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1. JOHDANTO 

 

1.1 Taustaa 

 

Perinteisen näkemyksen mukaan sijoittajat sijoittavat yrityksiin ainoastaan, jotta he 

tulevaisuudessa saavat mahdollisesti tuottoa sijoitukselleen. Yrityksen näkökulmasta 

tuotto voidaan jakaa omistajille osingon, osakkeen takaisinostojen, ja kurssinousun 

kautta. Osinko on siis tärkeä yrityksen kanava jakaa tuottoa riskin ottaneille 

sijoittajille. Täten myös yrityksen osingonjakopolitiikka voi vaikuttaa merkittävästi 

päätökseen, kun sijoittajat valitsevat sijoituskohdetta. Moni sijoittaja antaa 

edelleenkin suuren painoarvon yrityksen jakamalle osingolle, joten osingonjako on 

aiheena erittäin tärkeä sijoittajan ja omistajan näkökulmasta. (Ross et al. 2005, 502) 

 

Yrityksen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Eräs keino tuottaa 

lisäarvoa on jakaa osa tilikauden tuloksesta ja edellisten tilikausien kertyneistä 

voittovaroista ulos osinkoina omistajille. Yleisimmin osinko maksetaan rahana, mutta 

yritys voi maksaa osinkoa jakamalla osakkeita rahan sijaan tai pilkkoa osakkeita. 

Yritys voi maksaa osinkoa myös ostamalla takaisin omia osakkeita. Yrityksessä 

osingonjaosta päättää yhtiökokous, joka vahvistaa hallituksen ehdotuksen 

vuotuisesta osingonjaosta. (Ross et al. 2005, 502-503, 535-537) Ennen 

osingonmaksua yritykset tekevät tase- ja maksukykytestin yrityksen tulevaisuuden 

tilan ja maksukyvyn varmistamiseksi (Jokinen 2008, 239; Blumme et al. 2007, 124). 

 

Osingonjakopolitiikka on ollut kiinnostuksen kohteena jo 1950-luvun lopulta lähtien. 

On keskusteltu paljon siitä, onko osingonjakopolitiikalla merkitystä sijoittajien 

kokemaan lisäarvoon, vai onko yhdentekevää, miten osinkoja yrityksessä jaetaan. 

Varhaiset osingonjakopolitiikan tutkijat, Miller ja Modigliani (1961) väittivät, ettei 

osingonjakopolitiikalla ole merkitystä ja osinkoa ei tarvittaisi ollenkaan. Heidän 

teoriansa perustui kuitenkin vahvoihin olettamuksiin, jotka eivät todellisessa 

maailmassa toteudu (Ross et al. 2005, 509). 
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Pian Millerin ja Modiglianin väitöksen jälkeen Lintner (1962) ja Gordon (1963) 

esittivät oman Bird-in-hand teorian, jonka tulos osinkopolitiikan tärkeydestä oli 

päinvastainen. Heidän mukaansa sijoittajat tavoittelevat korkean osingon omaavia 

osakkeita, joiden hinta nousee kysynnän seurauksena. Tällöin osingonjakoa 

supistamalla oman pääoman tuottovaatimusta voidaan kasvattaa. Lintnerin ja 

Gordonin teoriaan nojaten osa tutkijoista on uskonut, että sijoittajat arvostavat 

enemmän osingon kasvua kuin odotettua kasvua. Vasta-argumenttina on esitetty, 

että kurssinousut selittyvät pikemminkin signaalista, joka liittyy yrityksen 

tulontuottokyvyn pysyvään kohoamiseen, kuin osingon arvostamisesta.  Miller ja 

Modigliani kritisoivat teoriaa sillä, että sijoittajat sijoittavat uudelleen saamansa 

osingon samaan tai samantyyppiseen yritykseen, jolloin sijoittajien kassavirtojen 

riskiin vaikuttaa vain yrityksen operatiivisten kassavirtojen riskipitoisuus. 

(Niskanen&Niskanen 2000,177-178; Niskanen&Niskanen 2007, 155)   

Osingonjakopolitiikan tutkimus onkin jakautunut Millerin ja Modiglianin kannattajiin 

sekä sen vastustajiin. Vaikka osingonjakoa on tutkittu runsaasti tähän päivään 

saakka, on se edelleen yksi ratkaisemattomista mysteereistä talouden kentällä. Muun 

muassa Black (1976) on kuuluisassa artikkelissaan pohtinut osingonjaon 

kannattavuutta löytämättä kuitenkaan minkäänlaista ratkaisua osingonjaon 

kannattavuuteen.  

 

1.2 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Osingonjakopolitiikkaa on tutkittu paljon 1950-luvulta asti. Ensimmäisenä 

maailmassa osingonjakoa tutki John Lintner (1956), joka tutki osingonjakoa 

Yhdysvaltojen markkinoilla. Tutkimuksessaan Lintner huomasi, että suuri osa 

Yhdysvaltalaisista yrityksistä jakaa tuloistaan suurimman osan osinkoina sijoittajille ja 

yrityksillä on osingonjakoon oma osingonjakopolitiikka, joka perustuu pitkän aikavälin 

keskimääräiseen osingonjakoon. Johtajat myös kiinnittävät enemmän huomiota 

osingonmuutoksiin kuin pysyviin osingonmaksutasoihin ja ovat haluttomia 

muuttamaan osingonmaksutasoa, mikäli muutos joudutaan myöhemmin 

peruuttamaan. Samassa tutkimuksessa Lintner esitti myös teoreettisen mallinsa, joka 

perustui yritysjohtajien haastatteluihin.  Mallin mukaan yrityksen tiettynä vuonna 
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jakama osinko määräytyy vakaan osingonjakosuhteen eli target payout ration ja 

edellisvuosien osinkojen painotettuna keskiarvona. Seurauksena osingot eivät 

heittele vuodesta toiseen vaan pysyvät suhteellisen tasaisena, joka on näin 

sijoittajalle ja sitä kautta yritykselle mieluinen luku. Tällöin osingonjakosuhde eli 

osingon suhde tuloihin eri vuosina muuttuu siten, että huonoina aikoina tuloksen 

pienentyessä suhde kasvaa kun taas hyvinä aikoina suhde pienenee tuloksen 

kasvaessa.  (Ross et al. 2005, 526-527) 

 

Lintnerin (1956) tutkimus ja malli saivat vahvistusta muun muassa Famalta ja 

Babiakilta (1968, 1133-1135, 1160). He tulivat myös tulokseen, että todennäköisyys 

osingon kasvuun pitäisi olla suurin, kun nykyiset tulot ovat kasvaneet, ja vähemmän, 

kun vain edellisen vuoden tulot ovat kasvaneet. Lintnerin teoria osingonjaolle on 

edelleen erittäin suosittu empiirisissä tutkimuksissa. Lintnerin mallia tutkimuksessaan 

ovat käyttäneet muun muassa Fama ja Babiak (1968) yhdysvaltalaisista yrityksistä, 

Ryan (1974) englantilaisista yrityksistä ja Shevlin (1982) australialaisista yrityksistä.  

Toisaalta Lintnerin malli ei ole täydellinen, sillä mallista puuttuu tulevaisuuden 

odotukset, jotka yritysten johtajat ottavat myös mukaan osingonjakosuhdetta 

päättäessään. 

 

Miller ja Modigliani (1961) rakensivat ensimmäisen matemaattisesti johdetun mallin 

osingonjakopolitiikan vaikutuksesta osakkeen arvoon ja osingon kasvuun. He 

esittivät, ettei osinkojen maksulla ole vaikutusta yrityksen arvoon, vaan arvo 

määräytyy liikeriskin ja yrityksen reaalioperaatioiden tulontuottokyvyn mukaan. Siis 

osakkeen hinta laskee osingon irrottua osingon verran, joten ilmaisia lounaita ei ole, 

vaikka yritykset maksaisivat kaikki voittonsa osinkoina ulos. Kuitenkin yritykset 

maksavat edelleen osinkoja, vaikkei osingonjaolla pitäisi olla vaikutusta yrityksen 

arvoon.  

 

Osingonjakopolitiikkaa yrityksissä ovat 2000-luvulla tutkineet muun muassa Omran ja 

Pointon (2004) Egyptin markkinoilla sekä Kowalewski, Stetsyuk ja Talavera (2007) 

Puolan markkinoilla. Molemmissa tutkimuksissa lähtökohtana olivat Lintnerin (1956) 
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sekä Millerin ja Modiglianin (1961) tutkimukset. Omran ja Pointon (2004,132) 

havaitsivat, että yrityksen velkaantuneisuus, koko ja investointimahdollisuudet 

vaikuttavat kaikkein eniten osinkojen prosentuaaliseen suuruuteen tuloksesta.   

Kowalewski Stetsyuk ja Talavera (2008, 60, 83-84) havaitsivat, että sisäisellä 

valvonnalla ja omistuksen rakenteella on merkittävä vaikutus osingonjakoon Puolan 

markkinoilla. Heidän mukaansa myös yritykset, joilla on keskittyneempi omistus, 

maksavat keskimäärin vähemmän osinkoa. Faman ja Frenchin (2001, 27-28) 

mukaan myös yhtiön koko ja elinkaari, sekä täten myös toimiala vaikuttavat 

osingonjakoon. 

 

Mauryn ja Pajusten (2002) mukaan omistuksen rakenne vaikuttaa merkittävästi 

osingonjakopolitiikkaan Suomessa, sillä keskittyneempi omistus pienentää 

osingonjakosuhdetta. Etenkin kun yrityksen toimitusjohtaja on suuri omistaja 

yrityksessä, yritys maksaa vähemmän osinkoa. Liljeblomin ja Pasternackin (2006) 

mukaan ulkomainen omistus suosii osinkoja enemmän osakkeiden takaisinostoja 

johtuen suurimmalta osin ulkomaalaisten omistajien verotuksesta, joka suosii 

takaisinostoja. Lisäksi he löysivät tutkimuksessaan myös tukea kassavirran 

signalointi- ja agenttikustannushypoteesille.  

 

Muutoin aiemmat tutkimukset kotimaassa ovat suurimmalta osin tutkineet osinkoon 

liittyviä verotuksellisia kysymyksiä (Niskakangas 2008). Sen sijaan omistuksen 

vaikutusta osingonjakoon ei ole juurikaan tutkittu kotimaan markkinoilta lukuun 

ottamatta Liljeblomin ja Pasternackin (2006) tutkimusta. Kansainvälisesti 

osingonjakosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon, mutta omistusmuodon 

vaikutusta osingonjakoon ei ole paljoa tutkittu. Tutkimukset, jotka ovat käsitelleet 

omistusmuotoa selittävänä tekijänä, eivät ole huomioineet valtion merkitystä 

omistajana, joten sikäli tämä tutkimus tuo uuden näkökulman omistusmuodon 

vaikutukseen. 
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1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on selvittää omistusmuodon vaikutusta 

osingonjakoon Suomen pörssiyhtiöissä ja aikaisemmissa tutkimuksissa vaikuttaviksi 

tekijöiksi todettujen muuttujien vaikutusta osingonjakoon. Päätutkimusongelmana on:  

 

Miten aikaisemmissa tutkimuksissa vaikuttaviksi todetut muuttujat vaikuttavat 

osingonjakosuhteeseen Suomen pörssiyrityksissä? 

 

On oleellista tutkia yrityksen eri tunnuslukujen ja toimialan vaikutusta 

osingonjakosuhteeseen, sillä näiden tekijöiden on havaittu aikaisemmissa 

tutkimuksissa (Kowalewski et al. 2007; Omran&Pointon 2004) vaikuttavan 

osingonjakosuhteeseen. Vaikuttavien tekijöiden mahdollinen löytäminen tässä 

tutkimuksessa auttaa ymmärtämään Suomessa sijaitsevien pörssiyritysten 

osingonjakopolitiikkaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkielman alaongelmilla pyritään selventämään päätutkimusongelmaa. Alaongelmat 

ovat: 

 

Onko omistusmuodolla vaikutusta osingonjakoon Suomen pörssiyhtiöissä? 

