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Opinnäytetyö käsittelee Helsingin pörssin päälistalle vuosina 2012–2016 listau-
tuneiden yritysten kehitystä listautumisen jälkeen. Tämän lisäksi tavoitteena on 
tutkia, mitkä taloudelliset tunnusluvut tai muut tekijät ovat ennakoineet listautumi-
sen onnistumista tai epäonnistumista. Listautumisten onnistumista arvioidaan lis-
tautumisen jälkeisen kurssikehityksen pohjalta. 

Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu sijoittamisesta ja sen eri muodoista, osake-
yhtiöstä, pörssistä, pörssilistautumisesta sekä taloudellisista tunnusluvuista. Tie-
toa teoriaosuutta varten on haettu alan kirjallisuudesta, erilaisista alan internet-
lähteistä, muista alan opinnäytetöistä sekä opinnäytetyötä käsittelevien yritysten 
vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä.  

Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa listautuneet yritykset jaetaan kolmeen 
ryhmään listautumisen jälkeisen kurssikehityksen pohjalta. Tämän jälkeen kurs-
sikehitystä pyritään selittämään erinäisten taloudellisten tunnuslukujen, sekä 
muiden tekijöiden avulla. Tunnusluvut jaettiin seuraaviin ryhmiin: kasvu, kannat-
tavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja markkinaperusteiset tunnusluvut. 
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The objective of this thesis was to study the development of the companies that 
were listed to the OMXH main list during years 2012 – 2016. In addition, the aim 
of the thesis was to find out which financial indicators or other factors have indi-
cated the success or the shortcomings of an initial public offering. In this thesis 
the success of an initial public offering is evaluated by the development of the 
share price.  

The theoretical part of this thesis consists of the forms of investing, limited liability 
companies, the stock market, initial public offerings and of financial indicators. 
The information was gathered from literature, various internet sources, other the-
ses and from the financial statements of the companies that the thesis covers.  

In the empirical part the companies are split into three groups depending on how 
their share price has developed after the initial public offering. From there the aim 
of the study was to explain the development of the share price with various finan-
cial indicators. These financial indicators depict the growth, profitability, liquidity 
and the financial solidity of a company. In addition market based key figures were 
used.  

 

Keywords: investing, stock market, initial public offering, financial indicators 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheeksi valittiin Helsingin pörssin päälistalle vuosina 2012–2016 

listautuneiden yritysten kehitys. Aiheeseen päädyttiin, koska sijoittaminen osak-

keisiin ja sen ympärillä pyörivät ilmiöt kiinnostavat opinnäytetyöntekijöitä. Pörssiin 

listautuminen on iso kokonaisuus yritykselle ja se tuo näkyvyyttä ja uudenlaista 

vastuuta. Tähän kyseiseen aiheeseen päädyttiin, koska aikaisempia tutkimuksia 

ei juuri valituilla rajauksilla löydy. Listautumista ja sijoittamista on tutkittu paljon 

vuosien varrella, mutta yrityksen listautumisen jälkeisestä kehityksestä ei löydy 

vastaavaa määrää tutkimuksia. 

Keskeinen opinnäytetyön tavoite on selvittää, onko onnistuneilla tai epäonnistu-

neilla listautuneilla yrityksillä yhteistä kehitystä selittäviä tunnuslukuja tai muita 

tekijöitä. Opinnäytetyössä ei ole tarkoitus saada yleistettäviä tuloksia tämän tut-

kimuksen ulkopuolelle, koska absoluuttisten tunnuslukujen määrittäminen on erit-

täin hankalaa. Tutkimus tehdään taloudellisten tunnuslukujen avulla ja yrityksiä 

vertaillaan kurssiarvon sekä toimialan kehityksen näkökulmasta, kuitenkin huo-

mioiden yleinen talouden kasvu aikavälillä. 

Tutkimus tuottaa uutta hyödyllistä lisäinformaatiota sijoittajille, yrityksille ja muille 

aiheesta kiinnostuneille. Sijoittajat voivat käyttää informaatiota esimerkiksi päät-

täessään osallistuvatko listautumisanteihin ja milloin aikovat ostaa tai jättää os-

tamatta yrityksen osakkeita. 

Helsingin pörssiin on listautunut vuoden 2008 finanssikriisistä toipumisen jälkeen 

useita yrityksiä. Yritysten listautumisten määrä on kasvanut vuosittain. Tämä tuo 

enemmän yrityksiä sijoittajien näköpiiriin ja listautumisannit ovat usein erittäin nä-

kyviä mediassa. 
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1.1 Tutkimuskysymys ja lisätutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on, mitkä tekijät vaikuttavat listautumisen 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen ja sen jälkeiseen kurssikehitykseen. Päätut-

kimuskysymykseen vastausta etsitään tunnuslukujen, kansantalouden kehityk-

sen arvion ja toimialan avulla. 

Lisätutkimuskysymyksenä on, mitkä tunnusluvut ennustavat parhaiten yrityksen 

kehitystä pörssissä. Tässä kysymyksessä arvioidaan myös tunnuslukujen toimi-

alasidonnaisuutta. Kaikki tunnusluvut eivät sovi kaikille aloille. Toisena lisätutki-

muskysymyksenä on, miten sijoittajat näkevät yrityksen. Voidaan olettaa parem-

paa tunnettavuutta, työnantajakuvaa ja markkinoiden luomaa listautumispainetta. 

