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Opinnäytetyö käsittelee kaupankäynnin kohteena olevien listamaattomien osakkeiden ar-
vonmääritystä.  Työssä käydään läpi, mitä asioita täytyy ottaa erityisesti huomioon, kun teh-
dään arvonmääritystä listaamattomista osakkeista.  
 
Opinnäytetyössä käydään läpi rahoitusteorian osalta, miten määritetään riski ja tuotto. Näi-
den pohjalta määritetään, kuinka osakkeelle voidaan määrittää arvo. Työssä on käytössä 
kolme tapaa määrittää osakkeelle arvo: Gordonin malli, DCF-analyysi ja osien summa-me-
netelmä. Teoria osuus pohjautuu pitkälti yleiseen rahoitusteoriaan, jossa kirjallisuutena on 
Berk & DeMarzo: Corporate Finance (Pearson 2011) ja Knüpfer & Puttonen Moderni rahoi-
tus (Talentum 2014). Tukena opinnäytetyössä on muuta sijoituskirjallisuutta ja muita läh-
teitä.     
 
Tutkimusvaiheessa käsitellään eroja sijoittamisessa listaamattomiin osakkeisiin suhteessa 
pörssiyhtiöihin. Tässä yhteydessä pohditaan listaamattomien verrattain hyvää tuottoa suh-
teessa pörssiosakkeisiin kymmenen vuoden ajanjaksolla.  
 
Arvonmääritykseen valikoitui kolme osaketta, joille tehtiin arvonmääritys pohjautuen arvon-
määritysmalleihin. Arvonmääritysmallien avulla osakkeille saatiin arvo, joka vastasi hyvin 
lähelle nykyistä markkinahintaa. Listaamattomien osakkeiden markkinat ovat heikosti tehok-
kaat, mutta rationaaliset. Markkinoiden heikompi tehokkuus näkyy sijoittajien korkeampana 
tuottovaatimuksena eli likviditeettipreemiona. Alhainen hankintahinta johtaa kuitenkin hy-
vään tuotto-odotukseen pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta.  
 
Arvonmäärityksen kannalta yhtiön liiketoiminta määrittää arvonmääritysmallin, jota tulisi so-
veltaa. Gordonin malli ei sovi sellaisenaan listaamattomien osakkeiden arvonmääritykseen. 
DCF-analyysi ja osien summa-malli puolestaan ovat sovellettavissa listaamattomien osak-
keiden arvonmääritykseen. Listaamattomissa yhtiössä on tärkeää tunnistaa yhtiöön ja toi-
mialaan vaikuttavat pitkän ja lyhyen aikavälin riskit. Likviditeettipreemio listamaattomissa si-
joitusyhtiöissä on 30–40 % alle omistusten arvon, mihin vaikuttaa omistusten likviditeetti. 
Osa tästä alennuksesta selittyy sillä, että ostajien kokema hyöty on pienempi kuin myyjien 
kokema tappio myydä osakkeita likviditeettialennuksella. Tämän takia listaamattomilla osak-
keilla käydään vähän kauppaa.  
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when you are valuing a private company. The study is based on the modern theory of finance 
how to measure risk and return. On the basis of these we can answer to the question, how 
can a private company be valued? In this study there have been used three ways to value 
a private company: Gordon model, DCF-analysis and the sum of parts analysis. Theory part 
is based on the modern theory of finance, where the literature sources used are Berk & 
DeMarzo: Corporate Finance (Pearson 2011) and Knüpfer & Puttonen Moderni rahoitus 
(Talentum 2014). In the study other investment literature and sources have been used as 
support.   
 
The research part discusses about differences between investing in listed shares compared 
with investing in shares of a private company. This topic also reviews why investing in private 
companies have provided good returns compared with stock market in the last decade.   
 
In the study three companies were valued based on the valuation models mentioned earlier. 
Trough valuation models value for the shares reflected well the current market price. The 
market for private companies is weakly efficient but rational. The weaker form of efficiency 
is reflected as investor´s higher required rate of return in the form of liquidity premium. The 
lower market prices for private companies lead to better expected return for the long term 
investor. 
 
In terms of valuation model the company’s business defines the valuation model that should 
be used. Gordon´s model is too simplistic to be used as a valuation model for private com-
panies. DCF-analysis and the sum of parts can be used as a valuation model for private 
companies. In private companies it is important to recognize the short term and long term 
risks that affect company´s business. Liquidity premium in private holding companies is 30–
40 % under the market price of the holding company´s portfolio. Liquidity of the portfolio 
affects the liquidity premium. Part of this liquidity premium can be explained by the prospect 
theory, that the benefit for buying assets under their intrinsic value for the buyers is less than 
the feeling of loss to sellers selling assets under their intrinsic value. This is one of the key 
reasons why so little trading is done with private company shares.    
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1 Johdanto 

 

1.1 Opinnäytetyön aihepiiri ja tavoitteet 

 

Pörssiosakkeisiin liittyvää tutkimus on tehty paljon, joten niiden tuotoista ja riskeistä on 

vahvaa tutkimustietoa. Rahoitusmarkkinat kehittyvät jatkuvasti ja kehityksen myötä myös 

markkinapaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi. Hyvä esimerkki on Nasdaqin First 

North markkinapaikka, jonka kaupankäynti alkoi 2005 Tanskassa ja myöhemmin laajeni 

muihin pohjoismaihin sekä huhtikuussa 2007 Helsinkiin (Nasdaq Nordic, 2017). Tämän 

lisäksi nykyään on mahdollista käydä kauppaa pörssin ulkopuolella olevilla osakkeilla, 

esimerkiksi Privanet-pankkiiriliikkeen ylläpitämällä kauppapaikalla.  

 

Markkinapaikkojen määrän kasvu on pitkälti johtunut yritysten tarpeesta tukeutua yhä 

useammin sijoittajapohjaiseen rahoitukseen perinteisen pankkirahoituksen sijasta (Yri-

tykset kaapivat nyt kasvurahaa monesta kanavasta – helsinkiläinen Frosmo ei tyytynyt 

turhaan koputtelemaan pankin oveen 2016) Pankkien ei haluta ottavan riskiä, mikä on 

johtanut sääntelyn kiristämiseen, mikä on heikentänyt pankkien mahdollisuuksia rahoit-

taa yrityksiä.  Tästä syystä yritykset ovat hakeneet rahoitusta sijoittajilta, mutta usein 

rahoituksen hankkiminen voi olla hankalaa, jos yhtiön osake on epälikvidi. Rahoituksen 

saamiseksi monet yhtiöt ovat päätyneet listautumaan vaihtoehtoiselle markkinapaikalle. 

Vaihtoehtoisten kauppapaikkojen etuja ovat pörssilistausta kevyemmät kulut ja sääntely. 

Yhteenvetona voi todeta, että kynnys osakkeen listaamiseen vaihtoehtoiselle kauppa-

paikalle on madaltunut markkinapaikkojen kasvun myötä.  

 

Sijoittajat ovat huomanneet saman tilanteen, ja kiinnostus vaihtoehtoisia sijoituskohteita 

kohtaan on kasvanut merkittävästi (Salkunrakentaja 2013). Tarkoituksenani on tutkia lis-

taamattomien arvopapereiden arvonmääritystä suhteessa pörssiyhtiöihin. Listaamatto-

milla osakkeilla voi käydä kauppaa pörssin ulkopuolella, mutta Suomessa on toistaiseksi 

vain yksi markkinapaikka, jonka kautta on mahdollista saada hintatietoja listamaattomien 

osakkeiden kaupankäynnistä. Pankkiiriliike Privanet ylläpitää tätä markkinapaikkaa, 

jossa vuonna 2017 kauppaa käytiin 69 osakkeella (Privanet-kaupankäyntijärjestelmä 

2018).  
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Suomalaisista kaupankäynnin kohteena olevista listaamattomien osakkeiden arvonmää-

rityksestä ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarjota 

sijoittajalle tietoa listaamattomista arvopapereista ja siitä, miten niiden arvo voidaan 

määrittää. Työn tarkoituksena on antaa objektiivinen kuva siitä, kuinka listamaattomat 

arvopaperit ovat tuottaneet ja kuinka niiden arvo korreloi verrokkiyhtiöihin pörssin puo-

lella. Tarkoituksena on myös tarkastella, kuinka pörssin puolella tehtyjä tutkimuksia voi 

hyödyntää listaamattomien osakkeiden kohdalla. Vertailujaksona käytän ajanjaksoa 

1.1.2014–31.12.2017, koska se on ainoa ajanjakso, josta listaamattomalta puolelta löy-

tyy vertailukelpoisia lukuja pörssiyhtiöiden kanssa. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimusongelma on listaamattoman yrityksen arvonmääritys. Pörssiyhtiön arvonmääri-

tys on suoraviivaisempi, koska likvidillä markkinalla osakkeelle muodostuu jokin hinta. 

Hinta ei välttämättä ole oikein tai väärin, mutta se on kuitenkin markkinoiden muodos-

tama hinta osakkeelle, johon sisältyy kaikki julkisesti käytettävissä oleva tieto men-

neestä, yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden odotuksista.  

 

Tutkimusongelmaa tullaan tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta, onhan osakkeiden 

arvonmäärityksellekin useita eri tapoja. Tavoitteena on antaa kattava kuva siitä, mitkä 

asiat sijoittajan tulee huomioida vertaillessaan pörssiyhtiöitä ja listamaatonta yhtiötä. 

Tärkeä kysymys tutkimuksen kannalta on, kuinka listaamattoman osakkeen arvo korreloi 

verrokkiyhtiöiden arvoon pörssin puolella. Työn tarkoituksena on selventää, miten lista-

maattomiin osakkeisiin voi ylipäätään sijoittaa. 

 

Tutkimuskysymyksiä ovat:  

 

Miten määrittää listamaattoman osakkeen arvo?  

Mikä listaamattoman yrityksen likviditeettialennuksen tason tulisi olla? 

Miten noteerattuihin listaamattomiin osakkeisiin voi sijoittaa?  

Minkälainen riski on sijoittaa listaamattomaan yhtiöön?  

Miten listaamattoman yrityksen arvo korreloi verrokkiyhtiöihin pörssin puolella? 
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Tutkimuksen on tarkoitus tarjota sijoittajalle tietoa, miten listamaattoman yrityksen arvo 

muodostuu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun kyseessä on listaamaton yhtiö. Ta-

voitteena on käyttää useita eri arvonmääritysmenetelmiä ja selvittää, miten niitä tulisi 

soveltaa erilaisiin yhtiöihin. Sijoittamisesta puhuttaessa täytyy aina miettiä riskiä, joka on 

riippuvainen monesta tekijästä. Teoriaosuudessa tarkoitukseni on käydä läpi yleisimmät 

rahoitusteoriaan pohjautuvat menetelmät, miten riskiä voidaan mitata ja miten riskin ar-

viointia voidaan soveltaa sijoittaessa listamaattomiin osakkeisiin. Listaamattomalla puo-

lella riskin ymmärtäminen on erityisen tärkeää, koska riskien toteutuessa kyseessä voi 

sijoittajan kannalta olla pahimmillaan likviditeettiloukku, eli ettei osakkeesta pääse eroon. 

 

Riskin lisäksi haluan antaa objektiivisen kuvan siitä, minkälaisia tuottoja listaamattomat 

arvopaperit ovat tarjonneet vertailujaksona. Vertailujakso, jonka olen valinnut, on yksin-

kertaisesti ainoa ajankohta, jolta listamaattomista osakkeista löytyy vertailukelpoista ai-

neistoa. Listaamattomien osakkeiden määrä, joista löytyy kurssihistoria, on pieni johtuen 

markkinoiden pienestä koosta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole siis antaa abso-

luuttista totuutta, kuinka hyvin listaamattomat osakkeet tuottavat suhteessa pörssiin, 

vaan pikemminkin tarkastella riskin ja tuoton suhdetta listaamattomalla puolella. Lisäksi 

tarkastelun kohteena on, kuinka listaamattoman yrityksen arvo on kehittynyt suhteessa 

pörssin puolella olevaan verrokkiyhtiöön.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot  

 

Teoreettinen viitekehys tukeutuu pitkälti yleiseen rahoitusteoriaan, koska siellä esitetyt 

teoriat toimivat työn perustana. Teoriakirjallisuutena käytän seuraavia teoksia: Berk & 

DeMarzo: Corporate Finance (Pearson 2011) ja Knüpfer & Puttonen Moderni rahoitus 

(Talentum 2014). Kirjoista löytyy kattavasti rahoitusteoriaan liittyvät peruskäsitteet ja teo-

riat. Käytän työni tukena muutakin sijoituskirjallisuutta, mutta pääpaino tulee olemaan 

osakesijoittamista käsittelevässä kirjallisuudessa.  

 

Opinnäytetyössäni käytän kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivinen tutkimus 

on tärkeää, kun halutaan verrata yhtiöiden tuottoja toisiinsa ja indekseihin. Olen kerännyt 

aineistoni Privanetin kauppapaikan kurssihistoriasta ja pörssin puolelta kurssihistoriasta. 

Aion käyttää tukenani yrityksien tekemiä tilinpäätöksiä. Käyttökelpoista hintainformaa-

tiota on listaamattomalta puolelta noin neljältä vuodelta. Vertailujakso on melko lyhyt his-

toriallisesta näkökulmasta, mutta on silti hyvä tutkia tätä markkinaa, koska siitä ei ole 
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aikaisempaa tutkimusta. Tarkastelen tämän lisäksi muutamaa verrokkiyhtiötä hieman 

tarkemmin lyhemmällä aikavälillä, ja vertaan niiden kehitystä suhteessa toisiinsa.  

 

kvantitatiivinen menetelmä antaa parhaiten kattavan kuvan tuotoista ja riskeistä. Sen 

osuus tulee olemaan melko laaja, mutta sen tarkoituksena on antaa riittävän kattava 

kuva listaamattomasta markkinasta. Kerron jokaisen tutkimuksen osalta, miten olen tut-

kimuskohteen valinnut, mitkä ovat keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat tutkimustulok-

seen, ja miten olen tutkimuksen toteuttanut. Näin haluan varmistaa tutkimustulosteni luo-

tettavuuden sekä sen, että kuka tahansa tekemällä saman tutkimuksen päätyisi samoi-

hin tuloksiin. 

2 Rahoitusmarkkinat  

 

2.1 Käsitteistö ja tunnusluvut  

 

Tutkimuksessani tullaan käsittelemään ainoastaan osakemarkkinoita, joten on oleellista 

määritellä osake. Osake on yrityksen liikkeelle laskema arvopaperi, jolla yritys hankkii 

omanpääomanehtoista rahoitusta. Osakeyhtiöt voivat olla julkisia (Oyj) tai yksityisiä (Oy) 

ja niiden osakkeilla voidaan käydä kauppaa. Ero julkisen ja yksityisen välillä on se, että 

julkisen osakeyhtiön osakkeella voidaan käydä kauppaa arvopaperipörssissä sekä mo-

nenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Julkisilla osakkeilla käydään kauppaa sää-

dellyissä markkinapaikossa eli toistaiseksi Suomessa ainoastaan seuraavilla kauppapai-

koilla: Nasdaq OMX-Helsinki ja monenkeskinen Nasdaq First North Helsinki. Useissa 

maissa saattaa olla useampia pörssejä, mutta Suomessa toistaiseksi Nasdaq on ainoa 

toimija. Yksityisellä osakkeella ei voi käydä kauppaa arvopaperipörssissä, mutta niillä 

voidaan käydä kauppaa monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. (Finanssival-

vonta 2018.)  

 

Listaamattomalla osakkeella tarkoitetaan osaketta, joka ei ole listattuna pörssiin. Listaa-

mattomat osakkeet voivat olla julkisen tai yksityisen osakeyhtiön liikkeelle laskemia ar-

vopapereita, mutta niiden osakkeet eivät ole listattuina arvopaperipörssiin. Vaihtoeh-

toista julkista markkinapaikkaa listaamattomille arvopapereille ylläpitää tällä hetkellä ai-

noastaan pankkiiriliike Privanet. Yksityisillä osakkeilla tehdään paljon kauppaa myös Pri-

vanetin kauppapaikan ulkopuolella, mutta näistä ei luonnollisesti ole kattavaa tietoa, jotta 

osakkeen kurssia voisi arvioida.  
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Osakkeiden ja yhtiöiden vertailuun on kehitetty useita tunnuslukuja, jotka mittaavat kas-

vua, kannattavuutta, vakavaraisuutta ja osakkeen hintaa. Tässä tutkimuksessa ei ole 

tarkoitus pohtia yksittäisen yrityksen kannattavuutta, kasvua tai vakavaraisuutta. Tutki-

muksessa tullaan keskittymään osakkeen hintaa mittaaviin tunnuslukuihin, joita ovat 

EV/EBITDA, P/E, P/BV & P/NAV. Näiden lisäksi kaksi tärkeää tunnuslukua tutkimuksen 

ymmärtämisen kannalta ovat markkina-arvo ja osinkotuottoprosentti. Tutkimuksessa tul-

laan käyttämään indeksiä vertailukohtana, joten on tärkeää ymmärtää, mikä on indeksi 

ja miten se muodostuu. Viimeinen keskeinen käsite on likviditeetti.  

 

Markkina-arvo kuvaa yhtiön koko osakekannan arvoa osakemarkkinoilla, eli se laske-

taan kertomalla osakkeiden määrä osakkeen hinnalla. Markkina-arvo ei välttämättä kerro 

yrityksen todellista arvoa, mutta se on yrityksen nykyinen hinta markkinoilla. Mikäli yri-

tyksellä on useampi osakesarja, niin kaikki osakesarjat lasketaan mukaan markkina-ar-

voon. (Alma Talent 2018.) 

 

P/E-luku tulee sanoista price to earnings, eli hinta suhteessa tuottoihin. P/E-luku laske-

taan jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella (EPS= earnings per share) tai 

markkina-arvo/nettotulos. P/E-luku on tyypillinen sijoittajien käyttämä tunnusluku, joka 

kuvastaa kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, mikäli 

tulos pysyisi ennallaan. Laajassa kuvassa P/E-luku kuvastaa markkinoiden hintatasoa 

suhteessa yritysten kykyyn tehdä tulosta. P/E-luvun perusteella ei voi sanoa onko osake 

halpa vai kallis. Lukuun vaikuttaa yhtiön toimiala, omanpääoman tuotto, kasvunäkymät 

ja osakemarkkinoiden yleinen hintataso. P/E-luku on kuitenkin käyttökelpoinen luku, kun 

vertaillaan yhtiöitä samalla toimialalla. (Alma Talent 2018.) 