 

Onko edellisvuoden osingonjakosuhteella vaikutusta kuluvan vuoden 

osingonjakosuhteeseen Suomen pörssiyrityksissä? 

 

Ovatko osinkoa maksavat pörssiyritykset keskimäärin suurempia, 

tuottavampia ja vähemmän velkaantuneita kuin osinkoa maksamattomat 

pörssiyritykset Suomessa? 
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Ensimmäisen alaongelman selvittäminen tukee päätutkimusongelmaa. 

Omistusmuodon vaikutusta osingonjakoon on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti. 

Aihe on ajankohtainen varsinkin, kun ulkomaalainen omistus pörssiyhtiöissä on 

lisääntynyt huomattavasti 1990-luvulta lähtien Suomessa (Puttonen 2004, 9-11). 

Koska asiaa ei ole tutkittu Suomessa ottamalla myös valtio huomioon 

omistusmuotona, voi tutkimus antaa erittäin hyödyllistä tietoa etenkin sijoittajille 

Suomessa.  

 

Myös toinen alaongelma tukee osaltaan päätutkimusongelmaa ja auttaa 

mahdollisesti ymmärtämään yritysten osingonjakopolitiikkaa. Toisella alaongelman 

ratkaisemisella selvitetään, päteekö Lintnerin (1956) esittämä kassavirtojen 

signalointihypoteesi Suomen markkinoilla. Hänen mukaansa yritykset pyrkivät 

pitämään osingonjakosuhteen vakaana pitkällä aikavälillä, ja muuttavat osinkoaan 

asteittain tulevaisuuden näkymien muuttuessa. Kowalewskin et al. (2007, 68-69) 

mukaan mikäli signalointihypoteesi pitää, täytyy edellisvuoden osingonjakosuhteella 

olla positiivinen, mutta heikko korrelaatio kuluvan vuoden osingonjakosuhteeseen.  

 

Kolmannella alaongelmalla pyritään selvittämään osinkoa maksavien ja 

maksamattomien yritysten piirteitä, sillä vertailu helpottaa ymmärtämään 

osingonjakosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden taustaa. Kowalewski et al. (2007, 72) 

löysivät tutkimuksessaan eroja näiden ryhmien väliltä Puolan markkinoilla muun 

muassa yritysten koosta, tuottavuudesta ja velkaantuneisuudesta. 

 

Kowalewskin et al. (2007, 73) tutkimusta mukaillen, aineiston 124:sta yrityksestä 

täytyi poistaa ne, joiden osingonjakosuhde oli negatiivinen. Jos esimerkiksi yrityksen 

tulos on negatiivinen mutta osinkoa jaetaan, saadaan osingonjakosuhteesta 

negatiivinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mitään. Suhde kertoo osingonjaosta 

normaalioloissa. Tappiot eivät ole normaaleja joten tällöin myöskään suhde ei ole 

normaali. Negatiivinen osingonjakosuhde kertoo vain sen, että yritys jakaa osinkoa, 
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vaikka sen tulos on tappiollinen. Yrityksiä karsittiin yhteensä yhdeksän, joiden 

osingonjakosuhde oli negatiivinen. Lopulliseen aineistoon yrityksiä jäi 115. Yritysten 

karsiminen otettiin huomioon empiiristä tutkimusta tehdessä ja mallia valittaessa. 

 

Tutkimus rajattiin koskemaan Suomen pörssiyhtiöitä vuonna 2010. Työstä sai varsin 

kattavan jo Suomen markkinoiden tutkimisella yhtenä vuonna, vaikkakin 

tutkimustulosten luotettavuus kärsii vain yhden vuoden aikaperiodista. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä, aineisto ja tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Kuvailevassa tutkimuksessa osingonjakosuhteiden avulla vertailtiin osingonjakoa eri 

omistusrakenteissa. Lisäksi kuvaileva tutkimus käsitti kuvailun tutkimuksessa 

käytetyistä muuttujista ja vertailun osinkoa maksavien ja maksamattomien 

pörssiyritysten välillä. Kyseinen vertailu suoritettiin t-testien avulla. 

 

Kvantitatiivisessa osuudessa tutkittiin yritysten tunnuslukujen, omistusmuodon, 

toimialan ja edellisen vuoden osingonjakosuhteen vaikutusta kuluvan vuoden 

osingonjakosuhteeseen. Empiirisessä tutkimuksessa käytettiin Tobit-mallia edellä 

esitettyjen vaikutussuhteiden ratkomiseen. Analysointi toteutettiin Eviews- 

ohjelmistolla. 

 

Aineisto on kerätty pääsääntöisesti Thomson One Banker -tietokannasta. Mikäli jokin 

luku uupui kyseisestä tietokannasta, luku kerättiin kyseisen yrityksen tilinpäätöksestä. 

Omistusmuodon selvittämiseksi käytettiin Euroclearin ja valtionkanslian tietoja. 

Euroclearin avulla saatiin selville ulkomaalaisten omistuksessa olevat yritykset ja 

valtionkanslian sivujen avulla valtion omistuksessa olevat yritykset. Vähentämällä 

ulkomaalaisten ja valtion omistamat yritykset aineistosta, saatiin selville yksityisessä 
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ja kotimaisessa omistuksessa olevat yritykset. Tutkimuksessa yritys luokiteltiin siihen 

omistusryhmään, joka omisti yrityksestä suurimman osan.  

 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkimuksen taustaa ja syitä 

tutkimuksen teolle. Toisessa luvussa eli kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi 

osingonjaon ja osingonjakopolitiikan keskeistä teoriaa.  Kolmannessa luvussa 

kuvaillaan tutkimusaineisto ja esitellään tutkimusmenetelmät. Neljännessä luvussa 

esitetään saadut empiiriset tulokset ja viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset 

sekä jatkotutkimusaiheet. 
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2. OSINGONJAKO JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA 

 

Jotta tutkimus osingonjakosuhteeseen vaikuttavista tekijöistä voidaan toteuttaa, on 

syytä ensin käsitellä osingonjakopolitiikan keskeistä teoriaa ja perusteita osingon 

maksamiselle. Koska pääomarakennepolitiikka ja osingonjakopolitiikka liittyvät tiiviisti 

toisiinsa, on syytä määritellä niiden ero. Pääomarakennepolitiikalla luodaan arvoa 

kun taas osingonjakopolitiikalla valitaan, kuinka toimitetaan arvoa. (Copeland et al. 

2005, 645) 

 

Osingonjakopolitiikka määritetään tavaksi, jonka mukaan yritys maksaa omistajille 

osuuden tilikauden voitosta. Osingonjakopolitiikka on yritysjohdon pitkän aikavälin 

linjaus siitä, jaetaanko yrityksen jakokelpoiset varat ulos osinkoina vai jätetäänkö ne 

yritykseen kasvuinvestointien rahoittamiseksi. Sijoittajien kannalta olisi tärkeää 

tulevaisuuden arvioimiseksi, että yrityksillä olisi selkeä osingonjakopolitiikka, sillä 

muutoin omistajien luottamus yritykseen vähenee, joka pienentää yrityksen arvoa. 

(Niskanen & Niskanen 2000, 175; Leppiniemi 2008, 40) 

 

2.1 Modiglianin ja Millerin irrelevanttiusteoreema koskien 

osingonjakoa 

 

Varhaisin osingonjakoteoria on Merton Millerin ja Franco Modiglianin osinkojen 

irrelevanttiusteoreema vuodelta 1961. Heidän teoriansa perustui täydellisille 

markkinoille, jossa rahoitusmarkkinat ovat kitkattomat, veroja ja 

transaktiokustannuksia ei ole, samat uskomukset vallitsevat yrityksen tulevaisuuden 

kassavirroista, jolloin osingonjakopolitiikka ei vaikuta osakkaiden tuottovaatimukseen 

ja yritysten investointipäätökset ovat aikaansa edellä eivätkä muutu 

osingonjakopolitiikan muutoksen takia (Ross et al. 2005, 507). Tällaisilla markkinoilla 

osingonjakopolitiikalla ei ole merkitystä yrityksen arvoon, eikä osingonjakopolitiikka 

millään tavalla vaikuta investointipäätöksiin. Koskien osingonjakoa, Millerin ja 

Modiglianin (1961, 426-431)  pääsanoma on se, ettei osingonjaon myötä tapahdu 
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omistajan hyvinvoinnin kasvua, sillä yrityksen investoinnit joudutaan rahoittamaan 

jakokelpoisten voittovarojen sijasta laskemalla liikkeelle uutta osakepääomaa tai 

ottamalla velkarahaa. Millerin ja Modiglianin irrelavanttiusteoreema liittyen 

osingonjakoon on todistettu liitteessä 2. 

 

Myersin (1984, 581-583, 589-590) myöhemmin kehittämän Pecking-order teorian 

mukaan investointien rahoittaminen uudella osakepääomalla tai velkarahalla on jopa 

kalliimpaa, kuin rahoittaminen sisäisesti jakokelpoisilla varoilla, sillä rahoittaessa 

investointeja sisäisesti, yrityksen ei tarvitse huolehtia sijoittajien skeptisyydestä ja 

epäluuloista, jotka aiheutuisivat, jos yritys keräisi rahaa markkinoilta osakeannin tai 

velan avulla. Lisäksi ulkoisessa rahoituksessa yritysjohtajien täytyisi ottaa huomioon 

myös verot, konkurssikustannukset ja agenttikustannukset. Sisäisen rahoituksen 

jälkeen yrityksen tulisi seuraavaksi suosia turvallisempia instrumentteja, jotka liittyvät 

velkarahoitukseen, sillä oman pääoman rahoitukseen liittyvä riski on aina suurempi, 

kuin vieraan pääoman. 

 

Modiglianin ja Millerin (1961) kehittämää teoriaa osingonjaon merkityksettömyydestä 

voidaan havainnollistaa seuraavan esimerkin avulla. Kuvitellaan, että yritys tietää 

saavansa 10 000€ kassavirran tänä vuonna ja 10 000€ kassavirran ensi vuonna, eikä 

yrityksellä ole positiivisia nettonykyarvon omaavia investointeja tiedossa. Yritys on 

jaettu 1000 osakkeeseen. Jos yritys jakaa kaiken kassavirran omistajille osinkoina, 

on osakkeen arvo osinkoperusteisen mallin mukaan 19,09€((10 000€+ 

10 000€/1,1)/1000) diskonttokoron ollessa 10%. (Ross et al. 2005, 505-506) 

 

Jos taas yritys päättää maksaa tänä vuonna 11 000€ osinkoa, joutuu se keräämään 

1000€ ulkopuolelta. Oletetaan, että yritys järjestää osakeannin. Tällöin uudet 

osakkeenomistajat vaativat seuraavana vuonna osinkoa 1100€(=1000€*1,1) 

enemmän, sillä he eivät saa osinkoa vielä tänä vuonna. Vanhat osakkeenomistajat 

joutuvat siis maksamaan kyseisen summan takaisin uusille osakkeenomistajille 

seuraavana vuonna. Tällöin vanhoille osakkeenomistajille osakkeen arvoksi 

muodostuu diskonttaamalla sama 19,09€((11 000€+8900€/1,1)/1000), kuin 
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ensimmäisessä tilanteessa. On siis yhdentekevää, kuinka paljon yritys jakaa ulos 

osinkoina eri aikoina eli osingonjaolla ja sen ajoittumisella ei ole vaikutusta osakkeen 

arvoon. (Ross et al. 2005, 505-506)  

 

Modigliani ja Miller (1961, 424-425, 430) ottivat myös tutkimuksessaan kantaa 

yrityksen osingonjaon muutokseen. Heidän mukaan yritykset ovat vastahakoisia 

laskemaan osinkoaan eivätkä siksi nosta osinkoaan tasolle, jota eivät pysty 

ylläpitämään. Vastahakoisuus johtuu siitä, että osinkotason nousuun liittyy signaali 

yrityksen tulontuottokyvyn pysyvästä kohoamisesta eli positiivisen nettonykyarvon 

omaavista kasvuinvestoinneista. Osakkeen arvo ei siis nouse osinkopreferenssin 

takia. Jos yritykset eivät pystyisi ylläpitämään nostettua osinkotasoa, sijoittajien 

luottamus yritykseen romahtaisi ja osakkeen arvo tippuisi. 

