenkaan täysin, sillä kasvua on ollut jo viimeisen viiden 

vuoden aikana. Nyt kiinnostavia sijoituskohteita ovat kiinteistöjen lisäksi muun muassa metsät 

sekä energia ja tietoliikennehankkeet. (Niskakangas 2020.) 

 

Kulta on ollut myös yleisesti kiinnostava sijoituskohde kriisien aikana, sillä se ei ole 

varsinaisesti tuottava vaan ennemminkin arvonsa säilyttävä sijoituskohde, niin sanottu 

turvasatama. Kullan kurssi tosin laski äkisti maaliskuun puolivälissä samoihin aikoihin kuin 

Helsingin pörssin yleisindeksi, mutta sen jälkeen kullan arvo on noussut huomattavasti 

korkeammalle kuin edellisen kymmenen vuoden aikana kertaakaan. Vaihtoehtoisena 

sijoituskohteena kulta vaikuttaa houkuttelevalta, sillä sen arvo ei ole suoraan riippuvainen 

talouden kehittymisestä. (Haavisto 2020.) 
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