 

EV tulee sanoista enterprise value, eli yritysarvo. Yritysarvo kuvastaa yrityksen ostajan 

maksamaa hintaa yrityksestä, koska yrityksen mukana tulevat myös velat. Yritysarvo 

lasketaan markkina-arvo lisättynä nettokassalla, eli korolliset velat vähennettynä likvi-

deillä varoilla. Nettokassa voi siis olla negatiivinen, jos yrityksellä on enemmän likvidejä 

varoja kuin velkoja. (Alma Talent 2018.) 

 

EV/EBITDA tunnusluku kuvastaa yritysarvon ja käyttökatteen suhdetta. Luku kertoo 

kuinka monta vuotta yrityksellä menee tehdä velattoman arvonsa verran käyttökatetta, 

jos käyttökate säilyy ennallaan. Tämä on keskeinen tunnusluku sijoittajalle, koska se 

kertoo yrityksen operatiivisesta kannattavuudesta. Yritysarvo huomioi velan määrän, eli 

velkaisella yrityksellä yritysarvo kasvaa velan takia, joka nostaa tunnuslukua. EBITDA 
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eli käyttökate taas tarkoittaa tulosta ennen korkokuluja, veroja, poistoja ja arvonalentu-

misia. Sijoittajan kannalta poistot eivät ole kassavirtaa, joten käyttökate antaa hyvän ku-

van yrityksen operatiivisesta toiminnasta. (Alma Talent 2018.) 

 

P/BV-luku tulee sanoista price to book value, eli osakkeen hinta suhteessa osakekoh-

taiseen omaan pääomaan tai markkina-arvo/omapääoma. P/BV kuvastaa, kuinka mo-

ninkertainen yhtiön hinta on suhteessa omaan pääomaan. Tyypillisesti yhtiöllä, joilla on 

paljon kasvuodotuksia ja korkea omanpääoman tuotto, on korkea P/BV-luku. Yhtiöllä, 

jolta ei odoteta kasvua ja oman pääomantuotto on matala, on tavallisesti matala P/BV. 

P/BV riippuu kuitenkin paljon yhtiön toimialasta ja markkinoiden kasvuodotuksista, joten 

sen perusteella ei voi myöskään aukottomasti määritellä onko jokin osake halpa tai kallis. 

Tunnusluku on siitä huolimatta käyttökelpoinen vertailemaan markkinoiden hinnan kehi-

tystä suhteessa yhtiöiden tasearvoihin, ja verrokkiyhtiöiden vertailussa. (Alma Talent 

2018.) 

 

P/NAV-Luku kuvastaa yhtiön hintaan suhteessa yhtiön nettovarallisuuteen. NAV tulee 

sanoista net asset value, joka tarkoittaa yhtiön nettovarallisuutta, eli sijoitusportfolion ar-

voa vähennettynä nettoveloilla. NAV-tunnuslukua tulee käyttää, kun yhtiön taseessa on 

varallisuutta, joka ei vastaa kirjanpidollista arvoa. NAV kuvastaa sitä arvoa, joka yrityk-

sen taseessa on, jos se myisi omaisuutensa pois vähennettynä yrityksen veloilla. Etenkin 

sijoitusyhtiöllä P/BV antaisi liian pessimistisen kuvan yrityksen arvosta, koska BV eli kir-

janpitoarvo tarkoittaa taseen ilmoittamaa omaa pääomaa, joka on yritykseen sijoitettu 

omapääoma lisättynä kertyneillä voittovaroilla.  Nettovarallisuusarvo taas ottaa kantaa 

yrityksen omistamiin omaisuuseriin ja velkaan, joka antaa tarkemman kuvan siitä, mikä 

on sijoitusportfolion todellinen arvo.  Nettovarallisuushan on yrityksellä myytävissä toisin 

kuin omapääoma.  

  

Osinkotuottoprosentti lasketaan jakamalla osakekohtainen osinko osakkeen hinnalla 

ja kertomalla tämä luku 100:lla. Osinkotuottojen vertailu on keskeistä, koska se on sijoit-

tajalle ainoa kassavirta, jota maksetaan osakkeiden omistuksesta. Kaikki yhtiöt eivät 

välttämättä maksa osinkoa, ja osinkotuottoprosentit ovat tietysti riippuvaisia osakkeen 

hinnasta. Matalan kasvun yhtiöllä on yleensä korkeampi osinkoprosentti kuin kasvuosak-

keilla. Osingon maksu ei kasvata yrityksen arvoa, mutta sijoittajat yleensä haluavat osin-

kotuottoa, joten yritykset, joilla on hyvä osinkohistoria ja johdonmukainen osinkopoli-

tiikka, ovat usein arvokkaampia kuin yhtiöt, joilla on ailahteleva tai heikko osingonmak-

sukyky. (Alma Talent, 2018.) 
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Osakeindeksi on eri osakkeiden kursseista laskettu keskiarvo, joka kuvaa markkinoiden 

yleistä kehitystä. Indekseillä voidaan kuvata koko pörssin kehitystä tai jonkun pörssin 

osan tuottoa esim. toimialan tai yrityskoon (Kalunki 2006). Helsingin pörssissä käyttökel-

poisin indeksi on OMXH-Cap-indeksi, jonka painoraja yhdelle osakkeelle on 10 %.  

 

Likviditeetillä tarkoitetaan osakemarkkinoilla käytännössä sitä, kuinka helppoa osak-

keesta on päästä eroon lähellä viimeisintä toteutunutta kauppahintaa. Heikon likviditeetin 

omaavat osakkeet eivät usein ole vaihtoehto suursijoittajille, koska suuren erän myynti, 

niin sanottu blokkikauppa, laskee osakkeen arvoa merkittävästi. Vähäinen kaupankäynti 

usein tarkoittaa, ettei hinta välttämättä vastaa yrityksen todellista arvoa. Pörssin puolella 

on useita heikon likviditeetin omaavia osakkeita, ja listaamattomalla puolella lähes poik-

keuksetta yritysten osakkeilla on heikko likviditeetti, vaikka monilla käydään lähes päivit-

täin kauppaa. (Kalunki 2006.)  

   

2.2 Riski ja tuotto    

 

Rahoitusteoria lähtee siitä, että riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Käytännöllisesti kat-

soen tämä tarkoittaa, että mitä suurempaa riskiä sijoittaja on valmis ottamaan, niin sitä 

suurempaan tuottoon sijoittajalla on mahdollisuus. Tehokkailla markkinoilla ei siis tulisi 

olla mahdollisuutta arbitraasivoittoihin, eli voittoon ilman riskiä. Mikäli tällainen mahdolli-

suus markkinoilla syntyisi, niin sijoittajat alkaisivat tätä hyödyntämään niin kauan kunnes 

arbitraasi olisi kadonnut hinnannousun myötä. Historiallisesti voidaan todeta, että suu-

ressa kuvassa rahoitusteoria pitää hyvin paikkansa, kuten kuviossa 1 käy ilmi. (Knüpfer 

& Puttonen 2014,138–139.) 
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Kuvio 1. Historiallisten tuottojen vertailu 1925–2009 (Berk&DeMarzo 2011, 293). CPI on kulut-
tajahintaindeksi, Treasury bill edustaa riskitöntä korkoa, eli Yhdysvaltojen valtion liik-
keelle laskemia rahamarkkinainstrumentteja, Corporate bonds edustaa yrityslainoja, 
World portfolio edustaa maailman osakkeita, S&P 500 on 500 suurimman yhdysvalta-
laisen yhtiön muodostama indeksi ja Small stocks edustaa pieniä yhtiöitä. (Mts.) 

 

Kuvion 1 perusteella historialisia tuottoja vertailemalla voi siis päätellä, että pienissä yri-

tyksissä on suurin riski, mutta ne ovat tarjonneet parhaan tuoton. Osakkeet ovat keski-

määrin tuottaneet paremmin kuin velkainstrumentit. Saavutettuja tuottoja ei voida verrata 

keskenään, jos ei tunneta otettua riskiä. Tästä syystä kahta sijoituskohdetta vertaillessa, 

täytyy verrata tuottoa riskiin. 

 

Rahoitusteoria lähtee ajatuksesta, että odotettua tuottoa verrataan otettuun riskiin. Odo-

tettu tuotto (E(R)) lasketaan siten, että summataan yhteen tulevien tapausten todennä-

köisyys (P) ja kerrotaan se aina tapauksen tuotolla (R). 

  

     (1) 

 

Toinen tekijä, jota tarvitaan tuoton lisäksi vertailussa, on riski. Riskiä mitataan rahoitus-

teoriassa tuottojen keskihajonnan avulla. Tuottojen keskihajonta (SD(r)) saadaan laske-



9 

  

malla tuottojen varianssi (Var(r)) ja ottamalla varianssista neliöjuuri. Tästä tuottojen kes-

kihajonnasta käytetään rahoituksessa termiä volatiliteetti. Mitä suurempi on yrityksen vo-

latiliteetti, sitä suurempi on riski rahoitusteorian mukaan.   

 

   (2) 

 

Koska tutkimukseni kaikki tuotot ovat jo tiedossa. Tuottojen laskeminen tapahtuu laske-

malla arvopaperien keskimääräinen vuosituotto. Vuosituotto saadaan yksinkertaisesti 

laskemalla yhteen pääomantuotto ja osinkotuotto. Kaavassa T kuvastaa aikaa vuosina, 

ja 𝑅𝑇 kuvastaa vuosittaista tuottoa. Keskimääräinen vuosituotto saadaan siis laskemalla 

kaavalla: 

  

   (3) 

 

Arvopaperin keskihajonta ajanjaksolle lasketaan puolestaan laskemalla ensin tuottojen 

varianssi ja ottamalla siitä neliöjuuri.  

  

    (4) 

 

     (5) 

 

Ylläolevien kaavojen tarkoituksena on kuvata, kuinka yleisen rahoitusteorian mukaan 

riski ja tuotto voidaan laskea.  

2.3 CAPM ja hajauttaminen   

 

CAPM eli capital asset pricing model on yleisesti käytetty arvopaperien hinnoittelumalli. 

Malli lähtee ajatuksesta, että yritysriskin ottamisesta ei palkita sijoittajaa. Jos niin olisi, 

sijoittaja pystyisi ottamalla yritysriskiä samaan aikaan hajauttamaan riskiä ja ansaitse-

maan tuottoa. Sijoittaja pystyisi rakentamaan siis suuren salkun, jossa yritysriski olisi 
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täysin hajautettu ja ansaitsemaan tuottoa yli riskittömän koron. Markkinoilla kuitenkin pä-

tee yhden hinnan laki, koska täysin riskittömän portfolion tuoton täytyy tuottaa riskittö-

män koron verran. Tästä syystä preemio hajautettavissa olevasta riskistä on nolla, eli 

yritysriskistä ei palkita sijoittajaa. (Berk & DeMarzo 2011, 313.) 

 

Ainoa riski, joka vaikuttaa sijoittajan tuottoon on markkinariski, jota ei pysty hajauttamaan 

pois. Markkinariski koskee kaikkia arvopapereita, joten ainoastaan sillä on merkitystä 

sijoittajan kannalta. Volatiliteetti sisältää yritysriskiä, joten sen käyttö riskin mittaamiseen 

yksittäisen osakkeen kohdalla ei ole järkevää, koska volatiliteetilla ja keskimääräisellä 

tuotolla ei ole selkeää yhteyttä. Tästä syystä tarvitaan mittari arvopaperin markkinaris-

kistä. Tätä arvopaperin markkinariskiä kuvastaa beta, joka kuvastaa, paljonko arvopa-

perin tuotto muuttuu, kun markkinaportfolion tuotto muuttuu 1 %. (Berk&DeMarzo 2011, 

314-319.) 

 

Listaamattoman yrityksen betaa ei voi laskea osakkeen hinnan muutosten kautta, koska 

osakkeilla käydään liian vähän kauppaa tämän määrittämiseksi. Tästä syystä listaamat-

toman yrityksen beta joudutaan laskemaan verrokkiyhtiöiden beetojen painotettuna 

omanpääoman keskiarvona ja ottamalla huomioon listaamattoman yrityksen velan ja 

omanpääoman suhde. Käyn tarkemmin beetan laskemisen läpi luvussa 3.4. 

 

Käytän tutkimuksessani beetaa riskin mittarina, mutta siihen liittyy muutama keskeinen 

huomio, joka täytyy ymmärtää beetan käyttämisessä. CAPM-mallin mukaan osakkeen 

tuotto-odotus on:  

 

Tuotto-odotus = riskitönkorko + yrityksen β x markkinoiden riskipreemio  

      (6) 

 

Markkinoiden riskipreemio on markkinaportfolion tuotto-odotus vähennettynä riskittö-

mällä korolla. Markkinoiden riskipreemiosta on hyvä tehdä kaksi keskeistä havaintoa. 

Markkinaportfoliota ei ole olemassa, koska siihen kuuluisivat kaikki maailman arvopape-

rit. Yleensä markkinaportfoliona käytetään osakeindeksejä, joista on suositeltavaa käy-

tettävän mahdollisimman laajaa indeksiä esim. S&P 500 -indeksiä. Suomessa tätä voisi 

edustaa OMXH-Cap-indeksi. Toinen keskeinen havainto on, että markkinaportfolion 

tuotto kertoo historiasta, eikä tulevaisuudesta. 50 vuoden ajalta kerätty tieto antaa hyvää 

tietoa historiallista tuotoista, mutta maailma oli hyvin erilainen 40 vuotta sitten, eli tiedon 

käyttökelpoisuus ei ole ongelmatonta. Yleisenä trendinä voisi pitää, että markkinoiden 
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riskipreemio, on laskenut johtuen vuosien saatossa kolmesta keskeisestä tekijästä.  Si-

joittajien määrä markkinoilla on kasvanut, hajauttamisen kustannukset ovat pienentyneet 

rahastojen ja ETF-rahastojen kasvun myötä, ja markkinoiden volatiliteetti on laskenut. 

Tutkijoiden mukaan markkinoiden riskipreemio on 3-5 % (Berk & DeMarzo 2011, 381–

382.) Käytän tutkimuksessani markkinoiden riskipreemiona 5 %.   

 

Toinen tekijä kaavassa on riskitön korko. Todellisuudessa riskitöntä korkoa ei ole ole-

massa, mutta monesti sitä edustaa Yhdysvaltojen T-bill-rahamarkkinainstrumentit. Ny-

kyisessä tilanteessa, kun markkinoilla lyhyet rahamarkkinainstrumentit ovat Euroopassa 

negatiivisella korolla, on hankalaa määrittää riskitöntä korkoa. Yhdysvalloissa korot ovat 

korkeammalla kuin Euroopassa ja kymmenen vuoden valtion lainan korko on n. 3 %, 

joten käytän tätä riskittömän koron tasona. Viimeisenä huomiona on tietysti se, että beta 

huomioi ainoastaan historiatietoa, eikä sinänsä kerro arvopaperin tulevaisuudesta mi-

tään. Toisaalta sijoittajan on parasta tukeutua päätöksissään parhaaseen mahdolliseen 

tietoon, joka on käytettävissä, eli historialliseen tietoon arvopapereista, koska kukaan ei 

osaa varmuudella ennustaa tulevaisuutta. (Berk & DeMarzo 2011, 362–363.) 

 

Beta-arvon lisäksi täytyy sijoittajan ymmärtää hajauttamisen merkitys. Hajauttamista on 

parempi lähestyä käytännöllisestä näkökulmasta kuin avata matematiikkaa sen taustalla. 

Hajauttaminen vaikuttaa ainoastaan riskiin eikä tuotto-odotukseen. Hajauttamisesta saa-

tava hyöty riippuu kahdesta tekijästä. Ensimmäinen on, että mitä vähemmän salkussa 

on esim. osakkeita, sitä suurempi hyöty on, että sinne ostaa uusia osakkeita. Hajautta-

misen hyöty alenee alenevan rajahyödyn lain mukaisesti, että esim. 30 osakkeen sal-

kussa ostamalla lisää osakkeita ei enää saa samanlaista hyötyä hajauttamisesta kuin 

osakesalkussa, jossa on vain 4 osaketta. (Berk & DeMarzo 2011, 339–347.) 

 

Kuinka monta osaketta salkkuun tulee valita riskin hajauttamisen näkökulmasta, on hie-

man hankala kysymys. Todella hajautetun salkun aikaansaamiseksi tarvitaan noin 30 

osaketta, jotka on hajautettu globaalisti. Tällainen hajautus tarjoaa riittävän hajautuksen 

tavalliselle sijoittajalle, mutta jo 10 osaketta laskee riskiä huomattavasti. Se, kuinka hyö-

dyllistä hajauttaminen on, riippuu osakkeiden välisestä korrelaatiosta. Eli sijoittajan tulisi 

valita osakkeita, joihin vaikuttavat mahdollisimman erilaiset makrotaloudelliset riskit, eli 

sellaiset riskit joihin yritys ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa esim. korot, valuuttakurs-

sit, raaka-aineiden hinnat ja investointisyklit. (Berk & DeMarzo 2011, 339–347.) 
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Yhteenvetona hajauttamiseen tarvitaan ainakin 10 osaketta, joiden tulisi olla mahdolli-

simman hyvin hajautettuna eri toimialoille. Mielenkiintoinen kysymys onkin, saako sijoit-

taja paremman hyödyn hajauttamisesta, jos hän ostaa listaamattoman yhtiön osakkeita 

kuin samalta toimialalta olevan pörssiyhtiön osakkeita. Hajauttaminen on tärkeää sijoit-

tamisessa, mutta on hyvä muistaa, ettei koskaan kannata sijoittaa mihinkään, mitä ei 

tunne. Hajauttamisessakin on hyvä sijoittaa aloille, joiden liiketoiminnan ymmärtää, 

vaikka näin ehkä joutuukin karsimaan mahdollisesti hajautushyödystä. Yleisesti ottaen 

sijoittajan on helpompi arvioida osakkeiden hintaa suhteessa markkina-arvoon, kun si-

joittaja tuntee toimialan ja siihen vaikuttavat riskit.  

 

2.4 Osakkeiden arvonmääritys ja markkinoiden tehokkuus 

 

Osakkeiden arvonmääritykseen on kehitetty useita eri menetelmiä, joista tässä tutkimuk-

sessa tullaan käyttämään Gordonin mallia, osien summaa, kerroinmenetelmää ja DCF-

analyysiä. Ennen tarkemmin perehtymistä arvonmääritysmalleihin on hyvä huomioida 

kysymys, onko osakkeiden arvonmäärityksessä järkeä huomioiden, että markkinat ovat 

tehokkaat? Informatiivisesti tehokkailla markkinoilla arvopaperien hinnat reagoivat uu-

teen informaatioon viivytyksettä ja oikein. (Knüpfer & Puttonen 2014, 165.)  