 

Osinkojen suuruus määräytyy jakokelpoisten varojen ja investointimahdollisuuksien 

mukaan. Sharpe et al. (1999, 560) mukaan yritys voi käyttää tietyn vuoden 

kokonaistulonsa(E0), joka koostuu jakokelpoisista varoista, uusiin positiivisen 

nettonykyarvon omaaviin investointeihin(I0) ja osingonmaksuun(D0) seuraavin tavoin: 

  E0=D0+I0,                 (1) 

  E0<D0+I0                                                  (2) 

  E0>D0+I0,                  (3)    

 

Oletetaan, että omistaja haluaa pitää 1% omistusosuutensa yrityksestä. 

Ensimmäisessä kaavassa yritys käyttää kaikki tulonsa investointien rahoittamiseen ja 

osingonmaksuun. Tällöin omistajan omistusosuus ei muutu, sillä ainut muuttuja, joka 

vaikuttaa omistajan varallisuuteen on maksettava osinko. 1% omistusosuudellaan 

omistajaa saa osinkoa 0,01(E0- I0). 
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Toisen kaavan mukaan rahavirran ulosvirta on suurempi kuin jakokelpoiset varat. 

Tällöin yritys tarvitsee lisää pääomaa, jotta rahavirrat olisivat yhtä suuret. Suurempi 

ulosvirtaus johtuu siitä, että yritys on päättänyt maksaa omistajille suurempaa 

osinkoa, kuin ensimmäisessä kaavassa. Investointien lukumäärä ei voi kasvaa, sillä 

yritys on hyväksynyt jo kaikki positiivista nettonykyarvoa tuottavat investoinnit, ja 

päättänyt vasta sitten maksaa osinkoa. Toisin sanoen osingonjako ei vaikuta millään 

tavoin investointipäätöksiin. Koska rahavirran ulosvirtaus ylittää jakokelpoiset varat, 

täytyy yrityksen hankkia varoja ulkopuolelta. Varoja hankitaan tässä uuden velanoton 

sijaan uudella osakeannilla (  ), jotta vältetään velkaantuneisuusasteen haitallista 

muutosta. Jos yritys turvautuisi velkarahaan, sekä osingonmäärä että 

velkaantuneisuusaste muuttuisi. Seurauksena omistajien osingonmäärän nousu olisi 

johtunut velkaantumisasteen noususta. Yrityksen rahavirrat ovat tilanteen 2 mukaan 

seuraavat: 

              (4) 

 

Jos omistaja haluaa säilyttää nykyisen 1% omistusosuutensa, tulee hänen ostaa 

liikkeelle laskettuja osakkeita määrä 0,01  , joka kaavaa 4 muokkaamalla saadaan 

muotoon 0,01(        ). Koska omistaja saa 1 % osingoista, on omistajan 

nettovoitto  

                                 (5) 

 

Siis uusien osakkeiden ostoon käytetty raha kompensoituu kasvaneella osingon 

määrällä ja rahavirta omistajalle on sama kuin ensimmäisessä kaavassa. (Sharpe et 

al., (1999), 560-561, 562) 

 

Kolmannessa kaavassa jakokelpoiset varat ovat suuremmat kuin investoinnit ja 

osingonjako. Tämä johtuu siitä, että yritys on maksanut pienempää osinkoa 

omistajille kuin kaavassa 1, koska kaikki positiivista nettonykyarvoa tuottavat 

investoinnit hyväksytään. Tällöin yritykselle jää jakokelpoisia varoja, joilla sen 

oletetaan ostavan takaisin osakkeitaan     , sillä jos yritys pitäisi varat itsellään, se 
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joko investoisi rahan investointeihin, joiden nykyarvo ei olisi positiivinen tai käyttäisi 

sen alentamaan velkaantumisastettaan. Yrityksen rahavirrat ovat tällöin 

              (6) 

 

Jotta omistaja säilyttäisi saman omistusosuuden, täytyy hänen myydä osakkeitaan 

yritykselle määrän 0,01   verran. joka vastaa kaavan 6 mukaan lukua         

      . Koska osakkeenomistaja saa 1% yrityksen osingoista, on omistajan saama 

nettovoitto  

                        (7) 

 

Omistajien saama rahavirta on sama kuin kaavoissa 1 ja 2, sillä pienempi osinko 

kompensoituu osakkeilla, joita omistaja myy yritykselle. Siispä mallin mukaan 

yrityksen osingonjakopolitiikalla ei ole väliä, koska omistajan saama rahavirta on 

sama kaikissa tilanteessa. (Sharpe et al. 1999, 561,562) 

 

Osingonjaon irrelevanttisuutta voidaan havainnollistaa myös kotitekoisten osinkojen 

avulla. Kuvitellaan että omistaja haluaa osinkoa 10€ tänä ja ensi vuonna. Jos yritys 

maksaakin osinkoa tänä vuonna 11€ ja ensi vuonna 8,90€ voi osakkeenomistaja 

sijoittaa tänä vuonna saadun ylimääräisen 1€ osingon, josta hän ensi vuonna saisi 

tuoton 1,10€. Tällöin omistaja saisi haluamansa kassavirrat tänä ja ensi vuonna (11€-

10€ ja 8,90€+1,10€) ja yrityksen osingonjakopolitiikka ei vaikuta sijoittajan kokemaan 

hyötyyn. Koska osakkeenomistaja voi eliminoida yrityksen osingonjakopolitiikan, ei 

osingonjakopolitiikalla voi olla vaikutusta osakkeen arvon määräytymiseen. (Ross et 

al. 2005, 507; Niskanen & Niskanen 2000, 175 ) 
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2.2 Osingonjaon ja osinkopolitiikan merkitys todellisuudessa 

 

Modiglianin ja Millerin teoreema perustui täydellisiin markkinoihin. Reaalimaailmassa 

vallitsevat kuitenkin epätäydelliset markkinat; eri asioista maksetaan veroja, 

kaupankäynnistä aiheutuu transaktiokustannuksia ja tieto on epätäydellistä. Nämä 

tekijät aiheuttavat sen, ettei Millerin ja Modiglianin teoria osingonjaon 

merkityksettömyydestä enää täysin päde. (Gordon 1989, 19-20) 

 

Moni tutkija on yrittänyt perustella osingonjaon merkityksettömyyttä todellisessa 

maailmassa, mutta heikoin tuloksin. Muun muassa Fama (1974, 317) löysi 

tutkimuksessaan todisteita, että huolimatta markkinoiden epätäydellisyyksistä, 

osingonjakopolitiikka ja investointipäätökset eivät vaikuta toisiinsa. Gordonin (1989, 

24) mukaan Fama kuitenkin löysi vain riippumattomuutta osinkojen ja investointien 

vuotuisten muutosten väliltä. Tämä ei kuitenkaan riitä Modiglianin ja Millerin (1961) 

osingonjaon irrelevanttiusteoreeman todistamiseen, sillä riippumattomuutta täytyy 

olla myös investointien ja pidätettyjen varojen välillä, sillä Modiglianin ja Millerin 

(1961) mukaan investointien rahoituksen lähteellä ei ole merkitystä. Gordon (1977) 

testasi pidätettyjen varojen ja investointien vuotuisten muutosten välistä suhdetta ja 

löysi suurta riippuvuutta näiden muuttujien välillä, jolloin osingonjaon 

irrelavanttiusteoreema kumoutui.  

 

2.2.1 Henkilö- ja yritysveron vaikutus osingonjakoon 

 

Osinkoja ja pääomatuloja verotetaan todellisessa maailmassa. Millerin ja Modiglianin 

(1961) teorian kehittäjät, Farran ja Selwyn (1967) sekä Brennan (1970) tutkivat yritys- 

ja henkilöverojen vaikutusta osingonjakoon. He tulivat tulokseen, että olisi 

optimaalista olla maksamatta osinkoa johtuen verohaitasta, joka muodostuu 

osinkojen veroasteen ja pääomatulojen reaalisen veroasteen välisestä erotuksesta, 

maissa, joissa osinkoja verotetaan kovemmin. 
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Miller ja Scholes (1978) osoittivat, ettei sijoittajien tarvitse maksaa osingoista 

enempää kuin pääomatuloveron verran, vaikka osingon vero olisi suurempi kuin 

pääomatulovero. Siis osinkoa voitaisiin suojata veroilta ja löytää täten optimaalinen 

osingonjakopolitiikka. Tällöin sijoittajille on sama, maksetaanko tulot heille osinkoina 

vai pääomatuloina. 

 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa osinkoja verotetaan samalla, kun ne jaetaan. 

Pääomatuloja verotetaan vasta, kun osake on myyty. Yhdysvalloissa sekä osinkojen 

että pääomatulojen veroprosentti on 15%. Koska osinkoja verotetaan kun ne jaetaan, 

on osinkojen veroaste suurempi kuin pääomatulojen reaalinen veroaste. Kuten 

kuvasta 1 huomataan, osinkojen rahoittaminen uudella osakeannilla on 

kannattamatonta omistajan näkökulmasta. Talouden asiantuntijat ovatkin yksimielisiä 

osingonmaksun rahoittamisen kannattamattomuudesta osakeannilla, kun 

henkilöverot ovat olemassa. (Ross et al. 2005, 513-514) 

 

 

Kuva 1. Veron vaikutus omistajan omaisuuteen, kun osingonmaksua rahoitetaan osakeannilla. (Ross et al. 2005, 

514) 

 

Osakkeen liikkeellelaskuun liittyy myös suoria kustannuksia, kuten 

investointipankkiirien palkat, jotka täytyy maksaa hankittaessa uutta pääomaa. 
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Seurauksena nettotulot yritykselle uudesta osakeannista ovat pienemmät kuin mitä 

se osakeannista keräsi. Koska uuden osakeannin suuruutta voidaan vähentää 

pienentämällä osinkoja, on tämä yksi peruste alhaiselle osingonjakopolitiikalle. 

Toisaalta jos yritys on maksanut tasaista osinkovirtaa monta vuotta, ja jonakin 

vuonna sen tulot romahtaisivat eikä edellisiltä tilikausilta olisi kertynyt voittoa, olisi 

yrityksen harkittava osingonmaksun rahoittamista osakeannilla, jotta tasainen 

osinkovirta säilyisi, ja omistajien tyytyväisyys säilyisi. (Ross et al. 2005, 514) 

 

Suomessa noteeraamattomissa osakeyhtiöissä osinko on verovapaata tuloa 

osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 9% vuotuisen tulon osalta aina 90 000€ 

asti. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan edellisen verovuoden päättyessä 

olevan nettovarallisuuden perusteella. Jos omistajan saama osinkojen määrä 

noteeraamattomissa osakeyhtiöissä ylittää 90 000€ vuotuisen tuoton pysyessä 

korkeintaan 9%:ssa, on tästä 70% veronalaista pääomatuloa ja 30% verovapaata 

tuloa. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osinkojen verotus on kovempi, sillä saaduista 

osingoista 70% on veronalaista pääomatuloa ja 30% verovapaata tuloa eikä 

verovapaata tuloa siis ole. Pääomatulon veroprosentti on Suomessa 28% jolloin 

kokonaisveroasteeksi jää 19,6%(28%*70%), joten se on huomattavasti suurempi 

kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. (Valtiovarainministeriö) Niskanen&Niskanen (2000, 

180) mukaan mikäli omistajien osinko- ja pääomatuloja verotetaan eri tavalla, on 

osinkopolitiikalla merkitystä. Koska Suomessa muita pääomatuloja verotetaan 

kovemmin kuin osinkoa, on optimaalinen osingon määrä suurempi kuin 0. 