 

Markkinoiden tehokkuus ymmärretään usein väärin. Vaikka markkinat ovatkin tehokkaat, 

osakkeiden arvot voivat poiketa merkittävästikin todellisesta arvostaan. Markkinoiden te-

hokkuus tarkoittaa ainoastaan, että nämä poikkeamat ovat satunnaisia. Osakkeiden ar-

vonmäärityksen avulla näitä poikkeamia voi havaita, mutta arvonmääritys ei luonnolli-

sesti kerro, milloin mahdollinen yli- tai aliarvostus osakkeessa muuttuu tehokkailla mark-

kinoilla. (Knüpfer & Puttonen 2014, 165.) 

 

Toiseksi on tärkeää ymmärtää väite siitä, että tehokkailla markkinoilla markkinat keski-

määrin toimivat rationaalisesti. Suurin osa sijoittajista, ainakin suuremmista instituutioista 

toimii rationaalisesti, jolloin yksittäisten sijoittajien irrationaaliset syyt myydä tai ostaa 

osaketta, eivät vaikuta osakkeen hintaan, vaan osakkeen hinta muodostuu markkinoilla 

oikeaksi. Markkinat ovat käytännössä itseään korjaava prosessi, jossa voittoa tavoittele-

vat sijoittajat pyrkivät hyödyntämään erilaisia ilmiöitä tehdäkseen ylisuuria tuottoja, jolloin 

sijoittajien havaitessa väärin hinnoitteluita, ne katoavat nopeasti. (Knüpfer & Puttonen 

2014, 170–172.)  
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Vähäinen kaupankäynti kuitenkin muuttaa asiaa, koska markkinoiden hinnoitteluprosessi 

ei toimi tehokkaasti. Otan Nokian osakkeen esimerkiksi. Yhtiön osaketta seuraa kymme-

niä analyytikkoja, rahastonhoitajia, institutionaalisia sijoittaja ja osakkeen päivävaihto on 

miljoonissa euroissa joka päivä. Hinnanmuodostus on hyvin selkeä prosessi ja voidaan 

ajatella, että pörssikurssi vastaa arvoa, jonka sijoittajat ovat valmiita Nokian osakkeesta 

maksamaan huomioiden riskit. Voidaanko todeta, että vastaavanlainen tehokkuus toteu-

tuu esim. Partnera Oy:n osakkeella, jolla tehdään kauppaa noin 5–10 kertaa. kuukau-

dessa? Markkinoita voidaan jälkimäisessä tapauksessa pitää heikosti tehokkaina ja 

osakkeen hinnan muodostusta prosessina, jota voi ohjata yksi myyjä tai ostaja. Toinen 

ohjaava tekijä on regulaatio. Suuremmilla rahastoilla tai instituutioilla ei ole mahdolli-

suutta omistaa tiettyjä osakkeita, johtuen esim. yhtiön pienestä markkina-arvosta tai hei-

kosta likviditeetistä. Tällaisessa tilanteessa hinnan muodostusprosessi ei ole yhtä teho-

kasta, ja sijoittajan on mahdollista hyödyntää mahdollista väärin hinnoittelua. Tässäkin 

pitää muistaa, ettei mahdollinen aliarvostus välttämättä poistu johtuen markkinoiden hei-

kosta hinnoitteluprosessista.   

 

Yhteenvetona tehottomilla markkinoilla markkinoiden reaktiot ovat hitaita. Tällöin sijoit-

tajilla on mahdollisuus hyödyntää fundamenttianalyysiä eli tilinpäätösten analysointiin liit-

tyvää tietoa edukseen. Voi myös syntyä tilanteita, joissa kaupan vastapuoli ei ole pereh-

tynyt yrityksen taloustietoihin vuosiin tai ei välttämättä osaa tulkita niitä. Tällöin ostajalla, 

joka on tehnyt tilinpäätösanalyysin ja ostaa osaketta, on merkittävä informaatioetu puo-

lellaan. Tästä johtuen osakkeiden arvonmäärityksen merkitys korostuu listaamattomissa 

osakkeissa. Markkinat ovat kuitenkin siinä mielessä tehokkaat, vaikka huomaisi osak-

keen aliarvostuksen, voi aliarvostuksen purkautuminen kestää pitkään. Heikosti tehok-

kailla markkinoillakaan ei voi siis tulevaisuuden tuottoja ennustaa. Markkinoilta löytyy 

kuitenkin kilpailua, koska monet ammattimaiset tahot seuraavat listamaattomia osak-

keita. Mikäli markkinoilla olisi räikeä aliarvostus osakkeessa alkaisivat ammattimaiset 

tahot ostamaan osaketta, jolloin hinta nousisi lopulta.   

 

3 Osakkeiden arvonmääritysmallit  

  

Osakkeille on kehitetty useita arvonmääritysmalleja, jotka perustuvat yritysten tilinpää-

töksestä saatavaan informaatioon. Arvonmääritysmallit voidaan jakaa kahteen malliin, 

eli markkinahinnan kautta perustuvaan analyysiin ja kassavirtaan perustuvaan analyy-

siin. Arvonmääritys on olennainen osa sijoittamisessa listaamattomiin yhtiöihin, koska 
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osakkeella ei ole todellista markkinahintaa toisin kuin pörssiyhtiöillä, vaikka arvonmääri-

tyksellä on roolinsa myös pörssiyhtiöissä. Arvonmäärityksessä täytyy huomioida, että se 

on subjektiivista ja analyysissä täytyy aina tehdä paljon oletuksia, jotka ovat aikaan ja 

paikkaan sidottuja. (Knüpfer & Puttonen 2014, 241.) Tässä tutkimuksessa esitellään 

Gordonin malli, osien summan analyysi, johon sovelletaan kerroinmenetelmää ja DCF-

analyysi, eli vapaan kassavirran analyysi.  

 

3.1 Gordonin malli  

 

Gordonin malli on kenties yksinkertaisin tapa määrittää osakkeelle arvo. Malli lähtee aja-

tuksesta, että osakkeen hinta perustuu sijoittajan saamien kassavirtojen nykyarvolle. 

Osakkeesta maksettava kassavirta on luonnollisesti osinko. Pääoman palautus jätetään 

pois, koska taseen keventäminen ei voi jatkua ikuisesti. Alla on malli Gordonin mallin 

laskukaavasta. D on osinko, 𝑅𝐸 omanpääoman tuottovaatimus ja g kasvuvauhti. 

 

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 (𝐹𝑉) =
𝐷

𝑅𝐸−𝑔
    

      (7) 

 

Edellä esitetystä mallista ajatusta voidaan johtaa pidemmälle. Kestävä osinkohan tulee 

yrityksen osakekohtaisesta tuloksesta, mutta yritys ei välttämättä maksa koko tulostaan 

osinkoina ulos sijoittajille. Näin ollen osingon voi muuttaa kaavassa osakekohtainen tulos 

(EPS) kertaa osingonjakosuhde. (Hämäläinen, Oksaharju & Walker 2017, 121.) Näin 

kaava saa muodon: 

 

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 (𝐹𝑉) =
(

𝐷

𝐸𝑝𝑠
) ×  𝐸𝑃𝑆

𝑅𝐸 − 𝑔
 

      (8) 

  

Kasvuvauhti on riippuvainen yrityksen kassavaroista, jotka yritys jättää kassaan eikä jaa 

osinkoina osakkeen omistajille. Yritys voi investoida kassan uusiin hankkeisiin. Kriittistä 

kasvun arvolle on, että investoinnit tuottavat yli omanpääoman kustannuksen, koska 

muuten kasvu tuhoaa omistajien arvoa.  
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𝑔 =
𝐸𝑃𝑆 − 𝐷

𝐸𝑃𝑆
× 𝑅𝑂𝐼 

      (9) 

 

Näin Gordonin mallin avulla listaamattomalle osakkeelle voitaisiin määrittää arvo. Täytyy 

huomioida, ettei tuottovaatimus ole kaikkien yhtiöiden kohdalla sama, vaan tähän vaikut-

tavat useat tekijät, jotka käyn läpi luvussa 3.4. Gordonin mallissa on selkeästi paljon 

oletuksia. On siis epätodennäköistä, että näin yksinkertaista mallia käyttämällä sijoittaja 

pystyisi erottelemaan hyviä sijoituskohteita. (Knüpfer & Puttonen 2017, 100.)  

 

3.2 Osien summa ja kerroinmenetelmä   

 

Kerroinmenetelmiä käytetään usein kassavirtamallien rinnalla tai silloin, kun perinteisten 

kassavirtamallien käyttö ei ole mahdollista. Menetelmän käyttö vaatii hyvää perehtymistä 

yrityksen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Kerroinmenetelmä lähtee ajatuksesta, 

että otetaan samalla toimialla toimivien yhtiöiden arvostuskerroin ja sovelletaan sitä ana-

lysoitavaan yhtiöön. Esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöiden keskimääräinen P/E on 10, jo-

ten kerrotaan analysoitavan kiinteistösijoitusyhtiön osakekohtainen tulos 10:llä. (Knüpfer 

& Puttonen 2014, 244.)   

 

Kerroinmenetelmää ei tulisi soveltaa, jos käytettävissä on kassavirtamalli, mutta aina 

tämä ei ole mahdollista esim. sijoitusyhtiöissä. Sijoitusyhtiössä emoyhtiö hallitsee yhtiön 

sijoitusportfoliota. Yhtiön sijoitukset muodostavat konsernin tuloksen ja taseen. Konser-

nin tulokseen puolestaan on konsolidoitu tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Jätän tarkastelun 

ulkopuolelle, miten konsolidointi tapahtuu, koska aihe on liian laaja tähän tutkimukseen.  

Tärkeää on ymmärtää, ettei konsernille voi laskea kassavirta-analyysiä suoraan, koska 

konsernin tulos muodostuu useamman yhtiön kassavirrasta. Kassavirta-analyysissä 

käytetään operatiivista tulosta, joka ei välttämättä kerro sijoitusyhtiön kannattavuudesta, 

koska tytäryhtiöiden osingot saatetaan kirjata vasta rahoitustuottoihin. Näiden jättäminen 

pois antaisi väärän kuvan yhtiön kannattavuudesta.   

 

Sijoitusyhtiöissä osien summa antaa kattavamman kuvan yrityksen todellisesta arvosta.  

Osien summan analyysi lähtee liikkeelle vastaavan puolen omaisuuseristä. Näiden 

omaisuuserien tunteminen on tärkeää analyysin kannalta. Mikäli listaamaton yhtiö omis-

taa pörssiosakkeita, näiden arvon saa suoraan markkinoilta, kun tietää omistettavien 

osakkeiden määrän. Muut omaisuuserät saadaan taseesta, koska näille ei voi suoraan 
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antaa markkina-arvoa.  Kerroinmenetelmästä on tässä apua, jos yhtiön omistuksessa on 

omaisuuserä, jonka todellinen arvo poikkeaa tasearvosta. Tällöin tytäryhtiön liiketoimin-

nalle voidaan antaa kerroinmenetelmällä arvo. Täytyy muistaa, että kyse on subjektiivi-

sesta arvosta, mutta konservatiivisella tulkinnalla voidaan antaa jokin arvo yhtiölle. Me-

netelmä ei ole aukoton, mutta usein tytäryhtiöille voi olla hankala tehdä kassavirta-ana-

lyysiä tuntematta yrityksen liiketoimintaa tarkkaan.  

 

Kun sijoitusyhtiön omaisuuserien arvot on laskettu yhteen, täytyy summaan lisätä yrityk-

sen kassa, vähentää summasta yhtiön velat ja huomioida vähemmistöosuudet. Näin 

saadaan laskettua emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman arvo. Osien 

summa antaa tarkemman kuvan yrityksen todellisesta arvosta kuin Gordonin malli ja on 

siinä mielessä käyttökelpoinen sijoitusyhtiöiden analysointiin. Osien summaa ei kuiten-

kaan tule varauksetta käyttää kaikkien yhtiöiden analysointiin. Sijoittajan tulee tutkia kriit-

tisesti osien summa-analyysiä, koska kerroinmenetelmän avulla omaisuuserien arvoa on 

helppo muokata mieleisekseen.  

 

3.3 FCF:n määrittäminen ja DCF-analyysi   

 

DCF-analyysi tulee sanoista Discounted Cash Flow eli yrityksen diskontattu vapaa kas-

savirta. Vapaa kassavirta kuvaa sitä yrityksen tuottamaa kassavirtaa, joka voitaisiin ja-

kaa vieraan ja oman pääoman sijoittajille kaikkien liiketoimintaan ja investointeihin liitty-

vien kassasta maksujen jälkeen. Vapaan kassavirran avulla voidaan laskea koko yrityk-

selle arvo, diskonttaamalla tulevat vapaat kassavirrat pääoman keskimääräisellä kustan-

nuksella WACC:lla. (Knüpfer & Puttonen 2014, 242–244.)  

 

FCF= OCF – nettoinvestoinnit – käyttöpääomanmuutos   

      (10) 

 

OFC= Liikevoitto – Laskennalliset verot + Poistot  

      (11) 

 

OFC tarkoittaa Operating Cash Flow eli operatiivinen kassavirta. Operatiivinen kassa-

virta kuvastaa yrityksen liikevaihdosta kulujen jälkeen jäljelle jäävää kassavirtaa. Liike-

voitosta tulee oikaista kertaluonteiset erät pois. Kaavassa käytetään laskennallisia ve-

roja, koska verojen vaikutus on huomioitu jo pääoman kustannuksessa. Tästä syystä 
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liikevoitosta pitää vähentää laskennalliset verot eli liikevoitto kerrottuna yritysverokan-

nalla. Liikevoittoon tulee lisätä poistot, koska poistot ovat kirjanpidollinen erä eivätkä ra-

havirtaa. (Knüpfer & Puttonen 2014, 242.)  

 

Nettoinvestoinnit kuvastavat tosiallista rahasummaa, jonka yritys on käyttänyt investoin-

teihin. Investoinnit tulisi tässä jakaa kahteen segmenttiin: korvausinvestointeihin ja kas-

vuinvestointeihin. Laskelmissa täytyy siis ottaa huomioon, onko yrityksellä aikomus kas-

vattaa investoineilla liiketoimintaa vai ainoastaan ylläpitää nykyistä kapasiteettia. Toi-

seen tekijään eli käyttöpääoman muutokseen vaikuttavat positiivisesti vaihto-omaisuus, 

myyntisaamiset ja sitä pienentävät ostovelat. Tästä voidaan päätellä, että mitä vähem-

män yrityksen liiketoiminta sitoo pääomaa, sitä suurempi on vapaa kassavirta. (Knüpfer 

& Puttonen 2014, 243–244.) 

 

Koko yrityksen arvo saadaan siis määriteltyä diskonttaamalla tulevat vapaat kassavirrat 

pääoman keskimääräisellä kustannuksella. Tyypillisesti yrityksen kassavirtoja ei voida 

loputtomiin ennustaa ja tästä syystä ennusteperiodi on yleisesti 5-10 vuotta, jonka jäl-

keen kassavirtojen oletetaan kasvavan vakiovauhdilla. Tästä ikuisuusolettamasta käyte-

tään nimitystä terminal value. Tällä on merkittävä vaikutus yrityksen arvoon, joten tämän 

kohdalla täytyy olla tarkkana, ettei sorru ylioptimismiin laskelmissaan.  

 

𝑉0 =
𝐹𝐶𝐹1

1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶
+

𝐹𝐶𝐹2

(1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)2 +∙∙∙∙ +
𝐹𝐶𝐹𝑁+𝑉𝑁

(1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑁   

      (12) 

 

Terminal value eli 𝑉𝑁 lasketaan yleensä siten, että yrityksen kassavirrat kasvavat vakio-

prosentilla 𝑔𝐹𝐶𝐹.  

 

𝑉𝑁 = (
1 + 𝑔𝐹𝐶𝐹

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝐹𝐶𝐹
) × 𝐹𝐶𝐹𝑁 

      (13) 
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3.4 Pääoman kustannuksen laskeminen  

 

Pääoman keskimääräinen kustannus lasketaan WACC-kaavalla eli:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
× 𝑅𝑒 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
× 𝑅𝑑 × (1 − 𝑇𝑐) 

      (14) 

 

WACC= Pääoman keskimääräinen kustannus  

E= Omapääoma 

D=Velka 

𝑅𝑒= omanpääomankustannus 

𝑅𝑑= vieraanpääomankustannus  

𝑇𝑐= yritysverokanta (20 %)  

 

Luvuista ainoastaan omanpääomankustannusta ei voi suoraan laskea tilinpäätöksestä. 

Listaamattoman yhtiön omanpääoman kustannus voidaan laskea kuin kaavassa 6, alla 

olevan esimerkin mukaan: 

 

𝑅𝑒 = 3% + 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎𝑎𝑚𝑎𝑡𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝛽 × 5 % 

      (15) 

 

Listaamattoman yrityksen beta voidaan laskea eri tavoin, mutta tässä tutkimuksessa 

käytän menetelmää, jossa listaamattoman yrityksen beta lasketaan verrokkiyhtiöistä 

pörssin puolelta. Tässä mallissa täytyy siis etsiä pörssiyhtiöitä, jotka operoivat samanlai-

sessa toimintaympäristössä kuin listaamaton yhtiö. Tällä tavalla saadaan toimialalle kes-

kimääräinen vivutettu beta, jossa on mukana velka. Seuraavaksi täytyy laskea keski-

määräinen beta ilman velkavipua ottamalla huomioon yhtiöiden keskimääräinen paino-

tettu velan suhde omaan pääomaan. Viimeisessä vaiheessa, kun tiedetään toimialan 

keskimääräinen vivuttamaton beta, voidaan laskea listamaattoman yrityksen beta, kun 

tiedetään listaamattoman yhtiön velan ja omanpääoman suhde. (Mirzayev 2018.)  

 

𝛽𝑈 =  
𝛽𝐿

1 + (1 − 𝑇𝐶) ∗ 𝐷/𝐸
 

      (16) 
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𝛽𝑈 kuvastaa toimialan vivuttamatonta betaa ja 𝛽𝐿 kuvastaa toimialan vivutettua betaa. 

Vivutetun beta laskemiseksi toimialalta voidaan käyttää aritmeettista tai painotettua kes-

kiarvoa. Tässä on siis hyvä huomioida, jos toimialalla on yksi todella iso yhtiö, painote-

tulla keskiarvolla saataisiin beta, joka olisi hyvin lähellä tätä suurta yhtiötä. Tässä pitää 

tapauskohtaisesti siis katsoa, että toimialan beta olisi mahdollisimman lähellä listaamat-

toman yhtiön verrokkiyhtiöitä, ja tähän vaikuttavat näiden yritysten koko, velkaisuus ja 

toimintaympäristö.   

 

Viimeisessä vaiheessa, kun tiedetään toimialan vivuttamaton 𝛽𝑈, voidaan laskea listaa-

mattomalle yhtiölle uudelleen vivutettu 𝛽𝐿. Tähän tarvitaan kohdeyhtiön tilinpäätöksestä 

tietoa vieraan- ja omanpääoman suhteesta.  

 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 × [1 + (1 − 𝑇𝐶) ×
𝐷

𝐸
] 

      (17) 

 

Tällä tavalla beta laskemisessa otetaan huomioon kohteena olevan yhtiön velkaisuus, 

koko ja toimintaympäristö. Beta vaikuttaa merkittävästi yrityksen diskontattaviin tuleviin 

kassavirtoihin, joten sen mahdollisimman tarkka määrittely on tärkeää tutkimuksen kan-

nalta. Tutkimusvaiheessa käyn läpi tekijät, jotka otan huomioon kussakin tapauksessa 

betaa laskiessani. Täytyy muistaa, ettei tämä menetelmä ole täysin suoraviivainen, 

mutta menetelmän avulla päästään hyvin lähelle todellista beta-arvoa. (Mirzayev 2018.)  

  

4 Listaamattomat arvopaperit 

 

Listaamattomiksi arvopapereiksi kutsutaan arvopapereita, joilla käydään kauppaa arvo-

paperipörssin ulkopuolella (Minilex 2019). Suomessa vain hyvin pieni osa yhtiöistä on 

listattu pörssiin, mutta luonnollisesti monet näistä pörssiyhtiöistä ovat kansantalouden 

kannalta merkittäviä, ja tästä syystä ne saavat suurimman huomion sijoittajilta. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että pörssiyhtiöt olisivat kaikki Suomen parhaimpia yrityksiä omalla 

alallaan, joten pörssin ulkopuoleltakin on löydättävissä erinomaisia yrityksiä. Sijoittajan 

kannalta onkin keskeistä ymmärtää, mitä eroa pörssiyhtiöllä ja listaamattomalla yhtiöllä 

on, ja kuinka niihin sijoittaminen eroaa toisistaan.   
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4.1 Listaamattomien osakkeiden ero pörssiyhtiön osakkeisiin 

 

Ensimmäinen asia, joka sijoittajan tulee ymmärtää listaamattomien ja listattujen osakkei-

den välillä on, että pörssiin listauksella ei ole suoranaista vaikutusta yrityksen liiketoimin-

taan. Loppujen lopuksi avain hyvän sijoituskohteen valinnassa on löytää hyviä yrityksiä, 

koska se on ainoa tapa saada tyydyttäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Lyhyellä tähtäimellä 

spekuloimalla voi tehdä omaisuuksia, mutta pitkäjänteisen sijoittajan kannalta parhaita 

yrityksiä ovat ne, jotka kasvattavat omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Listaamattomalta 

puolelta kuin pörssistä löytää paljon hyviä yrityksiä, mutta näiden liikkeelle laskemien 

arvopapereiden välillä on muutamia keskeisiä eroja. Pörssiyhtiöitä koskevat osakeyhtiö-

lain lisäksi arvopaperimarkkinalaki, pörssin eli Suomessa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n 

asettamat säännöt, ja rahoitusviranomaisten sääntely, eli Finanssivalvonnan sääntely 

(Fondia 2016). Näiden lisäksi listattujen ja listaamattomien osakkeiden välillä on hieman 

erilainen verokohtelu, niin kaupankäynnissä kuin osingoissa.  

 

Listattujen yhtiöiden sääntely voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: tiedonantovelvolli-

suuteen, tilinpäätösvalvontaan ja sisäpiirisääntelyyn. Tiedonantovelvollisuudella pyri-

tään takaamaan, että sijoittajilla on riittävät ja olennaiset tiedot käytettävissään kaupan-

käynnin kohteena olevista yhtiöistä. (Fondia 2016.) Listaamattomalla puolella tämän kal-

taisia velvoitteita ei ole, mutta mikään ei estä yhtiötä noudattamassa pörssin säädöksiä. 

Osa listaamattomista yhtiöistä on julkisia osakeyhtiöitä ja niiden velkakirjoja saattaa olla 

listattuina pörssissä, ja tästä syystä ne ovat sitoutuneet noudattamaan kyseisten pörssin 

säännöksiä tiedonantopolitiikassaan. Julkiset osakeyhtiöt yleensä raportoivat kvartaa-

leittain tai puolivuosittain, mutta tämä tieto selviää sijoittajalle yhtiön kotisivuilta. Yksityi-

set yhtiöt (oy) ja osuuskunnat saattavat raportoida puolivuosittain tai kerran vuodessa 

tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

Tiedottaminen on luonnollisesti hyvä asia sijoittajien kannalta ja se usein myös edistää 

yhtiön omistaja-arvoa. Tiedottaminen konkreettisesti on monelle yhtiölle kustannus, 

koska siihen kuluu resursseja, ja tästä syystä yhtiön tiedonantopolitiikka riippuu usein 

myös yrityksen tilanteesta. Hyvänä nyrkkisääntönä voi siis sijoittajan kannalta pitää sitä, 

että selvittää ennen sijoituspäätöstä yrityksen raportointikäytännöt, koska listaamatto-

malla puolella tämä voi vaikuttaa likviditeettiin. Omistaja-arvon kannalta tiedottamisella 

on positiivinen vaikutus listaamattomalla puolella, mutta luonnollisesti tiedottaminen ei 

vaikuta yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. 
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Tilinpäätösvalvonta poikkeaa listattujen ja listaamattomien osakkeiden välillä. Tällä ei 

siis tarkoiteta, että listaamattomat ovat villi länsi ja listatut turvallisia sijoituskohteita. 

Tämä tarkoittaa vain, että listatut yhtiöt noudattavat tilinpäätöksissään IFRS-tilinpäätös-

standardeja ja listaamattomalla puolella voi käyttää myös FAS-tilinpäätösstandardeja. 

International financial reporting standards ovat kansainvälisesti käytettyjä tilinpäätös- 

standardeja, joiden tavoitteena on yhtenäistää yritysten tilinpäätösten laadintaa. (Kenton 

2017.) IFRS-tilinpäätöksen keskeinen ero FAS:iin, eli Finnish accounting standardeihin 

on, että IFRS-tilinpäätöksessä tase pyritään arvostamaan käypään arvoon ja tästä 

syystä arvonmuutosten tulouttamiselle on selkeät ohjeet. FAS-tilinpäätöksen tavoitteena 

on laskea voitonjakokelpoisten varojen määrä.  (Ihamäki 2018.)  

 

Näiden kahden standardin välisistä eroista on kirjoitettu useita kirjoja, joten näihin voi 

perehtyä niiden avulla syvemmin. Sijoittajan kannalta on tärkeää ymmärtää, että IFRS-

tilinpäätöksessä tase on arvostettu käypään arvoon ja FAS-tilinpäätöksessä hankinta-

hintaan tai sitä alempaan markkinahintaan. Esimerkiksi yritys ostaa kiinteistön, jonka 

arvo on 10 milj. euroa. Kiinteistöjen hinnat muuttuvat markkinoiden mukana, eli IFRS-

tilinpäätöksessä tämä arvonnousu tai lasku näkyy taseessa ja tuloslaskelmassa, mutta 

FAS-tilinpäätöksessä kiinteistön arvo on 10 milj. euroa, vaikka sen todellinen arvo voi 

olla 20 milj. euroa. Tämä siis luo haasteen, mutta myös mahdollisuuden. Sijoittaja voi 

havaita listaamattoman yhtiön taseessa eriä, joiden arvo ylittää kirjanpitoarvon merkittä-

västi, jolloin yrityksen arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin mitä yrityksen tase ker-

too. 

 

Merkittävä ero pörssin ja listaamattomien yhtiöiden välillä on sisäpiirisääntely. Pörssin 

puolella sisäpiirisääntelystä on tarkat säännöt siitä, ketkä ovat sisäpiiriläisiä ja miten si-

säpiiriläiset saavat tehdä kauppaa, ja miten niistä ilmoitetaan. Tällä halutaan edistää si-

joittajien luottamusta markkinoihin. (Nasdaq 2018a.) Listaamattomalla puolella tällaista 

säätelyä ei ole, vaan kuka tahansa voi myydä anonyymisti osakkeitaan tai ostaa niitä. 

Listaamattomalla puolella sisäpiirisääntely ei ole merkittävässä asemassa johtuen mark-

kinoiden heikosta likviditeetistä. Suurista positioista olisi hankala päästä eroon ylihin-

taan, koska ostajana on todennäköisesti ammattimainen taho tai merkittävien määrien 

ostaminen osakkeita alihintaan on hankalaa, koska myyjiä on rajallinen määrä. Tästä 

syystä sisäpiirisääntelylle ei ole vastaavaa tarvetta kuin pörssin puolella.  
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Yhteenvetona voi todeta, että sisäpiirisääntelyn puute ei vaikuta listaamattomien osak-

keiden arvoihin johtuen vähäisestä kaupankäynnin volyymistä. Mikäli sijoittaja näkee yh-

tiön liiketoiminnan rehellisenä ja yhtiön tiedottamisen luotettavana, niin sijoittajan ei tar-

vitse olla huolissaan sisäpiirisääntelyn puutteesta. Yhtiöiden tavoitteena on, olivat ne lis-

tattuja tai listaamattomia, tuottaa voittoa ja kasvattaa omistaja-arvoa. Mikäli yhtiön johto 

toimisi yhtiön edun vastaisesti, osakkeen likviditeetti romahtaisi, koska uusia osakkeen 

omistajia olisi mahdotonta saada yhtiöön, jonka johto koetaan epäluotettavaksi.  

 

4.2 Keskeiset ongelmat listaamattomiin osakkeisiin sijoittamisessa 

 

Sijoittajan näkökulmasta listaamattomiin sijoittamisessa on muutama keskeinen asia, 

jota jokainen sijoittaja pohtii tehdessään sijoituspäätöstä. Nämä ovat samoja asioita kuin 

pörssisijoittamisessa. Näitä ovat tuotto, riski, sijoitushorisontti, sijoitusstrategia ja omat 

arvot. Näiden pohjalta sijoittajat tekevät ratkaisuja, tavoitteenaan tietysti ostaa halvalla 

ja myydä kalliilla. Listaamattomissa osakkeissa sijoittajat näkevät riskinä likviditeetin 

(Salkunrakentaja 2013.)  

 

Likviditeetti on sijoittajalle tärkeä asia, koska mitä helpommin sijoituskohteesta pääsee 

eroon, sitä turvallisempi se on. Listaamattomassa osakkeessa herää kysymys, miten 

nopeasti siitä pääsee eroon. Vastaus voi olla, että minuuteissa, tunneissa, päivissä, vii-

koissa, kuukausissa tai ei välttämättä ikinä, ainakaan hyvään hintaan. Osakkeen likvidi-

teetti riippuu yhtiöstä, jonka osake se on. Hyvien yhtiöiden likviditeetti on hyvä, koska 

markkinoilta löytyy ostajia hyvälle osakkeelle. Mitä pienemmästä ja mitä heikommin me-

nestyvästä yhtiöstä on kyse, niin sitä hankalampaa on myydä osaketta. 

 

Sijoittajan näkökulmasta ennen sijoituspäätöstä on hyvä selvittää yhtiön osakkeenomis-

tajien määrä sekä ostaako yhtiö omia osakkeita tai ostaako esim. ammattimainen taho 

kyseistä osaketta. Mikäli yhtiöllä on tuhansia osakkeen omistajia ja yhtiön liiketoiminta 

on kunnossa, on todennäköistä, että joku osakkeen omistaja on valmis ostamaan osak-

keita lisää.  

  

Toinen keskeisesti likviditeettiin ja myyntiaikaan vaikuttava tekijä on omistuksen määrä. 

Liian pieni omistus voi tarkoittaa, ettei kukaan ole kiinnostunut ostamaan pientä erää. 

Suuri omistus taas tarkoittaa, että myynti voidaan joutua toteuttamaan useassa erässä, 

joka pidentää myyntiaikaa. Sijoittajan kannalta on hyvä pohtia, minkälaisissa erissä yh-

tiön osakkeella tehdään kauppoja. Jotkin osakkeet liikkuvat 100 kpl:n erissä, toiset 500–
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1000 kpl:n erissä. Nyrkkisääntönä sijoittajalle voi pitää, että mitä suuremmasta erästä on 

kyse, sitä pidempi myyntiaika. Jos kuitenkin yhtiö, jonka osakkeita omistaa, on hyvässä 

kunnossa ja tiedottaa aktiivisesti, niin suuremmistakin eristä voi päästä nopealla aika-

taululla eroon.   

 

Likviditeetti ei ole siis pitkäjänteisen sijoittajan kannalta tärkein asia, vai ostaako joku 

pitkäjänteinen sijoittaja Nordean tai Koneen osaketta sen takia, että voi päästä siitä se-

kunnissa eroon? Usein sijoittajat sanovat syyksi, mikseivät sijoita pörssin ulkopuolisiin 

yhtiöihin huonon likviditeetin, mutta ovat kuitenkin omistaneet samaa pörssiyhtiötä sal-

kussaan kymmeniä vuosia. Ammattimaiset sijoittajat ottavat sijoitustoiminnassaan huo-

mioon listaamattomien yhtiöiden heikomman likviditeetin alennuksena. Likviditeettialen-

nus on yleisesti 30–40 %, mikä yhtiön mahdollinen arvo olisi esim. yrityskaupassa tai 

pörssilistauksessa. Luvussa 5.5 kerron tarkemmin tästä aiheesta.  

  

Likviditeetin sijasta keskeisempänä ongelmana nostaisin esiin hintatiedon luotettavuu-

den, eli mikä on oikea hinta osakkeelle. Tähän ongelmaan pyrin vastaamaan arvonmää-

ritysmenetelmien ja hintatietojen avulla. Ammattimaiset sijoittajat luonnollisesti osaavat 

tehdä arvonmääritystä, ja tästä syystä listaamattomat osakkeet ovat olleet lähinnä am-

mattimaisten sijoittajien sijoituskohteita. Hyvänä esimerkkinä listaamattomat yhtiöt ovat 

Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan mukaan tuottaneet työeläkeyhtiöille 17,1 % vuodessa, 

kun pörssiosakkeet ovat tuottaneet 4,5 % vastaavalla aikavälillä 2007 alku – 2018 puo-

liväli. (Terhimaa 2018.)  

 

Pörsseissä tehdään miljoonia kauppoja joka hetki, eli hinta on pörssissä luotettava. 

Markkinat voivat hinnoitella osakkeita oikein tai väärin, mutta hintainformaatio on kuiten-

kin 100 % luotettavaa sijoittajan näkökulmasta. Listaamattomalla puolella tällaista me-

kanismia ei ole, vaan kuka tahansa voi ostaa esim. Findan osakkeita 100 kpl osakkeen-

omistajalta hintaan 35 euroa, eikä siitä jää mitään dokumentaatiota markkinoille. Priva-

net-pankkiiriliikkeen kauppapaikalla näkyy osakkeiden kauppahinta aina viimeisin hinta- 

sarakkeessa. Siitä ei selviä ulkopuoliselle kappalemääriä, mutta hinta on kaikkien osa-

puolien näkyvillä. Privanetin kauppapaikalla tehtävissä kaupoissa tulee aina huomioida, 

että ne ovat yksittäisiä kauppoja. Hinta määräytyy ostajan ja myyjän välillä, mutta se ei 

välttämättä takaa laajassa kuvassa, että osakkeen hinta olisi se, mitä vaikkapa pörssissä 

osakkeesta oltaisiin valmiita maksamaan.  
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4.3 Kaupankäynti listaamattomilla osakkeilla ja verotus 

 

Listaamattomilla osakkeilla kaupankäyntiin liittyy muutamia keskeisiä eroja verrattuna 

pörssikaupankäyntiin. Ensimmäinen on, että pörssiosakkeet ovat vapautettu varainsiir-

toverosta, mutta listaamattomalla puolella osakekauppojen yhteydessä täytyy maksaa 

varainsiirtovero, joka on 1,6 % tai jos kyseessä on kiinteistösijoitusyhtiö, niin 2 % (Vero 

2018a). Sijoittajan tulee siis ottaa verot huomioon laskiessaan ostohintaa. Lähtökohtai-

sesti ostaja maksaa varainsiirtoveron, mutta esim. Privanetin kauppapaikalla kulu jae-

taan puoliksi ostajan ja myyjän välillä. Asia on siis sovittavissa kauppojen yhteydessä.  

 

Toinen tekijä liittyy ostettavien erien kokoon. Listaamattomalla puolella harvoin liikkuu 

pieniä eriä osakkeita. Pörssistä voi ostaa esim. 1 kpl:n Nokian osaketta, mutta listaamat-

tomalla puolella osakkeet liikkuvat tietyn suuruisissa erissä. Esim. Osuuskunta KPY eli 

vanhan Kuopion Puhelin Yhdistyksen yksi puhelinosake vastaa nykyisin 100 kpl Osuus-

kunta KPY:n osuuksia, joten 100 kpl:ta voi pitää minimieränä. Ostettavien erien koko 

luonnollisesti vaikuttaa siihen, että osakkeiden likviditeetti on heikompi. Listaamattomat 

eivät sovellu aktiiviseen kaupankäyntiin, vaan ovat enemmänkin osta ja pidä -tyylisiä si-

joituskohteita. 