 

2.2.2 Osingonjaon hyödyt reaalimaailmassa 

 

Osingonjaosta voi olla hyötyä todellisessa maailmassa, vaikka osingon verotus olisi 

kovempaa kuin pääomaverotus. Eräs perustelu tälle on sijoittajien mieltymys 

tasaisesta kassavirrasta, jolloin he voivat säästää aikaa ja rahaa; jos sijoittaja olisi 

sijoittanut rahansa alhaisen osinkovirran omaaviin osakkeisiin, tekisi hän tuottoa 

myymällä näitä osakkeita. Osakkeen myynnistä muodostuu kuitenkin 

välittäjäpalkkioita ja muita transaktiokustannuksia, jotka voitaisiin välttää sijoittamalla 
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korkean osingon osakkeeseen ja nauttia näin korkeasta ja tasaisesta osingosta. 

Lisäksi osakkeen myynnissä sijoittajalla menee kallisarvoista aikaa, jonka hän voisi 

käyttää korkeaa osinkoa nauttiessaan johonkin muuhun. Toisaalta nykyään 

sijoitusrahastot ovat osaltaan kumonneet nämä kustannukset, sillä sijoitusrahastot 

voivat tehdä osakekauppaa alhaisin transaktiokustannuksin, säästämällä samalla 

sijoittajan aikaa ja tarjoamalla paremman tuoton osakekaupoilla, kuin korkean 

osingon osakkeet. (Ross et al. 2005, 517) 

 

Toinen perustelu osingonmaksuun epäsuotuisissa verotilanteissa liittyy psykologiaan 

ja itsehillintään. Kuvitellaan tilannetta, jossa myöhäiseen keski-ikään ehtineellä 

henkilöllä on kaksi vaihtoehtoa sijoittaa rahansa tarkoituksena tienata 10 000 euroa 

vuodessa. Henkilö voi sijoittaa rahansa korkean osingon osakkeisiin, jotka tuottavat 

hänelle tasaisella osinkovirralla 10 000 euroa vuodessa tai hän voi sijoittaa rahansa 

matalan osingon omaaviin osakkeisiin, joita hän myy vuosittain 10 000 eurolla pois. 

Jälkimmäinen vaihtoehto voi antaa liikaa vapauksia henkilölle päättää rahavirrasta ja 

henkilö voi tämän seurauksena myydä osakkeita liikaa jonakin vuonna, jolloin hänelle 

jää pienempi kassavirta tuleville vuosille. On turvallisempaa sijoittaa korkean osingon 

osakkeisiin, jolloin henkilö ei pääse liikaa vaikuttamaan vuosittaiseen rahan määrään, 

ja näin vuosittainen 10 000 euron tuotto on turvattu. (Ross et al. 2005, 517,518) 

 

Myös agenttikustannukset voivat selittää osaltaan korkeaa osingonjakopolitiikkaa. 

Korkean osingon avulla yrityksen hallitus voi vähentää agenttikustannuksia, sillä 

maksamalla paljon osinkoa tilikauden voitosta, yritys voi vähentää johtajien 

mahdollisuutta tuhlata yrityksen varoja kuluihin, joihin heillä on kannustin. Näitä 

kuluja voivat olla muun muassa negatiivisen nettonykyarvon omaavat investoinnit tai 

työskentely tehottomasti, kun yrityksellä on vapaata omaa pääomaa käytettävissä. 

Toisaalta agenttikustannukset voivat liittyä myös yritysten eri rahoittajien välisiin 

suhteisiin; esimerkiksi velkakirjan haltija haluaa, että omistajat jättäisivät yritykseen 

niin paljon rahaa kuin mahdollista, jotta huonompien aikojen koittaessa yrityksellä 

olisi rahaa maksaa lainaa takaisin. Osakkeenomistajien intressi on päinvastainen, 

sillä he haluavat pitää tämän ylimääräisen rahan itsellään. Seurauksena yritysten 

johtajat voivat maksaa osinkoa tarkoituksenaan kasvattaa mahdollisimman paljon 
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omistajien varallisuutta ja pitää rahat poissa velkojilta. Velkojat ovatkin kehittäneet 

turvakseen lainasopimuksiin ehtoja, jotka edellyttävät tiettyjä määriä voittoa, vapaata 

pääomaa ja käyttöpääomaa, jotta osinkoa voidaan maksaa osakkeen omistajille. 

(Ross et al. 2005, 519; Rozeff 1982, 257-258; Bodie et al. 2005, 475) 

 

2.3 Osingon signalointivaikutus 

 

Millerin ja Modiglianin irrelavanttiusteoreeman (1961, 415-416) mukaan markkinat 

tietävät yritysten tulovirrat ja pystyvät määrittämään yritysten arvot näiden virtojen 

avulla. Rossin (1977, 25) mukaan markkinat eivät kuitenkaan todellisuudessa tiedä 

yritysten tulovirtoja vaan ne arvottavat yritykset havaittujen tulovirtojen avulla. Tällöin 

muutos pääomarakenteessa tai osingonjakopolitiikassa voi muuttaa markkinoiden 

käsityksiä tulovirroista. Seurauksena myös yritysten havaittu riskiluokitus voi 

muuttua, vaikka todellinen riskiluokitus pysyy muuttumattomana. 

 

Osingonjakoon liittyy osingon signalointivaikutus; osakkeen arvo yleensä kasvaa, kun 

yritys ilmoittaa osinkotason nostamisesta ja laskee, kun yritys ilmoittaa osinkotason 

tippumisesta. Asquith ja Mullins (1983, 85, 87) arvioivat, että osakkeen arvo kasvaa 

3,5 %, kun yritys alkaa jakaa osinkoa. Healyn ja Palepun (1988, 11) mukaan 

osakkeen arvo tippuu 9,5 %, kun yritys jättää osingon jonakin vuonna maksamatta. 

Michaelin, Thalerin ja Womackin (1995, 583, 592) saama vastaava luku oli 7%.  

 

Signalointivaikutuksien tulosten tulkitseminen on vaikeaa.  Ross, Westerfield ja Jaffe 

(2005, 520) tekevät osingonjakopolitiikkaan liittyen kolme painavaa argumenttia: 

 

(1) Osingonjakopolitiikka on merkityksetöntä, kun tulevaisuuden tuotot ja kassavirrat 

ovat vakiot. 
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(2) Johtuen verojen vaikutuksesta, yrityksen osakkeen arvo on negatiivisesti 

korreloitunut nykyiseen osinkotasoon, kun tulevaisuuden tuotot ja kassavirrat 

ovat vakiot. 

 

(3) Koska osakkeen omistajat haluavat nykyisiä tuloja, yrityksen osakkeen arvo on 

positiivisesti korreloitunut nykyiseen osinkotasoon, jopa silloinkin, kun 

tulevaisuuden tuotot ja kassavirrat ovat vakiot. 

 

Jos osakkeen arvo nousee, kun osinkotason määrä nousee, on se yhtenäinen 

argumentin 3 kanssa, mutta ristiriidassa argumenttien 1 ja 2 kanssa. Osinkopolitiikan 

tutkijat ovatkin riidelleet tästä tuloksesta.  Osa tutkijoista on päätynyt tulokseen, että 

tutkimustulos on yhtenäinen kaikkien argumenttien kanssa, sillä heidän mukaan 

yritys ei halua leikata osinkojaan, ja nostaa osinkotasoaan vain, jos se pystyy 

säilyttämään nostetun tason. Osinkotason nosto on siis yritykseltä merkki 

markkinoille, että yrityksen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Sitä osaa osakkeen 

hinnan noususta, joka johtuu osinkotason noususta, kutsutaan osingon 

informaatiosisällön vaikutukseksi. Siispä osingonnoususta tuoman informaation 

vaikutus osakkeen hintaan voi kasvattaa osakkeen hintaa niin paljon, että osake on 

kalliimpi, kuin ennen osingonjakoa, vaikka osakkeen hinta korreloisi negatiivisesti 

osinkotason nousuun. Tässä tapauksessa omistajien odotukset tulevaisuuden 

tuotoista ovat kasvaneet. (Ross et al. 2005, 520; Copeland et al. 2005, 657) 

Bhattacharyan (1979) tutkimuksen mukaan osingon signalointihyödyt voivat olla 

korkeammat kuin muista maksutavoista saatavat verohyödyt. 

 

Hakanssonin (1982) mukaan vähintään yksi seuraavasta kolmesta edellytyksestä on 

täytyttävä, jotta osingolla olisi informaatiosisältöä: Sijoittajilla täytyy olla erilaiset 

käsitykset osingonjaosta, heillä täytyy olla eriävät asenteet rahan kulutuksesta eri 

ajankohtina tai rahamarkkinoiden täytyy olla epätäydelliset.  

 

Kaavassa 8 kuvataan täysin omavaraisen yrityksen kassavirtoja, kun yritys ei laske 

liikkeelle osakkeita tai tee takaisinostoja. Jos kassavirtaa ei makseta ulos osinkoina, 
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tulee se käyttää johonkin muihin pääomakuluihin kuten sijoitusinstrumentteihin tai eri 

projekteihin. (Ross et al. 2005, 520) 

Kassavirta=Pääomakulut+Osingot   (8) 

 

Oletetaan, että sijoittajat ennustaisivat yrityksen kassavirtoja kaavan 8 avulla. Jos 

heidän odotuksensa kassavirran suuruudesta eivät muutu, on sama miten yritys 

jakaisi osinkoja, sillä osingonjaon kasvattaminen kumoutuisi osakkeen hinnan 

laskulla, kun pääomakulut kannattaviin investointeihin vähenisivät. Mutta jos 

markkinat uskoisivat, että pääomakulut pysyisivät samana, ennustetun kassavirran 

suuruus kasvaisi, jos osinkotasoa nostettaisiin. Tällöin osingon kasvu nostaisi 

osakkeen hintaa. (Ross et al. 2005, 520-521) 

 

Yritysten johtajilla voi olla kannustin manipuloida osakkeen hintaa osingon 

informaatiovaikutuksen avulla esimerkiksi tilanteessa, jossa johtaja omistaa yrityksen 

osakkeita, ja on suunnitellut myyvänsä osakkeita heti. Tällöin johtaja voi kasvattaa 

osinkotasoa ja saada markkinat luulemaan, että yrityksen tulevaisuuden kassavirrat 

ovat korkeammat, ja täten nostaa myös osakkeen hintaa. Toisaalta osinkotason 

nostamisella ja markkinoiden huijaamisella on haittansa: Osinkotasoa nostettaessa 

käytettävät kassavirrat kannattaviin investointeihin vähenevät, jotka nostaisivat 

osakkeen arvoa tulevaisuudessa. Kun markkinat ymmärtävät, että osinkoa on 

nostettu kannattavien investointien kustannuksella, osakkeen hinta tippuu alemmas 

kuin tilanteessa, jossa osinkotasoa ei olisi nostettu. Tämä vaikuttaa myös yritysten 

johtajien osakkeiden myyntiin, sillä jos he ovat myyneet vain osan osakkeista, kun he 

ovat huijanneet markkinoita, jäljelle jääneiden osakkeiden arvo laskee huijaamisen 

seurauksena ainakin saman verran kuin mitä osake on aikoinaan noussut. (Copeland 

et al. 2005, 660; Ross et al. 2005, 521) 
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2.4 Clientele-efekti 

 

Miller ja Modigliani (1961, 431-432) olivat ensimmäiset Clientele-efektin huomanneet 

tutkijat. He pohtivat, voiko yrityksen suurella osingonjakopolitiikalla houkutella uusia 

sijoittajia ja kasvattaa näin osakkeen hintaa. Tutkimuksessa saatua tulosta kutsutaan 

Clientele-efektiksi. Sen mukaan jos markkinoilla on jo tarpeeksi korkeaa osinkoa 

tarjoavia yrityksiä korkeista osingoista pitäville sijoittajille, yritys ei voi kasvattaa 

osakkeen arvoa maksamalla korkeaa osinkoa.  