 

Listamaattomilla osakkeilla on toistaiseksi ollut suotuisampi verokohtelu kuin pörssi-

osakkeilla. Mikäli listaamaton yhtiö jakaa osinkoa alle 8 % osakkeen matemaattisesta 

arvosta, eli edellisen tilinpäätöksen omasta pääomasta, osinkovero on yksityishenkilölle 

7,5 % aina 150 000 euroon asti. Tämän ylimenevältä osalta 85 % on veronalaista tuloa 

ja 15 % verovapaata. Tähän lasketaan kaikki yksityishenkilön listaamattomista yhtiöistä 

saamat osingot. Mikäli yhtiö maksaa yli 8 % matemaattisen arvon osinkoa, ylimenevältä 

osalta 75 % on ansiotuloa osingon saajalle ja 25 % verovapaata. On yleinen käytäntö, 

ettei tätä 8 %:n rajaa ylitetä verotukseen liittyvistä syistä, ellei ole kyse poikkeustapauk-

sesta. Listamaattomasta yhtiöistä toiseen listaamattomaan osinkovero on 0 %. (Vero 

2018b.) Sijoittajien kannalta listaamattomien osinkoverotus on selkeästi huokeampaa 

kuin pörssiyhtiöiden. Ei ole siis ihme, miksi lähes kaikilla ammattimaisilla tahoilla on lis-

taamattomia sijoitusyhtiöitä, joiden kautta sijoituksia hallinnoidaan.  
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4.4 Listaamattomien arvopapereiden tuotto  

 

Tässä luvussa on kuvattu listaamattomien arvopaperien tuottoja aikavälillä 1.1.2014–

31.12.2017. Tutkimuksessa on käytetty Privanetin kurssitietoja, joiden avulla on poimittu 

vuoden avauskurssi ja päätöskurssi viimeisen kaupan mukaan, jotka on tehty vuoden 

aikana. Tähän tutkimukseen valitut osakkeet ovat sellaisia, joihin kenellä tahansa yksi-

tyissijoittajalla olisi ollut mahdollisuus sijoittaa 1.1.2014. Alkutilanteessa salkussa on 10 

osaketta, joihin kaikkiin on sijoitettu 10 %:n painolla. Osakkeilla ei käydä kauppaa tar-

kasteluvälillä. Ainoastaan Ekokem, jonka Fortum osti 2016, vaihdettiin 2017 Osuuskunta 

PPO:ksi 6 %:n painolla ja loput Ekokemista saaduista rahoista sijoitettiin tasapainolla 

loppuihin osakkeisiin 2016 lopun hinnoilla. Eli salkun sisältö on pyritty pitämään mahdol-

lisimman vakaana tarkastelujaksolla. Tällä tutkimuksella ei ole tarkoitusta vastata tuotta-

vatko listaamattomat absoluuttisesti paremmin kuin pörssiosakkeet, vaan antaa katsaus 

listamaattomien osakkeiden tuottoa suhteessa pörssiin tarkastelujaksolla.  

 

Tutkimuksessa osinkoja ei uudelleen sijoitettu yhtiöihin, vaan osingot pidettiin salkussa 

käteisenä. Tutkimuksessa ei ole otettu verojen vaikutusta tuottoon, eikä huomioitu kau-

pankäynnin kuluja. Tutkimukseen valittujen listamaattomien yhtiöiden määrä on suppea, 

mutta toisaalta tulokset reflektoivat hyvin Telan tekemään tutkimukseen eläkeyhtiöiden 

listaamattomien yhtiöiden tuotoista. Viiden vuoden tarkastelujaksolla 2013–2017 listaa-

mattomat osakkeet tuottivat 19,4 % vuodessa verrattuna pörssiosakkeiden 11,9 %:iin. 

Listamaattomien osakkeiden tuotto on erinomainen tarkastelujaksolla, huomioiden pörs-

sin vahvan nousukauden kyseisellä ajanjaksolla. (Työeläkevakuuttajat ry 2018) Tässä 

vaiheessa on hyvä todeta, ettei näillä listaamattomilla osakkeilla ei tarkoiteta startup-

yrityksiä tai kasvuyhtiöitä vaan pikemmin yhtiöitä, joilla on pitkä historia ja vakaa tulok-

sentekokyky. Osa tutkimuksen yhtiöistä on samoja yhtiöitä, joita löytyy myös eläkeyhti-

öiden salkusta esim. Osuuskunta KPY ja PHP Holding.   

 

Kriteerit, joilla yhtiöt on tutkimukseen valittu, ovat seuraavat: liiketoimintaa vähintään 10 

vuotta, yhtiöstä löytyy kurssitiedot tarkastelujaksolta, yhtiöllä on käyty riittävästi kauppaa 

ja yhtiön osake on ollut tarkastelujaksolla vapaasti ostettavissa.  

 

Taulukosta 1 näkyy osakkeiden hankinta 1.1.2014. Sen jälkeen jokaiselle vuodelle on 

laskettu kyseisen osakkeen tuotto HPR-kaavalla, eli pääoman tuotto lisättynä osingolla 

ja jaettuna osakkeen hinnalla vuoden alussa. Vuosina 2014, 2015 ja 2017 osakkeiden 

tuotot olivat tyypillisiä listamaattomille osakkeille. Vuonna 2016 osakesalkku tuotti 81 %, 
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joka on poikkeuksellisen hyvä tuotto. Avaan myöhemmin tässä luvussa syitä tähän. Tau-

lukosta on hyvä huomioida, että ilman arvonnousuakin osakkeista saatava osinkotuotto 

on varsin merkittävä. Osinkotuotto on ollut 4,7–9,2 % ja vielä 2017 vuonna 7,7 % vuoden 

2016 merkittävän arvonnousun jälkeen.  Pörssiyhtiöiden osinkotuotto on ollut keskimää-

rin n. 4 % Suomessa (Erkkilä 2018).  Tutkimuksessa kaikki yhtiöt eivät ole myöskään 

jakaneet listaamattomalla puolella osinkoa joka vuosi. 

 

Taulukko 1. Listaamattoman osakesalkun tuotto 1.1.2014–31.12.2017. 

 

 

  

Kokonaisuutta pitää tietysti verrata pörssituottoihin. Alla taulukossa 2 olen verrannut ky-

seistä tuottoa OMX Helsinki CAP-GI -indeksiin, jossa yhden osakkeen painoraja on 10 

% ja osingot uudelleensijoitetaan tasapainolla.  

 

Taulukko 2. Salkun tuotto suhteessa OMXH-CAP_GI-indeksiin 2014–2017. 

 

 

 

Salkun tuotto on ollut hyvin lähellä pörssi-indeksiä 2014, 2015 ja 2017. Vuosi 2016 on 

selkeästi erottava tekijä. Toisaalta 2016 auttaa myös hahmottamaan, miksi listaamatto-

mat osakkeet ovat tuottaneet hyvin myös eläkeyhtiöillä. Vuoteen 2016 osui salkun sisällä 

monta tekijää, jotka nostivat kyseisen vuoden tuottoa. Ensimmäinen on, että Fortum osti 

Ekokemin. Ekokemilla käytiin kauppaa hintaa 58,5 €/osake tarkastelujakson alussa.  

Vuonna 2016 sillä käytiin kauppaa 90–100 €/osake, ennen kuin Fortum osti Ekokemin 

165 euroa per osake hinnalla. 2016 vuonna DNA listautui Helsingin pörssiin, mikä nosti 

listaamattomien osakkeiden salkku Hankinta hinta 1.1.2014 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Osuuskunta KPY 22,50 € 10 000 € 12 % 9 % -3 % 19 %

Ekokem 2014-16/2017 PPO 58,50 € 10 000 € 36 % 24 % 81 % 6 %

Finda Oy 15,20 € 10 000 € 3 % 32 % 95 % 28 %

PHP Holding A 700,00 € 10 000 € 5 % 27 % 98 % 22 %

Aina Group A 525,00 € 10 000 € 19 % -6 % -3 % 4 %

Eckerö 39,00 € 10 000 € -5 % 6 % 44 % 28 %

Viria Oyj 1 400,00 € 10 000 € 20 % 30 % -21 % 15 %

Oy G.W Sohlberg AB 3,00 € 10 000 € 33 % 25 % 302 % 8 %

Partnera OY 4,55 € 10 000 € 3 % -30 % 71 % -8 %

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy 5,50 € 10 000 € -1 % 18 % 20 % 16 %

Salkun arvo 100 000 € 112 524 € 129 040,44 €         221 970,84 € 250 761,71 € 

Vuotuinen tuotto 12,5 % 16,0 % 81,0 % 14,2 %

Vuotuinen osinkotuotto  9,2 % 4,9 % 4,7 % 7,7 %

Salkku vs OMX HELSINKI CAP_GI 2014 2015 2016 2017 Vuotuinen tuotto 

Salkku 12,5 % 16,0 % 81,0 % 14,2 % 28,2 %

Indeksi 11,1 % 15,9 % 13,3 % 11,5 % 13,0 %
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merkittävästi DNA:n kahden suurimman omistajan PHP Holdingin ja Findan arvoa. Kol-

mas merkittävä tekijä salkun tuottoon oli G.W. Sohlbergin osake, joka nousi 300 % vuo-

dessa. Taustalla oli Glaston Oyj:n osakkeiden myynti ja Detection Technologies Oyj:n 

osakkeiden myynti. Näistä yhtiö sai huomattavat kassavarat, joiden myötä yhtiön arvo 

nousi.  

 

Listaamattomien osakkeiden hyvien tuottojen taustalla on kolme asiaa. Ensimmäinen 

tekijä on osinkotuotto. Osinkotuoton merkitys korostuu listamaattomissa yhtiöissä, koska 

osinko on usein ainoa kassavirta listaamattomista yhtiöistä omistajille. Osinko ei kasvata 

yhtiön arvoa, mutta listaamattomassa yhtiössä pääomistajalle omistus on hyvin pitkäai-

kainen sijoitus ja tästä syystä osinko on tärkeää omistajille. Monet listaamattomat yhtiöt 

pitävät merkittäviä kassavaroja yhtiöissä, jotta osingonmaksukyky voidaan säilyttää suh-

danteiden yli. Osingon merkitys korostuukin yhtiöissä, joiden liiketoiminnat kasvavat hi-

taasti, mutta tuottavat hyvää kassavirtaa. Kasvuyhtiöissä osingon merkitys on pienempi, 

koska listamaattoman kasvuyhtiön tavoite on yleisesti kasvattaa omistaja-arvoa listautu-

mista tai yritysjärjestelyä varten.  

 

Toinen selittävä tekijä listaamattomien osakkeiden hyville tuotoille on likviditeettialennus. 

Mikäli listaamaton yhtiö ostetaan tai listataan, niin osakkeen likviditeettipreemio purkau-

tuu. Tämä tarkoittaa yleisesti, että osakkeen arvo nousee 20–40 % paremman likviditee-

tin myötä. Ei ole myöskään poikkeuksellista, että yhtiö ostetaan ennen listautumista, ku-

ten Ekokemille kävi. Ennen listautumista yhtiön omistuspohja on usein kapeampi ja tästä 

syystä hinta alhaisempi, kuin se olisi pörssistä ostettuna. Toinen tapa, jolla listamaatto-

man osakkeen omistaja hyötyy listautumisesta, on että yhtiön omistuksessa oleva yhtiö 

listautuu. Tässä tapauksessa omistusten arvo kasvaa, kuten DNA:n listauksessa kävi. 

Omistajat hyötyvät siis aina, kun omistukset muuttuvat likvidimpään muotoon ja niiden 

hinnoittelu helpottuu pörssilistauksen myötä.     

 

Merkittävin selittävä tekijä listaamattomien osakkeiden erinomaisille tuotoille on niiden 

hankinta hinta. Jos mietitään kahta yhtiötä: yhtiö A on pörssissä ja yhtiö B listaamaton. 

Yhtiöiden toimiala, liiketoiminta, kannattavuus, kasvu ja vakavaraisuus ovat samat. 

Markkinat ottavat kuitenkin huomioon likviditeetin, eli listaamaton yhtiö on hinnoiteltu lik-

viditeettipreemiolla esim. 30 % alle pörssiyhtiön A. On selvää, että yhtiön B osinkotuotto 

on korkeampi, koska hankintahinta on 30 % matalampi. Mikäli yhtiö B listautuu, nousee 

omistuksen arvo 30 %, vaikka liiketoiminta olisikin vastaavaa kuin pörssiyhtiö A:lla. Tä-

män lisäksi listaamattomat yritykset usein arvostetaan hankintahintaan, eikä käypään 
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arvoon. Tästä johtuen eläkeyhtiöiden listaamattomien yhtiöiden osinkotuotot nousevat 

johtuen matalasta arvostustasosta.    

  

Likviditeettipreemio on kuitenkin perusteltavissa riskillä, koska osakkeista ei pääse yhtä 

nopeasti eroon kuin pörssiosakkeista. Tämän lisäksi tarvitaan jokin laukaiseva tekijä, 

että omistaja pääsee hyötymään liiketoiminnan todellisesta arvosta, kuten listautuminen 

tai yritysjärjestely. Yhteenvetona voidaan todeta listamaattomien osakkeiden tuottavan 

hyvin. Hyvän tuoton saamiseksi täytyy kuitenkin pystyä määrittelemään liiketoiminalle 

arvo ja oikean tasoinen likviditeettipreemio. Pitkällä aikavälillä hyvän liiketoiminnan arvo 

hyödyttää omistajia hyvänä osinkotuottona tai omistusjärjestelyinä.  

 

5 Listaamattomien osakkeiden arvonmääritys eri malleja soveltaen 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan, miten listamaattoman yrityksen arvo pysty-

tään määrittämään käyttäen erilaisia arvonmääritysmalleja. Tutkimukseen on valittu 3 

listaamatonta yhtiötä, joilla käydään kauppaa Privanetin kauppapaikalla: Laitilan Wirvoi-

tusjuomatehdas Oy, Rederiaktiebolaget Eckerö ja Finda Oy. Gordonin mallilla ja DCF-

analyysillä määritän arvon Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle ja Eckerölle. Käytän tässä 

tukena kerroinmenetelmää. Osien summaa käytän puolestaan Finda Oy:n arvonmääri-

tyksessä.  Vertailen yhtiöitä niin pörssi- kuin listamaattomiin yhtiöihin ja otan huomioon 

tekijöitä, jotka liittyvät yhtiön toimialaan.  

 

Tiedot arvonmääritystä varten hankin yritysten vuosikertomuksista 2014–2017 ja 2018 

puolivuotiskatsauksista. Arvonmääritysten osalta kerron avoimesti tutkimuksen ajankoh-

dan, jolloin tutkimus on tehty. Arvonmääritys ei ole kehotus myydä tai ostaa kyseistä 

arvopaperia. Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon 

listamaattoman osakkeen arvonmäärityksessä ja mikä likviditeettipreemion tason tulisi 

olla.  

5.1 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n pääoman kustannuksen laskeminen  

 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on vuonna 1994 perustettu virvoitusjuoma- ja panimote-

ollisuuden tuotteita valmistava ja tukkukauppaa harjoittava yritys. Yhtiö on Suomen nel-

jänneksi suurin panimo ja yhtiön liikevaihto oli viime vuonna n. 18 milj. euroa. Yhtiön 

päämarkkina on Suomi. Osakkeen hinta Privanetin markkinapaikalla on 6,4 €/osake eli 
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yhtiön markkina-arvo Privanetin kauppapaikalla on 32,8 milj. Laitilan Wirvoitusjuomateh-

taalle voidaan määrittää arvo Gordonin mallin ja DCF-analyysin avulla, koska yhtiö har-

joittaa operatiivista liiketoimintaa, eikä kyseessä ole sijoitusyhtiö. Tarkoitukseni on ver-

rata eri malleilla saatuja tuloksia keskenään. Laitilan luvut arvonmääritystä varten olen 

poiminut vuosikertomuksista 2015 ja 2017. Yhteinen tekijä kummassakin mallissa on 

tuottovaatimus. Tuottovaatimukseen vaikuttaa listamaattoman yrityksen beta ja tästä 

syystä se täytyy laskea ensimmäiseksi.  

 

Laitilalle löytyy Helsingin Pörssistä käytännössä vain yksi verrokkiyhtiö eli Olvi Oyj. 

Tässä tapauksessa on hyvä huomioida, että Olvi toimii useassa maassa ja Olvin liike-

vaihto on 34 kertaa suurempi verrattuna Laitilan Wirvoitusjuomatehtaaseen. Olvin beta 

on 0,37 eli kyseessä on varsin defensiivinen osake (Infrontanalytics 2018). Olvin velan 

ja oman pääoman suhde on 0,56. Eli vivuttamaton 𝛽𝑈 on:  

 

𝛽𝑈 =  
0,37

1 + (1 − 0,2) ∗ 0,56
 

      (18) 

 

Näin saadaan laskettua0 Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle vivuttamaton 𝛽𝑈 0,255. Tämän 

jälkeen täytyy laskea vivutettu 𝛽𝐿, joka huomioi Laitilan pääomarakenteen.  

 

𝛽𝐿 = 0,255 × [1 + (1 − 0,2) × 0,6] 

      (19) 

 

Näin Laitilalle saadaan vivutettu β, joka on 0,38 ja näin hyvin lähellä Olvia, koska pää-

omarakenteeltaan yhtiöt ovat hyvin samanlaisia. Nyt voidaan siis laskea Laitilan Wirvoi-

tusjuomatehtaan omanpääoman kustannus seuraavasti, kuten yhtälössä (15).  

 

𝐿𝑎𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑡𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑗𝑢𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒 = 3% + 0,38 × 5 % = 4,9 % 

      (20) 

 

Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että Olvin ja Laitilan beta-arvo ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Miksi sijoittaja tyytyisi samaan tuottoon kummasakin kohteessa, koska Olvin 

osake on likvidi ja Laitilan ei. Tämän takia osakkeen tuottovaatimuksessa tulee huomi-

oida likviditeettipreemio. Likviditeettipreemiossa otan huomioon Yrityksen liikevaihdon, 
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nettotuloksen, nettovelan ja osakevaihdon viimeisen 12 kk:n aikana oheisen taulukon 

mukaisesti:  

 

Taulukko 3. Likviditeettipreemion määrittäminen 

 

 

 

Näin Laitilan osakkeelle saadaan lopulliseksi omanpääoman kustannukseksi 8,4 %. 

Oheiset luvut on laskettu Laitilan tilinpäätöksestä. Osakevaihdon osalta tieto on haettu 

Privanetin kaupankäyntijärjestelmästä. Näin tulee huomioiduksi se, ettei osakkeen likvi-

diteetti ole sama kuin Olvilla. Oman pääoman tuottovaatimuksen jälkeen voidaan laskea 

koko pääoman kustannus (ks. kaava 14). 

  

𝐿𝑎𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑊𝑎𝑐𝑐 =
9,9

9,9 + 0,87
× 8,4% +

0,87

9,9 + 0,87
× 1% × (1 − 0,2) = 7,8 %  

      (21) 

 

5.2 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n arvonmääritys  

 

Pääoman kustannuksen määrittämisen jälkeen voidaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 

osakkeelle määrittää arvo Gordonin mallin ja DCF-analyysin avulla. Teen arvonmääri-

tyksen näillä kahdella tavalla ja vertaan lopputuloksia keskenään sekä nykyiseen osake-

kurssiin. Laitilan osakekohtainen tulos oli 0,2 €/osake, mutta Laitila maksoi osinkoa 0,3 

€/osake. Osinkoa ei voi loputtomiin maksaa yli osakekohtaisen tuloksen, joten Gordonin 

mallissa käytän oletuksena, että yhtiö maksaa koko tuloksensa osinkona, joka on 0,2 

€/osake.  

 

yli 100 milj. 100-50 milj. 50-10 milj. alle 10 milj.

Liikevaihto 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %

yli 10 milj. yli 5 milj. yli milj 1. alle 1 milj. 

nettotulos 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

yli -5 milj. yli -1milj. alle -1 milj. 0 tai yli

nettovelka 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

yli 500 k 500-250 K 100-250 k alle 100k 

Osakevaihto 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

Likviditeetti preemio 1,25-5 % 3,5 %Laitilan likvideettipreemio =
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Nyt on tiedossa kaikki muut muuttajat paitsi 𝑔 eli kasvu. Yhtiö maksaa koko tuloksensa 

osinkona, joten kasvuun ei voimakkaasti investoida. Yhtiön liikevaihto on laskenut vii-

meisten vuosien aikana johtuen kiristyneestä kilpailusta. Juomateollisuus ei myöskään 

ole voimakkaasti kasvava toimiala, vaan melko stabiili ja defensiivinen ala. Eli ei ole näyt-

töä toistaiseksi siitä, että Laitila pystyisi kasvamaan toimialaa nopeammin, vaikka poten-

tiaalia siihen olisi. Tästä syystä pitkällä aikavälillä kasvuksi voisi arvioida 2 %, mikä on 

hyvin maltillinen kasvu.  

 

𝐿𝑎𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑊𝑖𝑟𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑗𝑢𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 =
0,2 €

8,4 % − 2 %
= 3,13 € 

      (22) 

 

Gordonin malli on melko yksinkertainen, eikä se ota huomioon yhtiön pääomarakennetta 

tai kuinka paljon yhtiön liiketoiminta sitoo pääomaa. Tämän takia DCF-analyysi antaa 

tarkemman arvon yrityksen liiketoiminnalle. Alla olevassa taulukossa 4 on tehty Laitilan 

Wirvoitusjuomatehtaan osakkeelle arvonmääritys. Arvonmääritykseen liittyy aina joitakin 

subjektiivisia oletuksia. Kerron avoimesti, mitkä ovat keskeiset olettamat kyseisen arvon-

määrityksen taustalla.  

 

Liikevaihdon kasvuksi on määritelty ensimmäiselle vuodelle 10 %, koska lämmin kesä 

on hyödyttänyt yhtiötä merkittävästi kotimarkkinoilla. Yhtiö ei ole toistaiseksi pystynyt 

kasvamaan toimialaa nopeammin, joten seuraavien vuosien kasvuvauhdiksi olen mää-

ritellyt 2 % ja pitkän aikavälin kasvuksi 1 %. Yhtiöllä on vahva brändi suomessa, mutta 

muita merkittäviä kilpailuetuja yhtiöllä ei ole. Tästä syystä yhtiöllä ei ole esim. verrokki-

yhtiöitä parempaa hinnoitteluvoimaa.  Tämän lisäksi kilpailu Suomessa on kasvanut 

pienpanimoiden määrän kasvun myötä. Yhtiö on kuitenkin hakemassa kasvua ulko-

mailta, kuten Kiinasta ja Ruotsista. Tässä mielessä on mahdollista, että yhtiö pääsee 

takaisin kasvuun kiinni. Mikäli yhtiö pystyy osoittamaan, että se pystyy kasvamaan kan-

sainvälisesti, kasvu voi olla merkittävästi nopeampaa. Kahden prosentin kasvua voi siis 

pitää realistisena ja konservatiivisena tasona.  Kannattavuuden osalta en näe nousupo-

tentiaalia johtuen siitä, että kilpailu alalla on kireää, eikä hintoja juurikaan inflaatiota ko-

vempaa kyetä nostamaan.   

  

Ennusteissa siis 10 vuoden kasvuksi on ennustettu 2 % ja tämän jälkeen 1 %, jolloin 

P/CF-muuttujasta tulee 14,7. Kannattavuus pysyy vakiona. Toinen oletus on, että yhtiön 

ei tarvitse merkittävästi lisätä kapasiteettiaan johtuen liikevaihdon maltillisesta kasvusta. 
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Investointien taso pysyy hyvin lähellä nykyistä tasoa. Nettokäyttöpääoman suhde on pi-

detty vakiona suhteessa liikevaihtoon.    

 

Taulukko 4. DCF-analyysi Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan osakkeelle 

 

 

 

 

 

 

WACC 7,79 %  Valuaatio 15,17 

Term growth 1,0 %  Terminal value 14,01 

P/CF 14,74  nettovelka  -1,515 

   Oman pääoman arvo 30,7 

   osakkeet 5,13 

     

   Osakkeen arvo 5,99 

Vuodet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Liikevaihto 19,6 20,0 20,4 20,8 21,3 21,7

EBIT marg. 9 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

EBIT 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7

Poistot -1,2 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2

CAPEX -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

NWC 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

net inv 1,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

verot -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

FCF 2,8 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0

tekijä 1,06 1,14 1,23 1,32 1,42 1,54

FCF diskontattu 2,61 1,63 1,46 1,45 1,36 1,28

Vuodet 2024 2025 2026 2027 2028

Liikevaihto 22,1 22,6 23,0 23,5 23,9

EBIT marg. 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %

EBIT 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

Poistot -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

CAPEX -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

NWC 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

net inv 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

verot -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

FCF 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

tekijä 1,65 1,78 1,92 2,07 2,23

FCF diskontattu 1,21 1,14 1,07 1,01 0,95
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DCF-analyysin avulla Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan osakkeen arvoksi saadaan siis 

5,99 €/osake, joka on huomattavasti korkeampi kuin Gordonin mallilla. Kahdella erilai-

sella malilla on saatu kaksi hyvin erilaista arvoa. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus 

tässä tapauksessa sijoittaa pörssiyhtiöön, joka toimii samalla toimialla. Tästä syystä on 

hyvä verrata keskeisiä tunnuslukuja Olvin tunnuslukuihin.  

 

Tulospohjaisesti Laitila on melko paljon kalliimpi kuin Olvi. Olvi on tulospohjaisesti hin-

noiteltu maltillisemmin kuin Laitila. Olvin P/E-luku on liikkunut 15–18 välillä ja EV/EBITDA 

on noin 9. Laitilalla puolestaan markkinahinnalla P/E-luku on 31,6 ja EV/EBITDA 13,4 

6,4 euroa per osake hinnalla. Laitila vaikuttaa siis selkeästi kalliimmalta kuin Olvi. Ta-

sepohjaisesti yhtiöt on arvostettu lähelle toisiaan noin P/BV-luvulla 3, Olvi hieman alle ja 

Laitila hieman yli. Laitilalla on kuitenkin helpompi kasvaa kuin Olvilla, koska yhtiön liike-

vaihto on ollut vain n. 18 milj. euroa viime vuosina. Tässä mielessä korkeammat arvos-

tuskertoimet ovat perusteltuja, jos yhtiö kykenee kasvamaan kovemmalla vauhdilla kuin 

Olvi. Mikäli yhtiö ei pystyisi kasvamaan odotuksien mukaan, olisi yhtiön arvo lähempänä 

Gordonin mallin arvoa kuin DCF-analyysin antamaa arvoa. Vaikka ennusteissa on käy-

tetty melko kovaa kasvua tälle vuodelle, on osake hintava eli sijoittajan täytyy uskoa voi-

makkaan tuloskasvun jatkumiseen, että nykyinen hinta olisi perusteltavissa.   

 

5.3 Rederiaktiebolaget Eckerön pääomankustannuksen laskeminen    

 

Rederiaktiebolaget Eckerö harjoittaa Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan välistä autolaut-

taliikennettä. Rederiaktiebolaget Eckerö on konsernin emoyhtiö, jonka alaisuuteen kuu-

luu viisi liiketoiminta aluetta Eckerö Linjen, Eckerö Line, Birka Cruises, Eckerö Shipping 

ja Williams Buss. Yhtiö on perustettu 1961 ja sillä on noin 10 000 osakkeenomistajaa. 

Yhtiö omistaa myös osuuden vakuutusyhtiö Ålandiasta.  

 

Eckerölle löytyy pörssin puolelta kaksi suoraa verrokkiyhtiötä. Tallink, joka on Tallinnan 

pörssin suurin yhtiö ja Viking Line, joka on Helsingin pörssin päälistan yhtiö. Kummatkin 

verrokkiyhtiöt ovat erinomaisia vertailukohtia, koska niihin vaikuttavat samat riskit, kuin 

Eckeröön, kuten polttoaineenhinta, valuuttakurssit, yleinen talouskehitys, poliittiset pää-

tökset ja että yhtiöt ovat kilpailijoita keskenään. Alla olevaan taulukkoon 5 on laskettu 

Viking Linen ja Tallinkin betojen painotettu keskiarvo, jonka avulla on laskettu vivuttama-

ton 𝛽𝑈 Eckerölle. Tämän jälkeen olen ottanut huomioon Eckerön velan ja laskenut Ecke-

rölle vivutetun 𝛽𝐿. 
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Tärkeää on huomata, että yhtiöiden beta-arvoissa on melkoinen ero. Ero johtuu pitkälti 

siitä, että Tallinkin kaupankäyntivolyymi on huomattavasti suurempaa kuin Viking Linellä. 

Tästä syystä osake heiluu enemmän, vaikka riskien perusteella betojen tulisi olla lähem-

pänä toisiaan. Tallinkin beta antaa tässä mielessä paremman kuvan toimialan betasta, 

tästä syystä olen käyttänyt painotettu keskiarvoa betan määrityksessä.  

 

Taulukko 5. β:n laskeminen verrokkiyhtiöiden avulla Eckerön osakkeelle 

 
 

Β Vieraspääoma Omapääoma D/E paino 

Tallink 1,73 742 813 0,91 0,80 

Viking line 0,3 268 209 1,28 0,20 

painotettu ka. 1,44 
    

painotettu ka. D/E 0,99 
    

 

 

𝛽𝑈 =  
1,44

1 + (1 − 0,2) ∗ 0,99
 

      (23) 

 

Näin saadaan laskettu Eckerö vivuttamaton 𝛽𝑈 0,80. Tämän jälkeen täytyy laskea vivu-

tettu 𝛽𝐿, joka huomioi Eckerön pääomarakenteen.  

 

𝛽𝐿 = 0,802 × [1 + (1 − 0,2) × 0,95] 

      (24) 

Näin Eckerölle saadaan vivutettu 𝛽𝐿, joka on 1,41.  

 

𝐸𝑐𝑘𝑒𝑟ö 𝑅𝑒 = 3% + 1,41 × 5 % = 10,1 % 

      (25) 

 

Eckerön oman pääoman tuottovaatimus on 10,1 %, mutta tässä täytyy vielä huomioida 

likviditeettipreemio verrattuna pörssiyhtiöihin. Taulukossa 6 olen määritellyt Eckerön 

osakkeelle likviditeettipreemion.  
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Taulukko 6. Likviditeettipreemion määrittäminen Eckerön osakkeelle  

 

 

 

Likviditeettipreemio huomioiden Eckerön omanpääoman kustannus on 12,1 %, joka on 

varsin korkea tuottovaatimus. Tässä on kuitenkin syytä huomioida, että toimialaan liittyy 

useita riskejä, kuten valuuttakurssit ja öljyn hinta, joihin yhtiö ei itse pysty vaikuttamaan. 

Lisäksi poliittisilla päätöksillä, kuten alkoholiveron korotukset, on negatiivinen vaikutus 

yhtiöön. Nämä tekijät yhdistettynä kireään kilpailuun, jossa nousevia kustannuksia on 

vaikea siirtää hintoihin, antavat hyvät perustelut käyttää korkeaa tuottovaatimusta yhdis-

tettynä heikompaan likviditeettiin kuin pörssiverrokeilla.  

 

𝐸𝑐𝑘𝑒𝑟ö𝑊𝑎𝑐𝑐 =
148,44

148,44 + 86,8
× 12,1% +

86,8

148,44 + 86,8
× 4,5 % × (1 − 0,2) = 8,95 %  

      (26) 

 

5.4 Rederiaktiebolaget Eckerön arvonmääritys   

 

Eckerölle voidaan laskea arvo myös kahdella tavalla eli Gordonin mallilla ja DCF-ana-

lyysin avulla, kun tiedämme tuottovaatimuksen. Eckerö maksoi vuoden 2017 tilikauden 

tuloksestaan osinkoa 2 €/osake. Yhtiön osakekohtainen tulos oli 2017 4,87 €/osake, eli 

Eckerö jakoi osinkoa tuloksestaan 41 %. Kaikki muut muuttajat paitsi 𝑔 eli kasvu on tie-

dossa. Yhtiön kasvun ennustamiseen liittyy muutamia subjektiivisia oletuksia, joten ker-

ron omat oletukseni ennustetusta kasvusta. Käytän Gordonin mallissa Eckerön osinkona 

tulosta, jos Eckerö jakaisi koko tuloksensa osinkona.   

 

Eckerön keskeinen liiketoiminta on laivaliikenne, jossa kilpailu on erittäin kireää Tallinkin 

ja Viking Linen välillä. Kasvu voi tulla yhtiölle käytännössä kahta kautta. Toinen tapa 

yli 100 milj. 100-50 milj. 50-10 milj. alle 10 milj.

Liikevaihto 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %

yli 10 milj. yli 5 milj. yli milj 1. alle 1 milj. 

nettotulos 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

yli -5 milj. yli -1milj. alle -1 milj. 0 tai yli

nettovelka 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

yli 500 k 500-250 K 100-250 k alle 100k 

Osakevaihto 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 %

Likviditeetti preemio 1,25-5 % 2,0 %Eckerön likvideettipreemio =
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kasvaa on nostaa lippujen hintoja ja karsia kustannuksia. Toinen keinoista on lisätä ka-

pasiteettia. Kapasiteetin lisääminen tuntuu epätodennäköiseltä vaihtoehdolta, koska in-

vestoinnit laivaliikenteeseen eivät välttämättä kata sijoittajien tuottovaatimusta ja näin 

tuhoaisivat osakkeenomistajien arvoa. Eckerö onkin myynyt viime vuosina aluksia pois. 

Lippujen hintojen nostaminen ei ole todennäköinen vaihtoehto, koska kilpailu asiakkaista 

on kovaa. Toki paremmilla palveluilla liikevaihto voidaan kasvattaa. Kulujen karsimista 

ei voi loputtomiin jatkaa. Uskon, että Eckerö pystyy hieman tehostamaan toimintaa ja 

kasvamaan parempien palveluiden avulla. Yhtiön liiketoimintaan liittyy useita tekijöitä, 

joiden myötä kustannukset voivat nousta ja tästä syystä arvioni kasvusta on hyvin mal-

tillinen, 0,5 % pitkällä aikavälillä.     

 

𝑅𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 𝐸𝑐𝑘𝑒𝑟ö𝑛 𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 =
4,87€

12,1 % − 0,5 %
= 41,98 € 

      (27) 

 

Eckerön kurssi Privanetin kauppapaikalla on 57 €/osake, eli tähän verrattuna Eckerön 

osake Gordonin malilla vaikuttaa hintavalta. Gordonin malli antaa hyvin samankaltaisen 

arvon kuin Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle, eli merkittävästi alle nykyisen kurssin. DCF-

analyysi antaa kuitenkin merkittävästi kattavamman kuvan osakkeen arvosta.  

 

Taulukon 7 DCF-analyysissä 10 vuoden kasvuksi on ennustettu 0,5 % ja tämän jälkeen 

0,5 %, jolloin P/CF-muuttujasta tulee 11,84. Kannattavuus on hieman parempi 2018, 

koska sääoloilla on positiivinen vaikutus kuluvan vuoden ennusteeseen. Pitkällä aikavä-

lillä liikevoittomarginaalin tasoksi olen arvioinut 6 %. Ennusteissa yhtiö ei lisää kapasi-

teetti tai myy aluksia. Investointien taso pysyy hyvin lähellä nykyistä tasoa, eli lähinnä 

yhtiö tekee ylläpitoinvestointeja.    
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Taulukko 7. DCF-analyysi Eckerön osakkeelle   

 

 

 

 

 

 

WACC 8,95 %  Valuaatio 105,07 

Term growth 0,5 %  Terminal value 61,76 

P/CF 11,84  nettovelka  -43,6 

   Oman pääoman arvo 123,2 

   osakkeet 2,0 

     

   Osakkeen arvo 61,31 

 

 

Vuodet 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Liikevaihto 227,8 228,9 230,1 231,2 232,4 233,6

EBIT marg. 8 % 6,7 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %

EBIT 18,2 15,3 13,8 13,9 13,9 14,0

Poistot -13,9 -12,4 -10,9 -9,4 -9,0 -9,0

CAPEX -5 -5,5 -6 -6 -6 -6

NWC -1 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

net inv 7,9 5,4 3,4 1,9 1,5 1,5

verot -2,9 -2,5 -2,2 -2,3 -2,4 -2,4

FCF 23,2 18,2 15,0 13,5 13,1 13,1

tekijä 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7

FCF diskontattu 21,3 15,4 11,6 9,6 8,5 7,8

Vuodet 2024 2025 2026 2027 2028

Liikevaihto 234,7 235,9 237,1 238,3 239,4

EBIT marg. 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %

EBIT 14,1 14,2 14,2 14,3 14,4

Poistot -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

CAPEX -6 -6 -6 -6 -6

NWC -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

net inv 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

verot -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5

FCF 13,2 13,2 13,3 13,3 13,4

tekijä 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

FCF diskontattu 7,2 6,7 6,1 5,7 5,2
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DCF-analyysillä Eckerön osakkeen arvoksi tulee 61,31 €/osake. Tämä hinta on huomat-

tavasti lähempänä osakekurssia 57€/osake. Osakkeessa olisi siis DCF-analyysin mu-

kaan pientä nousuvaraa. Markkinoilla on kuitenkin selkeästi näkemys, etteivät ne usko 

Eckerön tuloksen säilyvän nykyisellä tasolla. Heikko Ruotsin kruunu ja kohonnut öljyn 

hinta vaikuttavat negatiivisesti Eckeröön ja markkinat todennäköisesti hinnoittelevat 

näitä osakkeen hintaan. Eckeröä on syytä kuitenkin verrata pörssiyhtiöiden arvostusker-

toimiin.  

 

Taulukko 8. Eckerön osakkeen kurssikehitys ja arvostus suhteessa verrokkeihin 

 

 

 

Eckerön kurssi on tänä vuonna seurannut pörssiverrokkeja, joskin kurssi on laskenut 

huomattavasti vähemmän. Huolimatta siitä, että Eckerö on listaamaton yhtiö, Eckerö on 

selkeästi hinnoiteltu alle pörssiverrokkien kertoimien. Ainoastaan tasepohjaisesti Viking 

Line on edullisempi kuin Eckerö. Eckeröllä on korkein osinkotuotto ja huomioiden vero-

tuksen osinkotuotto on merkittävästi parempi. Tulosennusteet olen laskenut vuoden 

2018 Q3-tulosten pohjalta ja ottanut huomioon yhtiöiden ennusteet loppuvuodelle, sekä 

verrannut näitä 2017 Q4-tuloksiin. Näiden pohjalta olen muodostanut ennusteet kysei-

sille tunnusluvuille. Yhteenvetona voidaan todeta, että DCF-analyysi antoi melko tarkan 

arvon osakkeelle huomioiden verrokkien arvostustason.  On hyvä huomioida, että kaikki 

yhtiöt ovat hinnoiteltu alle omanpääoman arvon. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on 

hyvin pääomaintensiivinen toimiala, jonka pääomantuotto on alle markkinoiden tuotto-

vaatimuksen. Eckerö on viime vuosina myynyt aluksiaan yli tasearvon eli tasearvoa voi-

daan pitää luotettavan arvonmäärityksen kannalta.  