 

Clientele-efektin mukaan erilaisen osingonjakopolitiikan omaaville yrityksille syntyy 

erilaiset asiakaskunnat. Yritys voi yrittää tunnistaa oman omistajakunnan 

verorakenteen ja yrittää tämän perusteella määrittää osingonjakopolitiikkansa. 

Seurauksena tällä tavoin osingonjakopolitiikkansa määrittänyt yritys on haluton 

muuttamaan osingonjakopolitiikkaansa. Blume et al. (1974) sekä Lewellen et al. 

(1978) saivat tutkimuksissaan selville, että korkeaa osinkoa maksetaan niille, joilla on 

matalat verot.  

 

Clientele-efekti voi syntyä myös muista kuin verotussyistä. Esimerkiksi pankit, 

vakuutusyhtiöt ja säätiöt tarvitsevat tasaista tuottoa sijoituksistaan. Osingot ovat 

helpompi tapa saada tasaista kassavirtaa kuin sijoitusten myyminen, eikä niistä 

aiheudu transaktiokustannuksia. Lisäksi ohuilla pääomamarkkinoilla, joilla 

kaupankäynti on vähäistä, sijoitusten myyminen ei ole edes varteenotettava 

vaihtoehto osingoille tasaisen kassavirran kerryttämiseksi. (Niskanen & Niskanen 

2007, 152) 

 

John Childin mielestä osingonjaon määrä riippuu pitkälti siitä, millaisia sijoittajia 

yrityksellä on. Osingon tehtävänä on kasvattaa ja vahvistaa sijoittajien kiinnostusta 

yritykseen. Joissakin yrityksissä osingonjako voi jopa vahingoittaa omistajia, jos yritys 

ei ole tunnettu osingonjaosta ja sen sijoittajat eivät ole millään tavalla kiinnostuneita 

osingosta.  Toisaalta joissakin aloilla sijoittajat ovat todella kiinnostuneita osingosta ja 
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yrityksen kiinnostavuus riippuu osingoista. Molemmissa tapauksissa osingolla on 

vaikutusta markkinahintaan. (Chew 1986, 55-67) 

 

2.5 Vaihtoehdot osingonmaksulle 

 

Yrityksen on tarkoin harkittava osingonmaksua tilanteessa, jossa sillä on varoja 

maksaa osinkoa. Osingonmaksun sijasta yritys voisi nostaa pääomamenoja, jolloin 

se hyväksyisi negatiivisen nettopääoman omaavia investointeja, sillä kaikki 

positiivisen nettopääoman omaavat investoinnit hyväksytään automaattisesti. Koska 

yritysten johtajien palkat, etuudet ja maine riippuvat yleensä yrityksensä koosta, on 

heillä monesti kannustin hyväksyä näitä investointeja, jolloin osakkeenomistajien 

varallisuus vähenee. (Ross et al. 2005, 514). 

 

Toisaalta yritys voi osingonjaon sijasta ostaa muita yrityksiä. Muiden yritysten 

hankkimisesta yritys saattaisi saada tuottoa. Yritysostoihin liittyvät kuitenkin yleensä 

merkittäviä riskejä ja lähes poikkeuksetta yrityskaupasta saatavat tuotot ovat olleet 

alle markkinahinnan. Yrityskaupat ovat harvoin parempi vaihtoehto kasvattaa 

omistajien varallisuutta kuin osingonjako. (Ross et al. 2005, 515). 

 

Yritys voi ostaa myös sijoitusinstrumentteja osingonjaon sijasta yrittäen näin 

kasvattaa yrityksen varallisuutta. Tällöin yrityksen täytyy ottaa huomioon henkilö- ja 

yritysveron suuruus. Jos henkilöverot ovat korkeammalla kuin yritysverot, yrityksellä 

on kannustin vähentää osingonjakoa, sillä se pystyy sijoittamaan rahat pienemmällä 

verolla. Jos taas yritysverot ovat suuremmat, yrityksellä on kannustin maksaa 

ylimääräinen raha osinkoina. (Ross et al. 2005, 515). 

 

Osingonjaon sijasta voidaan myös ostaa takaisin osakkeita. Yhdysvalloissa 

osakkeenomistajat suosivat osakkeen takaisinostoja enemmän kuin osinkoja, koska 

takaisinostossa veroja maksetaan vain tuotoista.  Tällöin jos omistaja on alun perin 
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maksanut osakkeesta $60 ja myy nyt osakkeen yritykselle $100, täytyy hänen 

maksaa veroja vain $40:sta eli tällöin veroksi muodostuu $6(=0,15*$40). Jos omistaja 

saisi osinkoa $1 osakkeelta ja omistaisi 100 osaketta, joutuisi hän maksamaan veroja 

$15(0,15*$1*100). Siis veroja joudutaan maksamaan vähemmän osakkeen 

takaisinostosta kuin osingonmaksusta, vaikka molemmissa olisi sama 15%:n 

veroprosentti. (Ross et al. 2005, 516) 

 

Grullonin ja Michaelin (2002, 1677) mukaan yritykset maksavat osinkoja osakkeen 

takaisinostojen sijasta johtuen osaltaan hintojen manipulointisyytöksistä, jotka 

liittyivät osakkeiden takaisinosto-ohjelmiin. Toinen syy osingon maksuun on se, että 

yrityksiä voidaan rangaista osakkeiden takaisinostosta, jos niiden ainut syy on kiertää 

veroja, joita muutoin maksettaisiin osingonjaossa. 

 

2.6 Eri osingonjakotapoja 

 

Osingonjakopolitiikka voi olla passiivista, jolloin osingon suuruus ei riipu tilikauden 

tuloksesta ja näin osinkoa maksetaan kiinteä ja yleensä alhainen määrä sekä hyvinä 

että huonoina vuosina. Passiivista osinkopolitiikkaa on etenkin syklisillä aloilla. 

Osinkopolitiikka voi olla myös aktiivista, jolloin osingon määrä riippuu tilikauden 

tuloksesta. (Knüpfer & Puttonen 2004, 170) 

 

Osinko voidaan maksaa residuaaleina, jolloin osingonjakopolitiikka on 

merkityksetöntä yrityksen arvon määrittämisen kannalta. Seurauksena osingon 

jakamista voidaan tarkastella puhtaasti rahoituspäätöksenä, jolloin osingonjako 

määräytyy investointipäätösten jälkeen, ja osinkoina jaetaan se, mitä jää jäljelle. 

Tällöin osingonjakosuhde saattaa muuttua voimakkaasti eri vuosien välillä. Joinakin 

vuosina osingonjakosuhde voi olla 0 positiivisten investointimahdollisuuksien 

johdosta, joinakin vuosina koko voitto voidaan jakaa ulos osinkoina 

investointimahdollisuuksien puuttuessa. Todellisuudessa tällainen 

osingonjakopolitiikka on harvinaista. (Niskanen & Niskanen 2000, 180) 
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Osinko voidaan jakaa tasaisena, jolloin osinko pidetään pitkinä aikoja vakioina 

tuloksesta riippumatta. Tällöin osingonjakosuhde vaihtelee vuosittain tuloksen 

mukaan. Mitä enemmän tulos ajallisesti vaihtelee, sitä suurempi on myös 

osingonjakosuhteen vaihtelu. Tasaisen osingon malli on suosittu osingonjaon malli. 

(Niskanen & Niskanen 2000, 180) 

 

Osingonjakosuhde voidaan pitää vakiona, jolloin vuosittain jaettavan osingon määrä 

riippuu täysin tuloksen kehittymisestä. Tällainen politiikka on käänteinen tasaiselle 

osingonjaolle, sillä mitä enemmän tulos vaihtelee, sitä enemmän vaihtelee jaettava 

osinko. Osingonjakosuhteen pitäminen vakiona onnistuu parhaiten toimialoilla, joissa 

tuloskehitys on tasaista. Rozeffin (1982, 251-252, 258) mukaan yrityksen 

kassavirtojen vaihtelu vaikuttaa myös osingonjakopolitiikkaan johtuen ulkoisen 

rahoituksen transaktiokustannuksista. Kuvitellaan kaksi yritystä, joilla on keskimäärin 

sama kassavirta, mutta toisen tulos vaihtelee enemmän vuosittain. Tällöin 

vaihtelevan kassavirran omaavan yrityksen täytyy lainata huonoina vuosina ja 

maksaa lainaa takaisin hyvinä vuosina eli se tarvitsee enemmän ulkoista rahoitusta 

kuin tasaisen kassavirran omaava yritys. Seurauksena vaihtelevan kassavirran 

omaavalla yrityksellä on yleensä alhaisempi osingonjakosuhde. (Niskanen & 

Niskanen 2000, 180) 

 

2.7 Osingonjakosuhde ja vakaa osingonjakosuhde 

 

Osingonjakopolitiikkaa voidaan arvioida osingonjakosuhteen avulla. Kaavassa 9 on 

määritelty osingonjakosuhde perustuen Rossin, Westerfieldin ja Jaffen (2005, 39) 

määritelmään: 

       
       

     
           (9) 
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Lintner (1956) kehitti käymiensä Yhdysvaltalaisten yritysten välisten keskustelujen 

perusteella vakaan osingonjakosuhteen mittaamaan yrityksen osingonjakoa. Lintner 

(1956, 97-98, 102, 113) perusti vakaan osingonjakosuhteen sille, että suuri osa 

yrityksistä jakaa tuloistaan merkittävimmän osan osinkoina ja yrityksillä on 

osingonjakoon oma pitkän aikavälin osingonjakopolitiikka. Rossin et al.(2005, 526) 

mukaan Lintnerin havainnot voidaan tiivistää kahteen parametriin, jotka kuvaavat 

osingonjakopolitiikkaa: vakaaseen osingonjakosuhteeseen (T) ja nopeudesta sovittaa 

nykyiset osingot tavoiteosinkoon (s). Osingonmuutos noudattaa kaavaa 10. 

 

                              (10) 

Kaavassa      tarkoittaa osinkoa vuonna t ja      osakekohtaista tulosta vuonna t. 

 

Tässä tutkimuksessa osingonjakopolitiikan arvioimiseen ei käytetä vakaata 

osingonjakosuhdetta, sillä aineisto on kerätty yhdeltä vuodelta, jolloin vakaata 

osingonjakosuhdetta ei pystytä määrittämään. Osingonjakopolitiikan mittarina 

käytetäänkin pelkkää osingonjakosuhdetta.  

 

Koska yrityksen arvo on sen eri projektien arvojen summa, tulisi kaikki 

nettonykyarvoltaan positiiviset projektit hyväksyä, jolloin yrityksen arvo kasvaa. 

Rozeffin (1982, 249-250) mukaan alhainen osingonjakosuhde voi johtua siitä, että 

yrityksellä on paljon positiivisen nettonykyarvon omaavia investointeja suhteessa 

käytettävissä olevaan kassavirtaan. Tällöin yrityksellä tulisi olla pienempi 

osingonjakosuhde, sillä yrityksen tulee aina hyväksyä positiivisen nettonykyarvon 

omaava investointi. Jos yrityksen osingonjakosuhde on korkea, voi se johtua 

kannattavien projektien vähyydestä suhteessa käytettävissä olevaan kassavirtaan. 

Tällöin se voi jakaa kassavirran ulos muun muassa osinkoina, mutta sen kannattaa 

punnita myös osingon vakaudesta saatavaa hyötyä. (Ross et al. 2005, 528) Faman & 

Frenchin (2001, 15) tutkimuksen mukaan yleensä kasvuyrityksillä osingot ovat 

matalalla tasolla, kun taas kypsässä vaiheessa olevilla yrityksillä osingot ovat 

yleensä suurempia. 