5.5 Finda Oy:n arvonmääritys   

 

Finda Oy on suomalainen sijoituskonserni, jonka tavoitteena on omistaja-arvon kasvat-

taminen ja hyvä osingonmaksu. Finda on vanha puhelinyhtiö, jolla on noin 40 000 osak-

keenomistajaa. Nykyisin yhtiö on sijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategia jakautuu kahteen 

osa-alueeseen: strategisiin sijoituksiin ja portfoliosijoitustoimintaan. Strategisista omis-

Eckerö Tallink Viking Line 

kurssikehitys YTD 18.11.2018 -8 % -22 % -24 %

EV/EBITDA  2018E 4,9 11,1 6,1

PE 2018E 9,8 13,3 22,5

PB 2018E 0,74 0,77 0,62

Osinkotuotto 2017 3,2 % 2 % 1,2 %



39 

  

tuksista suurin on pörssiyhtiö DNA Oyj ja portfoliosijoitustoiminta perustuu arvosijoitta-

misen periaatteelle. Sijoitusportfoliota Finda hallinnoi omalla organisaatiollaan. Findan 

arvonmääritystä ei voi tehdä DCF-analyysin avulla, koska kyseessä on sijoitusyhtiö, joka 

muodostuu omistuksien arvosta. Findan arvonmääritys täytyy siis tehdä osien summa    

-mallilla.  

 

Osien summa -mallissa keskeistä on laskea omistuksille arvot, kassa ja vähentää tästä 

kokonaisuudesta emoyhtiön kulut ja velat. Findalla on kolme tytäryhtiötä vuosikertomuk-

sen 2017 perusteella: Finda Telecoms Oy 100 %, Oy Omnitele Ab 81,2 % ja Puhelin-

partnerit Oy 54 %. Näille omistuksille tulee siis laskea arvo ja lähden merkittävimmistä 

omistuksista liikkeelle. Finda Telecoms Oy on tytäryhtiö, joka on perustettu hallinnoi-

maan Finda Oy:n strategisia sijoituksia.  Finda Telecomsin suurin omistus on DNA Oyj.  

Taulukkoon 9 on laskettu markkina-arvoilla arvot Finda Telecomsin omistuksille.  

 

Taulukko 9. Finda Telecoms Oy:n osien summa.  

 

 

 

DNA:n arvon olen laskenut suoraan pörssikurssista 23.11.2018. PHP Holding Oy:n ar-

voksi olen määritellyt 2400 €/osake. Markkina hinta tulee viimeisimmän suuren blokki-

kaupan mukaisen hinnan 2400 €/osake, kun PHP:n osakkeita myytiin 384 kpl kyseiseen 

hintaan. Omnitelen arvoksi olen määritellyt taseen omanpääoman arvon, koska yhtiölle 

on hankalaa määrittää tarkempaa arvoa. Kokonaisuuden kannalta se ei ole merkittävä-

osa Findan arvoa. Aina Groupin hinnan olen laskenut viimeisimmän kaupan mukaan 

Privanetin markkinapaikalla 390 €/osake. Lohjan Puhelimen arvo on määritelty laske-

malla DNA-omistuksen arvo, kun Lohjan Puhelin omistaa DNA:n osakkeista 1,66 %, tä-

hän olen lisännyt kiinteistöt ja kassan. Muita sijoituksia en ole ottanut huomioon Lohjan 

Puhelimessa, mutta kyseessä on velaton yhtiö. Näiden avulla Finda Telecomsin omis-

tusten arvoksi tulee noin 668,06 miljoonaa euroa.   

 

Finda Telecoms Oy Omistus % Omistuksen arvo 23.11.2018 Peruste 

DNA Oyj 28,26 % 647 516 063 €                          Markkina-arvo

PHP Holding Oy 1,7 % 8 160 000 €                               Markkina-arvo

Oy Omnitele Ab 82,1 % 1 179 596 €                               Tase-arvo OPO:n arvo

Aina Group Oyj 4,56 % 1 047 150 €                               Markkina-arvo

Lohjan Puhelin Oy 24,1 % 10 152 468 €                             Markkina-arvo

Yhteensä 668 055 278 €                          
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Finda Oy:llä on Telecomsin lisäksi omistuksia tytäryhtiö Puhelinpartnerit Oy:ssä, osak-

kuusyhtiöissä Rival XV Invest Oy, Telebusiness Invest Oy, Holding Oy Visio, Suomen 

numeropalvelu Oy. Näille omistuksille tulee myös laskea arvo, jonka olen tehnyt taulu-

kossa 10.  

 

Taulukko 10. Finda Oy:n muut omistukset.   

 

 

 

Rival XV Invest Oy on velaton rahasto, joka on sijoittanut varansa PHP holding Oy:n 

osakkeisiin, eli rahaston arvo on laskettu PHP:n arvolla 2400 €/osake. Puhelinpartnerit 

Oy on sijoitusyhtiö, joka omistaa Findan, PHP:n, Lohjan puhelimen, MPY:n osuuksia ja 

Enfo Oyj:n osakkeita. Näille on laskettu arvot markkina-arvojen kautta. Telebusiness In-

West Oy omistaa Findan osakkeita, joten sille on laskettu arvo Findan osakkeen arvon 

mukaan. Muilla omistuksilla ei ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuden kannalta, joten 

ne on laskettu taseen omanpääoman arvon mukaisesti. Finda tekee myös sijoitustoimin-

taa pörssin puolella, mutta näistä on vaikeaa saada tietoa, koska yhtiö ei avoimesti kerro 

sijoituksistaan. Kun omistuksien arvot on laskettu yhteen, tulee laskea yhtiön kassa.  

 

Emoyhtiö Findalla oli kassassaan varoja tilinpäätöshetkellä noin 4,18 miljoonaa euroa. 

Tämän jälkeen Finda on saanut keväällä 2018 omistuksistaan osinkoja ja maksanut itse 

osinkoa omistajilleen. Tämän lisäksi Finda myi toukokuussa DNA:n osakkeita 6,85 mil-

joonaa osaketta 19 euron hintaan. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon laskettaessa net-

tokassaa. Velkaa Findalla ei ole, joten sitä ei tarvitse ottaa huomioon laskuissa. Tähän 

laskelmaan taulukossa 11 olen ottanut huomioon suorista omistuksista saadut osingot. 

Findalla on todennäköisesti muitakin sijoituksia, jotka tuottavat osinkovirtaa, mutta niistä 

tiedonsaanti on hankalaa. Kokonaisuuden kannalta olennaisimmat erät on otettu tähän 

huomioon, eli DNA Oyj:n osinko, pääomanpalautus ja Findan oma ulos maksama osinko.  

 

 

 

Finda Oy omistukset Omistus % Omistusten arvo 23.11.2018 Peruste 

Rival XV Invest Oy 49,30 % 39 602 887 €                             Markkina-arvo

Puhelinpartnerit Oy 54,0 % 10 630 652 €                             Markkina-arvo

Telebusiness InWest Oy 48,7 % 13 458 391 €                             Markkina-arvo

Suomen numeropalvelu Oy 30,0 % 219 924 €                                  Tase-arvo OPO:n arvo

Holding Oy Visio 49,30 % 201 637 €                                  Tase-arvo OPO:n arvo

Yhteensä 64 113 491 €                             
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Taulukko 11. Finda Oy emoyhtiön nettokassa. 

 

Omistus  Tapahtuma  Vaikutus kassaan  

DNA Oyj  osinko + pääoman palautus  48 658 999 €  

PHP Holding Oy osinko  612 000 €  

Aina Group Oyj osinko + ylimääräinen osinko  279 240 €  

Lohjan Puhelin Oy  osinko   457 800 €  

DNA Oyj  Myynti  130 150 000 €  

Finda osinko  osingon maksu   -56 103 012 €  

 Nettokassa  124 055 027 €  

  

 

Suurella todennäköisyydellä Finda ei ole kassaa pitänyt odottamassa vaan harjoittanut 

aktiivista sijoitustoimintaa sijoitusstrategiansa mukaisesti. Emoyhtiön kassaan voi vielä 

laskea mukaan Emoyhtiön taseessa vaihto-omaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit, 

joita on 20,5 milj. euroa.  Nämä ovat todennäköisesti likvidejä pörssi osakkeita.  Findalla 

on siis likvidejä varallisuuseriä noin 144,5 milj.  

 

Viimeisin tekijä Findan arvonmäärityksen kannalta on vähentää kokonaisuudesta Emo-

yhtiön kulut. Emoyhtiön kulut tulee vähentää omaisuuden arvosta, koska sijoitusportfo-

lion hallinta aiheuttaa kuluja. Nämä kulut ovat verrattavissa rahaston kuluihin. Tilikauden 

2017 kulut olivat noin 2,3 miljoonaa euroa. Kulujen vuotuiseksi kasvuksi arvioin 1 % ja 

käytetty WACC on 8 %, niin kulujen 10 vuoden summaksi tulee 16,1 miljoonaa. Tämä 

16,1 miljoonaa tulee vähentää Findan osien summasta portfolion hallinointiin liittyvinä 

kustannuksina.  

 

Taulukko 12. Finda Oy osien summa 

Finda Oy osien summa  Arvo 

Finda Telecoms Oy  668 054 538 €  

Muut sijoitukset   64 113 301 €  

Nettokassa   144 555 027 €  

Emon kulujen eliminointi  16 132 488 €  

  
Finda osien markkina-arvo  860 590 378 €  
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Findan markkina-arvo 40,7 euroa per osake-kurssilla on 554,22 milj. euroa. Arvo on siis 

merkittävästi alle omistusten arvon. Sijoitusyhtiöihin liittyy tyypillisesti 20 %, koska omai-

suuserien myynnistä tulee vero- ja järjestelykustannuksia. Findan osakkeen omistaja ei 

suoraan pääse hyötymään omistusten arvonnoususta, ellei Finda myy kyseistä omis-

tusta ja jaa sitä osinkona omistajilleen. Lisäksi portfoliossa voi tapahtua muutoksia, esim. 

nettokassa ei todennäköisesti ole käteisenä, vaan se on sijoitettuna eteenpäin. 20 %:n 

sijoitusyhtiöalennuksella Findan omistusten arvoksi tulisi noin 668,47 milj. Tämä arvo 

tarkoittaisi noin 50,55 euroa per osake. Viimeiseksi on hyvä verrata Findaa muihin vas-

taaviin listaamattomiin sijoitusyhtiöiden arvostukseen suhteessa P/NAV-luvulla, kuten 

alla olevassa taulukossa 13.  

 

Taulukko 13. Finda Oy arvostus suhteessa verrokkiyhtiöihin  

 

  

 

Oheisesta taulukosta 13 huomaa, että listaamattomat sijoitusyhtiöt on hinnoiteltu alle 

omistusten arvon. Alennus suhteessa substanssiarvoon eli NAV:iin vaihtelee 30–50 %:n 

välillä. 20 %:n alennus suhteessa omistuksiin on hyvin perusteltavissa sijoitusyhtiöön 

liittyvillä tekijöillä, kuten mainitsin. Koska kyseessä ovat listaamattomat sijoitusyhtiöt, si-

joittajat vaativat korkeampaa alennusta suhteessa omistusten arvoihin johtuen heikom-

masta likviditeetistä. Mikä sitten olisi oikea taso likviditeettialennukselle listamaattomissa 

sijoitusyhtiöissä?  

 

Ensimmäinen tekijä, jota tulisi tarkastella, on omistusten likviditeetti. Mikäli listaamaton 

yhtiö omistaa pörssiyhtiöitä, voidaan olettaa, että listaamaton yhtiö pääsee omistuksis-

taan markkinahintaan eroon. Listaamattomia omistuksia voi olla hankalampi myydä, eli 

niille on hyvä laskea suurempi alennus. Tiivistettynä listaamaton sijoitusyhtiö, joka omis-

taa listaamattomia osakkeita tulisi hinnoitella noin 35–40 %:n alennuksella suhteessa 

omistuksiin. Tästä hyvä esimerkki on PPO, joka omistaa merkittävästi listaamattomia 

yhtiöitä.   

 

NAV P/NAV Substanssi alennus % osinkotuotto%

Finda  63,2 € 0,64 36 % 10,1 %

PHP  3 800 € 0,63 37 % 7,5 %

PPO  1 258 € 0,60 40 % 9,6 %

Partnera Oy  2,44 € 0,66 34 % 8,8 %

MIT Oy  43,9 € 0,49 51 % 4,7 %

KPY  32,7 € 0,70 30 % 6,2 %
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Toinen tekijä on omistusten arvossa tapahtuvien muutosten vaikutusten arvioiminen. 

Mitä hajautetumpi sijoitusyhtiön portfolio on, sitä pienemmän riskin jokin tietty omistus 

aiheuttaa. Findan tapauksessa on tärkeää arvioida tärkeimmän omistuksen, DNA:n, ar-

vonmuutosten vaikutusta Findan arvoon, koska suurin osa Findan arvosta on DNA:ta. 

Mikäli DNA kurssi laskisi 14 euroon per osake, Findan substanssi laskisi noin 54 euroon. 

20 %:n sijoitusyhtiöalennuksella käypä arvo Findan osakkeelle olisi 43,2 euroa per 

osake. Eli 19 %:n lasku DNA:n osakkeessa laskisi Findan arvoa 14,5 %. Vastaava efekti 

toimii tietysti toiseenkin suuntaan.  DNA:n osakkeen nousu 20 euroon nostaisi Findan 

omistusten arvon 70,7 euroon ja käypä arvo osakkeelle olisi noin 56,6 euroa per osake. 

Jos ottaa välilliset omistukset huomioon, ero on vielä suurempi DNA:n kurssiheilahte-

luissa.  

 

Viimeinen tekijä, jota tulisi tarkastella, on osinko. Osinko ei nosta yrityksen arvoa, mutta 

sijoitusyhtiö, joka pystyy maksamaan hyvää osinkoa, hinnoitellaan korkeammalle kuin 

yhtiö, joka maksaa heikkoa osinkoa. Findan osinkotuotto on noin 10 %, mikä on erittäin 

korkea osinkotuotto. Huomioiden Findan suuren nettokassan ja sen, että osinko on kes-

tävällä pohjalla, johtuen siitä, että suurin osa osingosta tulee DNA:n osingoista, markki-

noilla on selkeästi negatiivinen näkemys DNA:n arvonkehityksestä. Verrokkiryhmäänsä 

nähden Finda on hinnoiteltu edullisesti huomioiden esim. KPY:n arvostuksen ja korkean 

osinkotuoton. KPY:llä käydään kauppaa P/NAV-luvulla 0,7, vaikka osinkotuotto on vain 

6 %. Tämän lisäksi KPY:n omistuksista useampi on tappiollinen.   

 

Huomioiden Findan omistusten arvon, suuren nettokassan, johdon, jolla on vahva track 

record sijoitusportfolion hallinnasta ja korkean osinkotuoton Findan alennuksen pitäisi 

olla lähempänä tyypillistä sijoitusyhtiöalennusta. Finda on kuitenkin listaamaton sijoitus-

yhtiö, eli 30 %:n alennusta voidaan pitää perusteltuna huomioiden verrokkiryhmän ar-

vostustason. Tällä arvostustasolla Findan osakkeen käypä arvo olisi 44 euroa per osake 

ja osinkotuotto 9,4 %. Osinkotuotto olisi tässäkin tapauksessa verrokkiryhmän aivan kär-

kitasoa.        

6 Johtopäätökset listaamattomien arvopapereiden arvonmäärityksestä 

 

Listaamattomille arvopapereille voidaan määritellä arvo aivan kuten pörssiyrityksille. 

Pörssin ulkopuolella kauppaa käytäville osakkeille, muodostuu selkeä markkinahinta, 

joka on usein suhteellisen vakaa. Arvonmäärityksen merkitys korostuu, koska osakkeen 

käyvän arvon ja markkinahinnan välillä voi olla huomattava ero. Tämän yhteenvedon 



44 

  

tarkoituksena on tiivistää, mitä asioita nousee esille, kun tehdään arvonmääritystä lista-

maattomista osakkeista ja mitä tulisi erityisesti ottaa huomioon listaamattomissa yhti-

öissä.  

6.1 Arvonmääritysmallit: vahvuudet ja heikkoudet  

 

Arvonmääritysmalli on erittäin tärkeä asia, kun lähdetään tekemään osakkeen arvon-

määritystä. Yhtiön liiketoiminta määrittää arvonmääritysmallin, eli sijoittajan täytyy tuntea 

yrityksen liiketoimintamalli. Tapauksessa, jossa listaamaton yhtiö harjoittaa operatiivista 

liiketoimintaa, on arvonmääritykseen paras käyttää vapaan kassavirran mallia. Gordonin 

malli jättää useita asioita huomioimatta ja tästä syystä se ei anna tarkkaa arvoa yrityksen 

liiketoiminnalle. Sijoitusyhtiöissä puolestaan kassavirtamallia ei voida soveltaa, koska si-

joitusyhtiö muodostuu useasta yhtiöstä tai omistuksista, joille tulee määrittää arvo itse-

näisesti. Tästä syystä sijoitusyhtiöitä analysoitaessa tulee käyttää osien summa -mene-

telmää. 

 

Vapaankassavirran mallia on suositeltavaa käyttää operatiivista yhtiötä arvioitaessa. 

Tässä tutkituksessa DCF-analyysin avulla määrittelin Eckerölle ja Laitilan Wirvoitusjuo-

matehtaan osakkeille arvot. Tulevaisuuden kassavirtojen arvioiminen pitkälle on hanka-

laa ja DCF-mallin heikkous on luonnollisesti, että iso osa yhtiön arvosta tulee ikui-

suusolettamasta. DCF-analyysi kertoo kuitenkin useita tärkeitä tekijöitä osakkeen arvon 

kannalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ole olla absoluuttisesti oikeassa tulevaisuu-

den ennusteista, vaan luoda malli, miten kassavirta-analyysin avulla voidaan määrittää 

osakkeelle arvo.  