26 
 

 
 

 

Von Eijen & Megginson (2008) vertailivat 15 eri EU-maan yritysten osingonjakoa ja 

osingonjakosuhdetta vuosilta 1989-2005 Yhdysvalloissa tehtyihin vastaaviin 

tutkimuksiin. He saivat selville, että osinkoa maksavien yritysten määrä on EU:ssa 

vähentynyt kun taas maksettujen osinkojen määrä on kasvanut. Lisäksi yritysten 

osakkeiden takaisinostojen suosio on kasvanut EU:ssa ja takaisinostojen arvo 

vuonna 2005 oli yli puolet EU:ssa maksettavien osinkojen arvosta. Tutkimuksen 

tulokset ovat samankaltaisia, kuin Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset. Lisäksi Von 

Eijenin ja Meginsonin (2008) tutkimus osoittaa, että yritykset, joiden pääkonttori 

sijaitsee Common law -järjestelmän maissa kuten Yhdysvalloissa, maksavat 

todennäköisemmin osinkoa kuin Civil-law -järjestelmän maissa, johon Euroopan 

maista suurin osa kuuluu. Tutkimuksen mukaan osingonjaon todennäköisyyttä 

pienentää korkea velkaantuneisuus ja suuret rahavarat, jotka toisaalta kasvattavat 

osakkeen takaisinoston ja osingon määrän kasvun todennäköisyyttä, jos yrityksellä 

on tapana maksaa osinkoja. Tutkimuksessa saatiin myös selville, että keskittyneempi 

omistus ostaa vähemmän takasin osakkeitaan. 

Kuva 2. Osingonjakosuhteiden mediaanit Euroopassa vuosina 1989-2005. (Von Eije & Megginson 2008, 360) 

 

Kuten kuvasta 2 nähdään, osingonjakosuhteiden hajonta eri maiden välillä on 

vähentynyt 2000- luvulla ja mediaanien väliset erot ovat pienentyneet. Von Eijen ja 

Megginsonin (2008) tutkimuksen maista Isossa-Britanniassa pääkonttoriaan pitävät 
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yritykset maksoivat vuoden 2005 lopussa eniten osinkoa suhteutettuna tulokseen 

mediaanilla mitattuna kun taas Ranskassa pääkonttoriaan pitävillä yrityksillä on 

keskimäärin pienin osingonjakosuhde. Kuvio tukee myös kyseisessä tutkimuksessa 

saatua tulosta, jonka mukaan Common Law –järjestelmän maat maksavat 

todennäköisemmin osinkoa, sillä Iso-Britannia on Common Law –järjestelmään 

kuuluva maa. 

 

Suomalaisten yritysten osingonjakopolitiikka on pysynyt melko vakaana vuodesta 

toiseen, riippumatta yritysten kannattavuuksista. Toisaalta ulkomaisten sijoittajien 

lisääntyminen on aiheuttanut aktivoitumista osingonjakopolitiikassa eli osingot ovat 

ruvenneet vaihtelemaan enemmän yritysten tulosten muuttuessa. Aikaisemmin 

suomalaiset yritykset ovat maksaneet tuloksestaan keskimääräistä pienempää 

osinkoa kuin ulkomaalaiset yritykset. Tämän on osaltaan voinut aiheuttaa verohyöty, 

joka myyntivoitolla oli verrattuna osinkoon. Nykyään verohyödyt ovat kaventuneet 

Suomessa, minkä seurauksena suomalaisten ja ulkomaisten yritysten väliset erot 

osingonjakopolitiikassa ovat kaventuneet. (Martikainen&Martikainen 2009, 118) 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄ 

 

3.1. Tutkimusaineisto 

 

Lopullinen tutkimusaineisto koostuu 115:stä Helsingin pörssissä noteeratusta 

yrityksestä. Yritysten omistus-, toimiala- ja tunnuslukutiedot on kerätty Thomson One 

Banker -tietokannasta, yrityksien tilinpäätöksistä, valtioneuvoston kanslian tilastoista 

ja Euroclearista. Poikkileikkaussarja on vuodelta 2010. Aineisto kerättiin keväällä 

2011. Omistusmuodon määrittämisessä yritys kuului siihen omistusmuotoon, joka 

omisti siitä suurimman osan. Toimialat yrityksille määräytyivät Helsingin pörssin 

toimialaluokituksen mukaan eli toimialoja muodostui yhteensä 10. 

 

Helsingin pörssin yritysten ulkomaalaisomistuksen markkina-arvo on 2000-luvulla 

laskenut, kuten kuvasta 3 näkyy. Pörssisäätiön (2009, 7) mukaan tämä johtuu 

erilaisista taloudellisista kriiseistä, jotka vähentävät sijoittajien halukkuutta 

riskinottoon. Suomi kuuluu kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta reuna-alueisiin. 

Reuna-alueiden sijoituksia myydään riskiaikoina, ja rahoja siirretään suurille ja 

likvideille markkinoille. Näin on käynyt myös Suomessa, koska ulkomaalaisomistus 

on vähentynyt 2000-luvulla. Toisaalta ulkomaalaisomistuksen vähentyminen voi 

osaltaan johtua myös uusien, potentiaalisten markkinoiden kuten Aasian 

markkinoiden avautumisesta, jossa riskit ovat pienentyneet 2000-luvulla 

huomattavasti ja tuotot ovat nousseet entisestään. Lupaavat markkinat ovat vieneet 

ulkomaalaisomistajia myös Suomesta. 
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Kuva 3. Ulkomaalaisomistuksen markkinaosuuden kehittyminen Suomen pörssiyhtiöissä 2000-luvulla. 

 

Ulkomaiset omistajat omistavat kuitenkin edelleen suurimman osan Helsingin pörssin 

yritysten markkina-arvosta, kuten kuvasta 4 näkyy. Pörssisäätiön (2009, 27) mukaan 

etenkin suuret ja maailmanlaajuiset yritykset ovat ulkomaalaisten sijoittajien 

suosiossa, sillä vuonna 2007 keskimääräinen ulkomaalainen omistus oli noin 10% 

listatusta yhtiöstä, mutta 10 suurimman yhtiön vastaava luku oli 50%. 
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Kuva 4. Omistusrakenteiden markkinaosuudet Suomen pörssiyhtiöistä vuoden 2010 lopussa. 

 

3.2. Tutkimusmenetelmä 

 

Thomson One Banker -tietokannasta saatujen osakekohtaisten tulos- ja osinko- 

lukujen avulla yrityksille pystyttiin laskemaan osingonjakosuhteet. 

Osingonjakosuhteiden syiden selvittämiseen käytettiin tobit-regressiota. Brooksin 

(2008, 534) mukaan tobit-mallilla tarkastellaan ja arvioidaan selitettävän muuttujan 

riippuvuutta selittävistä muuttujista. Tobit-mallin tarkoitus on muiden regressioiden 

tavoin yrittää selittää liikkeitä muuttujassa muiden muuttujien liikkeillä. Mallin hyöty 

verrattuna muihin regressiomalleihin on siinä, että sillä pystytään analysoimaan 

dataa, joka on rajattu. (Brooks 2008, 534)  

 

Brooksin (2009, 44) mukaan viisi taustaoletusta lineaariselle regressiolle on 

täytyttävä, jotta mallin tulokset olisivat tilastollisesti luotettavia ja tulkittavissa. Samat 

taustaoletukset pätevät myös tobit-regressiolle. Koska tässä tutkimuksessa 

käytetään poikkileikkaussarja-aineistoa, ei autokorrelaatiota ole järkevää tutkia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50%

Valtionomistus

Ulkomaalaisomistus

Kotimainen omistus



31 
 

 
 

Seurauksena regressiolla on vain neljä taustaoletusta autokorrelaation jäädessä 

pois. 

           (11) 

               (12) 

               (13) 

              (14) 

 

Ensimmäinen ehto tarkoittaa, että virhetermien tulisi olla satunnaisia eli niiden 

keskiarvon tulisi olla nolla. Hillin et al. (2001, 49) mukaan hyvän mallin virhetermi on 

täysin satunnainen ja pieni.  Toinen ehto mittaa aineiston homoskedastisuutta. Sen 

mukaan virhetermien varianssin tulee olla vakio, eikä saisi vaihdella selittävien 

muuttujien vaihdellessa. Muutoin aineisto on heteroskedastinen. Kolmas ehto 

tarkoittaa, että virhetermin ja selittävän muuttujan kovarianssi on nolla eli virhetermit 

ovat riippumattomia selittävästä muuttujasta. Neljännen ehdon mukaan virhetermin 

tulisi olla normaalijakautunut. Brooksin (2008, 536) mukaan etenkin 

homoskedastisuus ja normaalijakautuneisuus ovat tärkeitä ehtoja tobit-mallissa ja 

näiden ehtojen rikkoutuminen vähentää tulosten luotettavuutta enemmän kuin 

muissa malleissa.  

 

Tutkimuksessa ensimmäistä ehtoa ei vahingoitettu, sillä vakiotermi sisällytettiin 

regressioanalyysiin. Myöskään kolmatta ehtoa ei rikottu, sillä ehto toteutuu 

automaattisesti silloin, jos malliin ei ole lisätty muuttujia, jotka nostavat virhetermin ja 

selitettävän muuttujan korrelaatiota. (Brooks 2008, 131, 161)   

 

Brooksin (2008, 172) mukaan muuttujien välillä on multikollineaarisuutta, mikäli 

niiden välinen korrelaatio on yli 0,8. Kuten liitteestä 1 nähdään, selittävien muuttujien 

välillä ei ole multikollineaarisuutta. 
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Heteroskedastisuus ei aiheuttanut ongelmia, sillä regressiossa käytettiin Whiten 

varianssi-kovarianssi estimaattoria, joka huomioi virhetermien heteroskedastisuuden 

(Brooks 2008, 152-153). Jäännöstermien normaalijakautuneisuus testattiin Bera-

Jarque testillä. Tulos osoitti, etteivät jäännöstermit ole täysin normaalijakautuneita. 

Rajua muokkausta tuloksen pohjalta ei kuitenkaan tehty, sillä havaintojen 

poistaminen voi keinotekoisesti parantaa mallin sopivuutta aineistoon ja hävittää 

tietoa analysoitavasta joukosta (Brooks 2008, 167). 

 

Perustuen edellisiin tutkimuksiin (Kowalewski et al. 2007, 67-70; Omran&Pointon 

2004, 123-124; Fama&French 2001,15-17), osingonjakosuhdetta selitettiin luvuilla, 

jotka kuvaavat yrityksen kokoa, investointimahdollisuuksia, kasvua, kannattavuutta ja 

velkaantuneisuutta. Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen, velkaantuneisuutta 

kuvaavaksi luvuksi valittiin leverage -luku eli pitkäaikaisten velkojen suhde varoihin, 

kasvua kuvaavaksi myynnin kasvu edellisestä vuodesta, kokoa kuvaavaksi 

logaritimisoidut varat, investointimahdollisuuksia kuvaavaksi taseen markkina-arvon 

suhde kirja-arvoon ja kannattavuutta kuvaavaksi luvuksi ROA. Lisäksi toimialasta ja 

omistusrakenteesta tehtiin dummymuuttujat regressioon.  Kowalewskin et al. (2007, 

69) tutkimusta mukaillen analyysiin lisättiin myös edellisvuoden osingonjakosuhde, 

jonka avulla pyrittiin selvittämään kassavirtojen signalointihypoteesin 

paikkansapitävyyttä. 

 

Suitsin (1957, 548-549) mukaan dummy muuttujan avulla  regressioanalyyseihin 

saadaan mukaan kvalitatiivisia muuttujia, joita ei mitata numeraalisesti. Dummy 

muuttujan avulla numeroton muuttuja saadaan regressioon mukaan, kun 

kvalitatiiviselle ominaisuudelle annetaan kokonaisluku vastaamaan ominaisuutta. 

Yleensä käytetään lukuja 0 ja 1, jolloin ominaisuus saadaan muutettua dikotomiseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa omistusmuotoa määritettäessä käytetään kolmea dummy 

muuttujaa, ulkomaalaisomistusta, valtionomistusta, ja kotimaista yksityistä omistusta, 

jolloin ulkomaalaisomistuksen dummyssa arvon yksi saavat ulkomaalaisen 

omistuksen yritykset, ja arvon nolla muussa omistuksessa olevat yritykset. Vastaavat 
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luvut saadaan yksityisen ja kotimaisen omistuksen dummylle. Regressiossa 

omistuksesta käytetään vain kahta dummymuuttujaa, jotta vältytään dummyansalta. 

Regressioiden ulkopuolelle on jätetty valtionomistus, joten ulkomaalaisomistuksen ja 

yksityisen ja kotimaisen omistuksen tuloksia verrataan valtionomistukseen. Brooksin 

(2008, 455–456) mukaan, jos kaikki dummymuuttujat otettaisiin mukaan, dummyjen 

summa olisi 1 kaikissa havainnoissa, jolloin vallitsisi täydellinen multikollineaarisuus 

ja yhtälön estimointi olisi mahdotonta. Seurauksena käytetään kahta dummy 

muuttujaa ja vakiotermiä omistuksen määrittämisessä. 

 

Myös toimialoista yksi jouduttiin jättämään pois täydellisen multikollineaarisuuden 

välttämiseksi. Toimialoista poistettiin yhdyskuntapalvelut, jolloin toimialoista saatavat 

tulokset perustuivat vertailuun yhdyskuntapalveluista. Toimialojen dummyissa yritys 

sai arvon 1 siinä toimialassa, johon se kuului. Muutoin arvo oli 0. 

 

Tutkimuksessa käytettiin seuraavaa regressioyhtälöä: 

                                                               

                                                                     (15) 

 

Kaavassa 15 Payout tarkoittaa yrityksen i osingonjakosuhdetta ehdolla          , 

  vakiota,     ulkomaalaisomistuksen dummy muuttujaa yrityksessä i,     yksityisen 

ja kotimaisen omistuksen dummy muuttuja yritykselle i,      eri toimialojen dummy 

muuttujaa yrityksessä i ja P/BV taseen markkina-arvon suhdetta kirja-arvoon.  

Regessioon lisättiin myös edellisen vuoden osingonjakosuhde           , jotta 

voitiin tutkia toista alaongelmaa liittyen kassavirtojen signalointiin. 

 

Tutkimuksessa käytettiin Tobit-regressioita osingonjakosuhteiden syiden 

selvittämiseen. Tobit-malli valittiin Kowalewskin et al. (2007, 66) tutkimusta 

mukaillen, sillä aineisto oli rajattu osingonjakosuhteen perusteella niihin yrityksiin, 

joiden osingonjakosuhde oli 0 tai suurempi. Seurauksena aineisto ei ollut 
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normaalijakautunut vaan yksihäntäinen, jolloin OLS-regression parametrit olisivat 

harhaisia. Tobinin (1958) malli kuitenkin ottaa huomioon tämän rajauksen, ja sovittaa 

havainnot rajauksen mukaisesti. 

 

Osingonjakosuhdetta selitettiin Kowalewskin et al.(2007) tutkimusta mukaillen 

asteittain Tobit-regressioilla. Lisäämällä muuttujia asteittain regressioon saadaan 

paremmin selville eri muuttujien vaikutus osingonjakosuhteeseen. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1. Kuvaileva tutkimus 

 

Kuvan 5 mukaan eri omistusten viiden vuoden keskimääräiset osingonjakosuhteet 

poikkeavat jonkun verran toisistaan valtion omistuksessa olevien yritysten 

osingonjakosuhteen ollessa kaikkein korkein. Valtion osingonjakosuhde on noin 

kolmasosan suurempi kuin ulkomaalaisomistuksen ja noin viisi prosenttia suurempi 

kuin kotimaisen omistuksen. Tämän voi osaltaan selittää valtion omistamien yritysten 

vähäinen määrä, jolloin yhden yrityksen painoarvo on suuri ryhmäkohtaista 

keskiarvoa laskettaessa. Ulkomaalaisomistus erottautuu kuitenkin selvästi 

pienimmällä osingonjakosuhteella muista omistusmuodoista. 

 

 

Kuva 5. Omistusrakenteiden keskimääräiset osingonjakosuhteet vuosilta 2005-2010. 

 

Taulukossa 1 on kuvailtu tutkimuksen aineisto. Taulukon vinouden, huipukkuuden ja 

Bera-Jarque-testin tuloksien mukaan aineisto ei ole normaalijakautunutta. Bera-

Jarque-testin arvot ovat suuria, samoin myös vinouden ja huipukkuuden arvot 

poikkeavat Hillin et al. (2001, 139) esittämistä ohjearvoista, jotka ovat vinoudelle 

nolla ja huipukkuudelle kolme. Lähimpänä normaalijakautuneisuutta on oletetusti 
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logaritmisoidut varat, joka ei ole normaalijakautunut 10 % riskitasolla. Koska 

aineiston muuttujat ovat huipukkaita, ovat ne keskittyneet keskiarvon ympärille.  

 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että vuoden 2009 ja 2010 osingonjakosuhteet ovat 

olleet keskimäärin varsin suuria. 2010 osinkoa on jaettu lähes 75% tuloksesta ja 

vuonna 2009 89% tuloksesta. Toisaalta osingonjakosuhteiden keskihajonnat ovat 

varsin suuret, joten osingon jakamisessa eri yrityksissä on ollut suuria eroja 

yksittäisinä vuosina. Myös osingonjakosuhteiden maksimit ovat suuret, jotka osaltaan 

selittävät suurta keskihajontaa ja keskiarvoa. Osingonjakosuhteiden keskihajonta ja 

keskiarvo varmasti pienenisi, jos tarkasteluperiodi olisi vuoden sijasta esimerkiksi 

viisi vuotta. Tällöin poikkeukselliset osingot eivät saisi niin suurta painoarvoa. 

 

Taulukko 1. Aineistoa kuvailevia tunnuslukuja. ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 % riskitasolla. *tilastollisesti 

merkitsevä vähintään 10% riskitasolla. 

  
Keski-
arvo 

Med
i-

aani 
Maksi-

mi 

Mini
mi 

Keski
ha-

jonta 
Vinous Huipuk-

kuus 
Jarque-

Bera 
Havaint-
ojen lkm 

Payout 0,75 0,49 22,33 0,00 2,15 8,99 89,46 37371,22**  115 

ROA 0,03 0,06 0,34 -1,69 0,19 -6,31 55,57 14007,51**  115 

Leverage 0,25 0,23 0,87 0,00 0,19 0,90 3,90 19,54**  115 

Lag payout 0,89 0,49 15,24 0,00 1,77 5,50 41,03 7511,40**  115 

Log varat 2,61 2,42 5,89 0,56 0,97 0,55 3,17 5,92***  115 

P/BV 2,48 1,84 7,66 0,43 1,72 1,32 4,08 39,04**  115 

Myynnin kasvu 27,69 8,72 1909,81 -53,55 178,27 10,37 109,94 56852,84**  115 

 

Kuten taulukosta 2 nähdään, yksityinen ja kotimainen omistus on selvästi suurin 

omistusmuoto aineistossa. Toimialoista teollisuustuotteisiin ja -palveluihin kuului 

eniten yrityksiä kun taas energian ja yhdyskuntapalveluiden toimialoilla molempiin 

kuului vain yksi yritys. 
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Taulukko 2. Yritysten lukumäärä eri dummymuuttujissa. 

Dum
my 

Ulko
maa-
lais 
o-

mis-
tus 

Valti
on-

omis
tus 

Yksityi
nen 

&koti-
mainen 

Ener
gia 

Infor
maa
tio 

tek-
no-

logia 

Kulutus
tavarat
&palvel

ut 

Päivi
ttäis-
tava-
rat 

Perus
teollis
uus 

Ra
hoi
tus 

Teolli-
suus-

tuotteet 
&palve-

lut 

Terv
ey-

den-
hoito 

Tieto-
liiken-
nepal-
velut 

Yhdys
kunta
palve-

lut 

Hav
ainto

ja 
21 3 91 1 25 15 6 10 13 37 5 2 1 

 

Taulukossa 3 on esitetty t-testien tulokset, joissa tutkittiin osinkoa maksavien ja 

maksamattomien yritysten eri tunnuslukujen välisiä eroja. Taulukosta havaitaan, että 

osinkoa maksavat pörssiyritykset ovat keskimääräistä suurempia ja kannattavampia 

kuin osinkoa maksamattomat pörssiyritykset Suomessa vuonna 2010. Tämä tukee 

osaltaan tutkimuksen kolmatta alahypoteesia. Sen sijaan velkaantuneisuudella, 

kasvulla ja ulkomaalaisomistuksella ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa 

osinkoa maksavien ja maksamattomien yritysten välillä. 

 

Taulukko 3. Keskiarvotestit eri tunnuslukumuuttujille. ***tilastollisesti merkitsevä 1%riskitasolla. 

  Ka_Ei osinkoa Ka_Osinkoa Ero P-arvo 

Leverage 0,300 0,236 0,065 0,165 

Myynnin kasvu 69,274 10,951 58,324 0,320 

log varat 2,025 2,839 -0,813 <0,001*** 

ROA -0,107 0,091 -0,198 <0,001*** 

P/BV 2,302 2,557 -0,255 0,492 

Ulkomaalaisomistus 0,121 0,207 -0,086 0,243 

  

4.2. Empiirinen tutkimus 

 

Empiirisen tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 4. Osingonjakosuhdetta 

selitettiin asteittain Tobit-regressioilla aloittamalla pelkällä omistajuuden muuttujilla ja 

osalla yritysten tunnuslukumuuttujilla, lisäämällä seuraavassa vaiheessa yritysten 

kannattavuusmuuttujat, sitten toimiala ja viimeiseksi edellisen vuoden 

osingonjakosuhde. Taulukko 4:ään on koottu tulokset Tobit -regressioista.  

Taulukosta nähdään, että ulkomainen omistus vaikuttaa osingonjakosuhteeseen ja 
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on tilastollisesti merkitsevä 5% riskitasolla regressiossa, jossa toimialat ovat lisätty 

selittäviksi muuttujiksi. Ulkomaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä oli keskimäärin 

suurempi osingonjakosuhde kuin valtionomistuksessa olevien. Kun regressioon 

lisättiin edellisvuoden osingonjakosuhde, ei ulkomaalaisomistus ollut enää 

tilastollisesti merkitsevä. 

 

Taulukko 4. Tobit –regressio osingonjakosuhteelle, jossa muuttujia lisätään regressioon asteittain. Taulukossa 

ylempi luku tarkoittaa muuttujan saamaa kerrointa alemman ollessa t-arvo. ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 

5% riskitasolla, * tilastollisesti merkitsevä vähintään 10% riskitasolla. 