 

Tärkeät tekijät DCF-analyysin kannalta ovat tuottovaatimus, kasvu, liikevoittomarginaali 

ja kuinka paljon pääomaa yritystoiminta sitoo. Tuottovaatimuksen määrittäminen tapah-

tuu yrityksen betan kautta. Betan laskeminen tapahtuu verrokkiyhtiötä apuna käyttäen, 

kuten aikaisemmin tein. Voi tietenkin tulla tilanteita, joissa beta ei pysty määrittelemään 

verrokkien avulla. Tässä tilanteessa voi esimerkiksi tarkastella kyseisen toimialan beta 

pörssin puolelta. Mikäli betaa ei voi laskea, niin yleisenä minimituottovaatimuksena voi 

käyttää 8 % lisättynä likviditeettipreemiolla. Beta on riskin mittari ja oman pääoman tuot-

tovaatimus betan arvolla 1 on 8 %. Tähän päälle sijoittajan tulisi laskea likviditeettipree-

mio 1–5 %. On hyvä muistaa, että vaikka beta on riskin mittari, ei se ole erityisen hyvä 

mittari, jos sitä ei pystytä tarkasti määrittämään. Tärkeää on tuntea sijoituskohde ja siihen 

liittyvät riskit ja mihin suuntaan eri ajurit vaikuttavat osakkeen arvon kannalta. Tämä malli 
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ei myöskään sovellu startup-yritysten arvonmääritykseen tai hyvin alkuvaiheen kasvuyh-

tiöiden.    

 

Mitä lukuja käyttää markkinoiden tuottovaatimuksena on tietenkin jossain määrin subjek-

tiivista. Riskitön korko on 2,5–3,5 %:n välillä ja markkinoiden tuottovaatimus 4–5,5 %:n 

välillä. Tähän päälle laskettavan likviditeettipreemion määritteleminen on subjektiivinen 

arvo, kuinka epälikvidi osake on. Jos likviditeettipreemion nostaa liian korkealle, tuskin 

löytää mitään ostettavaa listaamattomasta markkinasta. Realistinen tapa lähestyä likvi-

diteetti- preemiota on ottaa huomioon yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä, onko omis-

tus kuinka keskittynyttä, yhtiön liikevaihdon, yrityksen kannattavuuden, nettovelan ja ot-

tamalla selvää hieman siitä, kuinka usein osakkeella käydään kauppaa. Osakkeen likvi-

diteettiin vaikuttaa myös yrityksen strategia ja nimellishinta. Korkea nimellishinta vähen-

tää kaupankäyntiä. Jos yrityksen strategiaan kuuluu listautuminen, lisää se luonnollisesti 

sijoittajien kiinnostusta osaketta kohtaan ja parantaa likviditeettiä.  

 

Kasvun ja liikevoittomarginaalin ennustaminen luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi 

osakkeen arvoon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut ennustaa kasvua abso-

luuttisesti oikein. Mikäli tavoitteena on määrittää mahdollisimman tarkkaa yksittäisen 

osakkeen kasvua, on hyvä katsoa yhtiön näyttöjä aikaisemmasta kasvusta, markkinan 

kasvua, kilpailuasemaa ja yleistä talouden kehitystä. Listamaattomasta yhtiöstä on har-

voin johdon kommentteja tukena ainakaan kvartaaleittain. Tästä syystä kasvun arvioimi-

sessa kannattaa olla mieluummin hyvin konservatiivinen kuin optimistinen. Jos osakkeen 

arvo nojaa vahvaan kasvuun, mutta kasvua ei tule, niin osakkeesta on hankalaa päästä 

eroon. Sama asia pätee liikevoittomarginaaliin. On parempi katsoa esim. yhtiön 5 vuo-

den liikevoittomarginaalia ja ottaa siitä keskiarvo kuin ennustaa marginaalien parantu-

mista ilman hyvää syytä. Toinen hyvä mittari on myös, kuinka iso osa osakkeen arvosta 

tulee ikuisuusolettamasta, eli kassavirroista ennusteperiodin jälkeen. Joka tapauksessa 

DCF-analyysin heikkoutena on, että merkittävä osa yrityksen arvosta tulee ikuisuusolet-

tamakomponentista ja sen määrittämiseen liittyy subjektiivisia oletuksia.  

 

Osien summa puolestaan ei ota kantaa pitkälle tulevaisuuteen, vaan erilaisille omai-

suuserille pyritään määrittämään nykyinen arvo. Osille voidaan määrittää arvo kerroin-

menetelmällä, eli katsotaan esim. teleoperaattoreiden keskimääräiset arvostuskertoimet 

5 vuoden ajalta ja sovelletaan näitä DNA:n lukuihin. Toinen tapa laskea omistukselle 

arvo on ottaa suoraan markkina-arvo eli markkinoiden antama hinta omistukselle. Pörs-

siyrityksille tai kiinteistölle tämä on suhteellisen helppoa. Epälikvideille omistuksille arvo 
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voidaan laskea taseen substanssiarvona tai jos mahdollista, niin kerroinmenetelmällä. 

Keskeisenä tekijänä kaikissa näissä on varovaisuus omistusten arvostamisessa. Sijoi-

tusyhtiöissä täytyy siis myös ymmärtää omistuksien liiketoiminta, eikä vain portfoliota 

hallinoivan sijoitusyhtiön liiketoiminta. 

 

Arvostamisessa tulee luonnollisesti pyrkiä muodostamaan mahdollisimman oikea kuva 

omistusten arvoista. Tässäkin on hyvä huomioida eri omistusten vaikutus osakkeeseen. 

Tärkeintä on, että kaikki merkittävät omistukset on laskenut oikein. Muutaman prosentin 

heitot eivät juurikaan vaikuta kokonaisuuteen, koska omistuksia on hankalaa arvioida 

täysin oikein ja varsinkin, kun omistusten arvot voivat muuttua, on perusteltua sijoitusyh-

tiöalennus 20 %. Listaamattomissa sijoitusyhtiöissä taso on kuitenkin 30–40 % johtuen 

heikommasta likviditeetistä. Yli 40 %:n alennusta on vaikea perustella millään muulla 

kuin, että johdolla tulisi olla kyky tuhota omaisuutta merkittävästi. Osien summan ehdo-

ton heikkous on kuitenkin riski sortua optimismiin, jolloin omistusten summasta tulee hel-

posti huomattavasti korkeampi kuin niiden todellinen arvo on.  

 

6.2 Listaamattomien osakkeiden markkinoiden tehokkuus 

 

Listaamattomien osakkeiden markkina on heikosti tehokas verrattuna pörssiin johtuen 

sijoittajien vähäisyydestä ja heikosta likviditeetistä. Listaamattomien osakkeiden mark-

kina toimii kuitenkin suhteellisen rationaalisesti varsinkin suurissa yhtiöissä. Tästä hy-

vänä esimerkkinä, että listaamattomilla yhtiöllä käydään kauppaa noin 30–40 %:n alen-

nuksella suhteessa omistusten arvoon. Tämän lisäksi osakkeet seuraavat hyvin pörssi-

yhtiöiden kehitystä. Eckerön osake kehittyi vertailujaksoilla samansuuntaisesti kuin pörs-

siverrokit ja Findan kurssi on laskenut DNA:n kurssilaskun myötä. Tämän korrelaation 

tutkiminen voisi olla hyvä jatkotutkimuksen aihe. 

 

Toisaalta listaamattomat osakkeet ovat tuottaneet erinomaisesti Privanetin kauppapai-

kalla ja eläkevakuutusyhtiöiden salkuissa. Olisikin mielenkiintoista tutkia syitä, mikseivät 

useammat sijoittajat hyödynnä tätä mahdollisuutta. Kun ostajia on hyvin rajallinen määrä, 

tarkoittaa se, että kysyntää on vähän, joten myös hinnat pystyvät alhaalla. Alhainen hinta 

tarjoaa hyvän tuotto-odotuksen. Eräs selittävä tekijä voisikin olla, että listaamattomia 

osakkeita on helpompi ostaa edullisesti, mutta hankalampaa myydä kalliilla pois.  

 

Tähän voi vaikuttaa se, että sijoittajat, jotka ymmärtävät yhtiön fundamentit, eivät ole 

halukkaita myymään osakkeita alle yhtiön omistusten arvon, jos näiden omistuksissa ei 
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ole merkittävää laskupainetta. Esimerkiksi sijoittajat kokevat tappiona myydä osakkeen 

20 %:n alennuksella 40 eurolla, jonka omistusten todellinen arvo on 50 euroa. Tappiot 

koetaan huomattavasti vahvempana kuin voitot ja tästä syystä ostajien kokema hyöty 

ostaa osaketta 20 %:n alennuksella ei ole yhtä vahva tunne kuin myydä se 20 %:n alen-

nuksella. Tästä syystä ostajat tyypillisesti vaativat 30–40 %:n alennusta omistuksiin näh-

den. Näin ollen osakkeita myyvät ne tahot, joilla on tarve päästä eroon osakkeista tai 

jotka uskovat omistusten arvon laskevan tulevaisuudessa. (Kahneman 2011, 270–288.) 

 

Tämä johtaa siihen, että merkittävä hinnan nousu vaatii usein jonkin laukaisevan tekijän: 

pörssilistauksen tai yritysjärjestelyn. Mielenkiintoista olisi tutkia, mitkä asiat ovat esteenä 

sijoittamaan listaamattomiin osakkeisiin ja hyödyntämään markkinoiden tehottomuutta. 

Nykyisessä nollakorkojen ympäristössä 7–10 % edullisemmin verotettujen osinkojen 

voisi kuvitella kiinnostavan sijoittajia enemmän.  

 

6.3  Riskien tunteminen listaamattoman osakkeen arvonmäärityksessä  

 

Riskin mittarina tässä tutkimuksessa on käytetty betaa. Riskejä on hyvä pohtia useam-

masta erilaisesta näkökulmasta, joista osaa olen sivunnut tässä tutkimuksessa. Kun tut-

kitaan yksittäistä sijoituskohdetta syvällisemmin, tulisivat seuraavat riskit ottaa huomi-

oon, kun kyseessä on listaamaton yhtiö.  

 

Ensimmäinen on pääoman pysyvä menettäminen ja likviditeettiloukun riski. Listaamatto-

massa osakkeessa, jossa on konkurssiriski, tuottovaatimuksen tulee olla merkittävästi 

korkeampi, kuin listaamattomassa osakkeessa, jossa riski on pienempi. Hyvin loogista, 

mutta tässä liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää. Erityisen tärkeää on tuntea yritys-

ten taseen laatu esim. sijoitusyhtiöllä, kiinteistösijoitusyhtiöillä ja luottotoimintaa harjoit-

tavilla yrityksillä. Mikäli taseessa olevat riskit realisoituvat, yritys saattaa jäädä pystyyn, 

mutta osakkeesta on mahdotonta päästä eroon, kun markkinoiden luotto on mennyt.  

 

Toinen on johdon ja omistajien merkitys. Kaikissa yhtiöissä ylin päättävä elin on yhtiöko-

kous. Listaamattomissa yhtiöissä on tärkeää tietää, ketkä ovat yhtiön suurimmat omista-

jat ja mitkä ovat johdon intressit. Onko tavoitteena omistaja-arvon luonti vai paikallinen 

kehittäminen? Onko tarkoitus jakaa muhkeita osinkoja vai investoida kassa yritysostoi-

hin? Onko tarkoitus listautua vai pitää yhtiö listaamattomana? Nämä kaikki vaikuttavat 

riskeihin ja likviditeettipreemioon. Johdon merkitys on usein kriittinen listamaattomissa 
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yhtiöissä. Listaamattomat osakkeet ovat pitkän aikavälin sijoittamista, joten johdon ky-

vykkyys kehittää yhtiötä on kriittistä osakkeen arvon kannalta.   

 

Arvonmäärityksessä täytyy myös ottaa huomioon ulkoiset riskit, koska osakkeiden likvi-

diteetti on heikompi. Likvideissä pörssiosakkeissa riskeihin on helpompia reagoida kuin 

listaamattomassa yhtiössä. Ulkoiset riskit voi jakaa pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin 

riskeihin. Pitkän aikavälin riskit liittyvät esim. yhtiön kilpailuetuihin, toimialaan tai liiketoi-

mintamalliin liittyviin riskeihin. On tärkeää siis tuntea niin sanotusti rakenteellisesti toi-

mialaan ja yhtiöön liittyvät riskit. Mikäli listaamattoman yhtiön toimiala joutuu rakenteelli-

seen murrokseen, tuottovaatimusta on syytä korottaa tai jopa välttää sijoittamasta yhti-

öön. Esimerkkinä alueellinen sanomalehti, jonka kysyntä laskee voimakkaasti. Taustalla 

on luonnollisesti media-alan murros, jossa printin levikki pienenee ja paikallisen toimijan 

voi olla haastavaa kilpailla verkossa. Näissä tapauksissa on hyvä pohtia, kykeneekö yh-

tiö luomaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Omistusjärjestelyt ovat tietysti keino, 

mutta vastaavasti riskinä voi olla likviditeettiloukku.   

 

Lyhyen aikavälin riskit ovat niitä tekijöitä, jotka voivat negatiivisesti ja nopeasti vaikuttaa 

yhtiön toimintaan esim. raaka-aineet, korot, valuuttakurssit ja sääntely. Mikäli yhtiöllä on 

paljon lyhyellä aikavälillä vaikuttavia riskejä, tulee tuottovaatimuksen olla selkeästi kor-

keampi, koska pitkän aikavälin riskeihin yhtiö pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan pa-

remmin. Hyvä esimerkki sääntelyyn liittyvästä riskistä on korkokatto kulutusluotoille. 

Tämä voi pahimmillaan kaataa useita alan yhtiöitä. Muutos voi olla hyvinkin nopea, eikä 

välttämättä kaikilla yhtiöillä ole kykyä sopeutua muutokseen nopealla aikataululla.  

 

6.4 Listamaattomien osakkeiden arvostus 

 

Listaamattoman osakkeen, kuten pörssiosakkeenkin, arvostus muodostuu kolmesta 

komponentista: arvostuskertoimet, tuloskasvu ja osinkotuotto. Listaamattomissa osak-

keissa arvostuskertoimet ovat yleisellä tasolla maltillisia. Listaamattomien osakkeiden 

arvonnousu harvoin johtuu arvostuskertoimien noususta. Osaa yhtiöistä saatetaan hin-

noitella korkeammalle johtuen tuloskasvuodotuksista. Sijoittajan tulee aina tapauskoh-

taisesti pohtia, ovatko nämä tuloskasvu odotukset perusteltuja.  

 

Tuloskasvun merkitys on erittäin kriittinen komponentti listaamattomissa yhtiössä. Arvos-

tuskertoimet eivät usein nouse korkealle johtuen heikosta likviditeetistä, mutta tuloskas-

vun myötä osakkeen kurssi nousee. Tuloskasvu voi olla myös omistuksien arvon kasvua. 
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Omistuksien arvon kasvun lisäksi omistuksen muuntuminen käteiseksi voi nostaa osak-

keen kurssia, jos oletetaan, että yhtiö tulee jakamaan hyvää osinkoa tai yrityksen myyn-

nistä tulee ennakoitua suurempi voitto.  

 

Viimeinen tekijä listaamattomissa osakkeissa on osinkotuotto. Tärkeää on tiedostaa kes-

tävän osingon taso, mutta melko vahvasti tällä hetkellä 6–10 %:n osinkotuotto on riittävä 

itsessään ylläpitämään osakkeen arvoa. Yli 10 %:n osinkoa on harvoin tarjolla, vaan 

osakkeen hinta nousee nopeasti sille tasolle, jos markkinat olivat ennakoineet väärin 

osingon tason.  

 

6.5 Yhteenveto  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää, miten listaamattoman yrityksen arvo voidaan 

määrittää, mikä tulisi olla likviditeettialennuksen, miten listaamattomiin yhtiöihin voi yli-

päätänsä sijoittaa ja mikä on riski sijoittaa listaamattomaan yhtiöön. Näihin kysymyksiin 

sain teoriavaiheessa kattavia vastauksia, joita sitten sovelsin itse tutkimusvaiheessa. 

Listamaattoman yrityksen arvo voidaan määrittää aivan kuten pörssiyhtiön DCF-analyy-

sin ja osien summa-menetelmän avulla. Gordonin mallia ei ole suositeltavaa käytettävän 

arvonmääritykseen. Riskin mittarina käytettävän betan lisäksi on hyvä tuntea listaamat-

toman yhtiön liiketoiminta ja siihen vaikuttavat riskit, jotka kävin läpi johtopäätöksissä. 

Osakkeen likviditeettialennus täytyy pystyä määrittelemään, joten sovelsin opinnäyte-

työssäni neljää eri muuttujaa: yhtiön liikevaihtoa, nettovelkaa, osakevaihtoa ja osakkeen-

omistajien määrää. Tärkeää on määritellä realistinen likviditeettialennuksen taso, ettei 

pääomantuottovaatimus kasva epärealistisen korkeaksi.  

 

Listaamattomilla osakkeilla voi käydä kauppaa aivan kuten pörssiyhtiöiden osakkeilla.  

Listaamattomiin osakkeisiin sijoittamisessa täytyy huomioida varainsiirtovero kauppojen 

yhteydessä ja mahdolliset kaupankäynnin kustannukset, jotka ovat usein korkeammat 

kuin pörssikaupassa.  Tällä hetkellä Suomessa ainoaa merkittävää kauppapaikkaa lista-

maattomilla osakkeille ylläpitää Privanet-pankkiiriliike.   

 

Jatkotutkimuksena voisi olla mielenkiintoista tutkia yksittäistä yhtiötä tarkasti soveltaen 

joko DCF-analyysiä tai osien summa-menetelmää ja ottaen laajemmin huomioon yhtiöön 

vaikuttavat riskit. Tässä vertailussa olisi hyvä käyttää verrokkiryhmäanalyysiä, jolloin 

voisi vielä paremmin tutkia, kuinka listaamattoman yrityksen arvo korreloi pörssiverrok-

keihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määrittää, miten listaamattoman yrityksen 
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arvo korreloi pörssiverrokkeihin. Pörssi- ja listaamattomien yhtiöiden osakkeilla on sel-

västi jonkin asteista korrelaatiota, kuten Eckerön ja Findan tapauksista voitiin havaita. 

Tämän tutkimuksen laajuuden huomioiden tätä yhteyttä ei ollut mahdollista syvemmin 

tutkia. Omana aiheenaan tämä voisi olla hyvä jatkotutkimuksen aihe.  

 

Mielenkiintoinen tutkimuksen aihe voisi olla, miksi niin harva sijoittaja hyödyntää varsin 

heikosti tehokasta markkinaa. Yrityksen heikko likviditeetti nostaa sijoittajien tuottovaati-

musta, mutta kääntäen tämä johtaa siihen, että osakkeiden hinnat laskevat sellaiselle 

tasolle, että niiden tuotto-odotus on parempi kuin pörssiyhtiöillä.      
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