  (1) (2) (3) (4) 

Vakio -0,891 -0,811 -0,799 -0,821 

  (-0,91) (-0,79) (-0,60) (-0,63) 

Yksityinen&kotimainen 0,964 0,950 1,023 1,365 

  (1,48) (1,33) (1,59) (1,33) 

Ulkomainen 0,350 0,364 0,528 0,822 

  (1,50) (1,67) (2,02)** (1,61) 

Myynnin kasvu -0,001 >-0,001 >-0,001 >-0,001 

  (-1,43) (-1,55) (-1,69)* (-1,58) 

Leverage -0,042 -0,042 -0,116 -0,017 

  (-0,06) (-0,08) (-0,22) (-0,04) 

Log varat 0,322 0,306 0,383 0,365 

  (1,70)* (1,31) (1,23) (1,07) 

P/BV 

 

-0,014 -0,069 -0,060 

    (-0,32) (-0,86) (-0,63) 

ROA 

 

0,145 0,118 0,088 

    (0,28) (0,19) (0,16) 

Energia 

  

-0,155 -0,135 

      (-1,49) (-1,44) 

Päivittäistavarat 

  

-1,322 -1,401 

      (-1,83)* (-1,38) 

Perusteollisuus 

  

-0,725 -1,256 

      (-1,72)* (-1,47) 

Rahoitus 

  

-1,712 -1,630 

      (-2,10)** (-1,71)* 

Informaatioteknologia 

  

-1,185 -1,125 

      (-2,49)** (-2,03)** 

Kulutustavarat&palvelut 

  

-1,160 -1,082 

      (-2,10)** (-1,61) 

Teollisuustuot&palvelut 

  

0,439 0,403 

      (2,35)** (2,40)** 

Terveydenhoito 

  

-1,300 -1,226 

      (-2,52)** (-2,01)** 

Tietoliikennepalvelut 

  

-1,379 -1,303 

      (-1,85)* (-1,49) 

Lag payout 

   

0,058 

        (0,51) 

 

Brooksin (2008, 66) mukaan nyrkkisääntönä nollahypoteesi tulisi hylätä, mikäli t-arvo 

ylittää itseisarvon kaksi. Tobit-regressioissa lähes kaikki toimialamuuttujat ovat 

tilastollisesti merkitseviä ja vaikuttavat osingonjakosuhteeseen. Lisäksi kun toimialat 



39 
 

 
 

lisättiin regressioon, selittävien muuttujien keskivirheet pienenivät ja niiden kertoimet 

eivät olleet enää niin harhaisia. Teollisuustuotteilla ja -palveluilla on positiivinen 

kerroin eli osingonjakosuhde on keskimääräisesti suurempi kuin 

yhdyskuntapalveluiden osingonjakosuhde. Muiden tilastollisesti merkittävien 

toimialojen kerroin on negatiivinen eli niiden osingonjakosuhde on keskimäärin 

pienempi kuin yhdyskuntapalveluiden toimialalla. 

 

Ensimmäisessä Tobit-regressiossa yritysten varat on heikosti tilastollisesti merkitsevä 

muuttuja ja vaikuttaa osingonjakoon. Ensimmäisen regression mukaan yhden 

yksikön varojen lisäys lisää osingonjakosuhdetta 0,322 verran. Tulos tukee käsitystä, 

että suuremmat yritykset maksavat enemmän osinkoa. Toisaalta ensimmäisen 

regression perusteella ei juurikaan voida vetää johtopäätöksiä toimialamuuttujan 

puuttuessa, sillä kertoimet ovat harhaisia. Varat ei selitä osingonjakosuhdetta 

merkitsevästi enää muissa regressioissa, joten selitysvoima on varsin heikko. 

 

Myynnin kasvu selittää heikosti osingonjakosuhdetta, kun toimialamuuttujat on lisätty 

regressioon. Tosin myynnin kasvun kerroin on lähes olematon, joten sillä ei ole 

suurta vaikutusta osingonjakosuhteeseen. Tulos tukee käsitystä, että 

kasvuvaiheessa olevat yritykset maksavat vähemmän osinkoa. 
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5. YHTEENVETO 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka muissa tutkimuksissa aikaisemmin 

merkittäviksi todetut osingonjakosuhteeseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat 

osingonjakosuhteeseen ja näin osingonjakopolitiikkaan Suomen pörssiyhtiöissä. 

Lisäksi selvitettiin, kuinka omistusmuoto vaikuttaa osingonjakosuhteeseen, sekä 

onko edellisvuoden osingonjakosuhteella vaikutusta kuluvan vuoden 

osingonjakosuhteeseen. Selvitettiin myös olivatko osinkoa jakavat yritykset Suomen 

pörssiyhtiöissä keskimäärin suurempia, tuottavampia ja omavaraisempia kuin 

osinkoa maksamattomat pörssiyhtiöt vuonna 2010. 

 

Yrityskohtaisista tekijöistä toimialalla on selvä vaikutus osingonjakoon Suomessa. 

Lähes kaikki toimialamuuttujat olivat merkittäviä selittäjiä osingonjaolle. 

Teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialalla osingonjakosuhde on suurempi kuin 

yhdyskuntapalveluilla. Sen sijaan muilla tilastollisesti merkittävillä toimialoilla 

osingonjakosuhde oli pienempi kuin yhdyskuntapalvelun toimialalla.  

 

Tutkimuksen mukaan myynnin kasvulla on merkitystä osingonjakosuhteeseen. Tämä 

havainto tukee Kowalewskin et al. (2007) saamia tuloksia, joiden mukaan 

kasvuvaiheen yritykset maksavat vähemmän osinkoa. Sen sijaan tutkimuksessa ei 

saatu tuloksia, jotka viittaisivat kassavirran signalointihypoteesiin eli edellisvuoden 

osingolla ei havaittu olevan vaikutusta kuluvan vuoden osingonjakoon. Vastoin 

Kowalewskin et al. (2007) saamia tuloksia, tässä tutkimuksessa velkojen suhde 

varoihin ja koko pääoman tuottoaste ei selittänyt osingonjakosuhdetta. Toisaalta 

tarkasteluperiodi oli vain vuoden ajalta, joten suurempia johtopäätöksiä ei tämän 

perusteella voida tehdä. Tutkimuksessa ei myöskään ollut mukana 

kontrollimuuttujaa, joka mittaisi, kuinka pitkään yritykset ovat olleet listautuneena. 

Tämä voi myös osaltaan vaikuttaa tulosten tulkittavuuteen signalointihypoteesin 

osalta. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella omistusmuodolla on merkitystä osingonjakoon 

Suomen pörssiyhtiöissä. Ulkomaalaiselle omistukselle saatiin merkitseviä tuloksia 

osingonjakoa selittävänä muuttujana, kun toimialamuuttujat otettiin mukaan. 

Toimialamuuttujat vaikuttivat merkittävästi osingonjakosuhteeseen, pienentäen 

samalla muiden selittävien muuttujien keskivirheitä ja kertoimien harhaisuutta. Tobit  

-regression mukaan ulkomaalaisessa omistuksessa olevien yritysten 

osingonjakosuhde on keskimäärin suurempi kuin valtion omistuksessa olevilla 

yrityksillä. Toisaalta aineisto ei ollut täysin normaalijakautunutta, joka huonontaa 

saadun tuloksen yleistettävyyttä.  

 

Vertailtaessa pörssiyhtiöiden eri ominaisuuksia osinkoa maksavien ja 

maksamattomien yritysten välillä saatiin selville, että osinkoa maksavat yritykset ovat 

keskimäärin suurempia ja kannattavampia kuin osinkoa maksamattomat yritykset.  

Lisäksi ulkomaalaisomistus ei ollut vaikuttava tekijä osinkoa jakavan ja jakamattoman 

yrityksen välillä. Nämä tulokset tukevat Kowalewskin et al. (2007) saamia tuloksia. 

Toisaalta tässä tutkimuksessa yrityksen velkaantuneisuudella ei ollut merkitystä 

osinkoa jakavan ja jakamattoman yrityksen välillä. Osaltaan tulokseen on voinut 

vaikuttaa tarkasteltavan aikaperiodin lyhkäisyys. 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat siis käsitystä siitä, että toimialalla on vaikutusta 

osingonjakoon. Myös omistusmuoto ja myynnin kasvu vaikuttaa 

osingonjakosuhteeseen. Tutkimustulokset voitaisiin saada luotettavammiksi ja 

yleistettävimmiksi, jos aikaperiodina olisi vuoden sijasta esimerkiksi viisi vuotta ja 

valtion omistuksessa olevia yrityksiä olisi enemmän.  

 

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista tutkia, saataisiinko vastaavia tuloksia muilta 

markkinoilta ja miten finanssikriisi on vaikuttanut osingonjakosuhteisiin. Olisi 

kiinnostavaa myös tutkia, kuinka omistuksen keskittyneisyys vaikuttaa 

osingonjakosuhteeseen. Eräänä jatkotutkimusaiheena voisi olla myös tässä 

tutkimuksessa käytettyjen kolmen eri omistusmuodon osingonjakopolitiikan piirteiden 

tutkiminen, joka edellyttäisi pitempää aikaperiodia. 
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LIITTEET 
 

Liite1: Muuttujien välinen korrelaatiomatriisi. 

 

Muuttuja               

  Payout Lag 
payout 

Leverage Myynnin 
kasvu 

Log 
varat 

ROA P/BV 

Payout 1,0             

Lag payout 0,1 1,0           

Leverage <0,1 -0,1 1,0         

Myynnin 
kasvu 

<0,1 <0,1 0,1 1,0       

Log varat 0,1 0,1 0,4 <0,1 1,0     

ROA 0,1 0,1 -0,1 <0,1 0,2 1,0   

P/BV <0,1 -0,1 -0,3 0,1 -0,2 0,1 1,0 

 

 

Liite 2: Modiglianin ja Millerin osinkojen irrelevanttiusteoreeman todistus. 

(Niskanen&Niskanen 2000, 189-190) 

 

Modigliani ja Miller tekivät viisi oletusta liittyen teoreemansa todistamiseen: 

Pääomamarkkinat ovat täydelliset, yrityksen investoinnit ovat riippumattomia 

osingonjakopolitiikasta, pääoman kustannus ei muutu investointien seurauksena, 

osingonjakopolitiikalla ei ole vaikutusta oman pääoman tuottovaatimukseen ja veroja 

ei ole. 

 

Modigliani ja Miller (1961) lähtevät liikeelle todistuksessaan osinkojen 

merkitsettömyydestä osakkeen arvonmääritysmallista. 

   
     

   
    (16) 
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kaavassa    on osakkeen arvo ajanhetkenä 0,    ajanhetken 1 osingon määrä ja    

osakkeen arvo ajanhetkenä 1.     on diskonttaustekijä, jossa   tarkoittaa samaan 

oman pääoman tuottovaatimusta. 

 

Tehdään oletus, jonka mukaan tekee investoinnin ajanhetkenä 1      ja rahoittaa sen 

sekä pidätetyillä voittovaroilla että uudella osakeannilla. Koska rahan lähteen on yhtä 

suuri kuin rahan käyttö, täytyy seuraavan kaavan päteä. 

                  (17) 

 

kaavassa m tarkoittaa osakeannista ajanhetkenä 1 syntyneiden uusien osakkeiden 

lukumäärää, n tarkoittaa osakkeiden lukumäärää ajanhetkenä 0 ja    tarkoittaa 

voittoa ajanhetkenä 1.     voidaan mieltää osuudeksi investoinneista, joka 

rahoitetaan osakeannilla, ja          voidaan mieltää osuudeksi investoinneista, 

jotka rahoitetaan pidätetyillä voittovaroilla. 

 

Kun kaava 16 kerrotaan vanhojen osakkeiden lukumäärällä, saadaan kaikkien 

osakkeiden yhteenlaskettu arvo ajanhetkenä 0. 

    
       

   
   (18) 

 

    voidaan ilmaista myös muodossa (n+m)        . Sijoittamalla tämä muoto 

kaavaan 18 saadaan kaavan 17 vasen puoli eli osakeannilla rahoitettava osuus 

investoinneista mukaan.  

    
               

   
   (19) 

 

Tämän jälkeen kaavaan 19     tilalle sijoitetaan kaavan 17 oikea puoli, jolloin kaava 

saadaan muotoon: 
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   (20) 

 

Koska kaavan 20 vasen puoli eli koko osakepääoman arvo ei riipu suoraan 

ajanhetken 1 osingoista (  ) ja kaavan oikean puolen muuttujat on oletettu 

riippumattomiksi osingonjakopolitiikasta, ei osingonjakopolitiikalla voi olla vaikutusta 

osakepääoman arvoon. 