Tutkitaan millainen vastaanotto yrityksellä on ollut pörssissä. Työn teoreettisen 

viitekehyksen muodostavat listautuminen, listautumisanti, pörssi, Helsingin 

pörssi, pörssin päälista, analyysissa käytettävät tunnusluvut ja julkinen osakeyh-

tiö. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista menetelmää eli laadullista tutkimusta. 

Opinnäytetyössä analysoidaan valmiiksi laskettuja tunnuslukuja, jotka kerätään 

yhteen ja analysoidaan valitun aikajänteen mukaan. 

Tutkimusaineisto kerätään Kauppalehden tarjoamien valmiiksi laskettujen tun-

nuslukujen pohjalta. Tunnuslukuihin sisältyy riski, kun niitä ei lasketa itse. Luku-

jen voidaan olettaa olevan luotettavia, koska toimijana Kauppalehti on neutraali 

toimija alan viestinnässä ja se kertoo avoimesti käyttämäänsä laskentakaavaa. 

Tunnusluvuista päätettiin, ettei niitä lasketa opinnäytetyöntekijöiden toimesta, 

koska työmäärä kasvaisi liian suureksi. Opinnäytetyössä käytetään aineistona 

myös listautumismateriaaleja, osavuosikatsauksia, toimintakertomuksia ja tilin-

päätöstietoja. Aineisto kerätään Excel-tiedostoon ja sen perusteella analysoidaan 

yrityksiä.  Aineistosta muodostetaan kaavioita, joiden perusteella yritetään löytää 

yhteisiä piirteitä yrityksille, joiden listautuminen on onnistunut samalla tavalla. 
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1.3 Rajaukset 

Opinnäytetyötä rajataan seuraavilla kriteereillä. Maantieteellisesti se rajataan 

koskemaan vain Suomessa sijaitsevaa Helsingin pörssiä, koska siitä on saata-

villa helposti suomenkielistä tietoa sekä opinnäytetyöntekijöiden tuntemus aihee-

seen rajautuu kyseiseen markkinapaikkaan. First North -lista jätetään tutkimuk-

sen ulkopuolelle, koska päälistan yritysten raportointivelvollisuus ja näkyvyys on 

laajempi kuin kyseisen listan yrityksillä. Tarkasteluperiodiksi valittiin 2012–2016, 

koska yrityksiä on riittävästi tutkittavaksi ja 2011 vuonna yrityksiä ei listautunut. 

Aikajänteeksi tutkimusaineistolle valittiin 2012–2017, jotta löytyy vähintään kah-

den vuoden tunnusluvut yrityksistä. Samalla 2017 vuoden loppuun rajauksessa 

osingon jako keväällä 2018 ei ole ehtinyt vaikuttaa yrityksen kurssiarvoon pörs-

sissä. 

Tutkimuksessa rajattiin tunnusluvut viiteen kategoriaan: kasvu(toiminnan laa-

juus), kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja markkinaperusteiset tun-

nusluvut. Jokaiseen kategoriaan valittiin kaksi tunnuslukua, joiden perusteella yri-

tyksiä analysoidaan. Yrityksiä aikajänteellä listautui 20, joten kokonaan toimiala 

riippumattomia tunnuslukuja oli vaikea valita, mutta yrityksen toiminnan luonne 

otetaan huomioon vertailussa. 

 

2 Sijoittaminen 

Sijoittaminen tarkoittaa lyhyesti sitä, että henkilö tai yritys etsii rahalleen tuottoa, 

jolloin se on valmis hyväksymään riskin, että rahalla ostettu sijoitusinstrumentti 

voi tuottaa lisäarvoa sijoitetulle pääomalle tai huonommassa tapauksessa laskea 

verrattuna sijoitettuun pääomaan. Opinnäytetyössä puhutaan piensijoittajasta, 

jolla tarkoitetaan henkilöä, jonka päätulonlähteenä on jokin muu kuin sijoituksista 

muodostuva tuotto. Yleisimmät sijoitusmuodot piensijoittajalle ovat suorat osake-
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sijoitukset, osake- ja korkorahastot, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.1. Suo-

messa yleistä on sijoittaa rahaa myös talletustilille, jossa kuitenkin tuotto pää-

omalle on usein pienempi kuin osakemarkkinoilla. 

Tapoja sijoittaa on monia niin kuin on kohteitakin, mutta yleisin tapa sijoittaa on 

pankin tai välittäjän kautta, joita on paljon tarjolla ja he markkinoivat omia palve-

luitaan.  Esimerkiksi oman pankin kautta pääsee helposti aloittamaan sijoittami-

sen ja jos itse ei osaa tai ei ole aikaa tutustua osakkeisiin, ovat rahastot helpoin 

vaihtoehto, kun rahaston hoitajana toimiva alan ammattilainen vastaa sijoituk-

sesta. 

Osakkeet säilytetään Suomessa arvo-osuustilillä ja tili on välittäjäkohtainen. 

Arvo-osuustili on pankkitiliä vastaava, mutta se tarvitsee rinnalleen myös rahalii-

kennettä varten toisen tilin. Esimerkiksi jos sijoituksia alkaa tekemään oman pan-

kin kautta, toimii käyttötili rahaliikennettä varten tarkoitetussa käytössä. Sen 

kautta liikkuu kaikki raha liittyen sijoituksiin osingon maksut, ostot ja myynnit. Riip-

puen välittäjästä suurimmasta osasta edellä mainituista toimenpiteistä veloite-

taan palveluhinnaston mukainen maksu, joka on yleensä kertaluontoinen ja nämä 

kulut tulee ottaa huomioon, kun mietitään tuottoa sijoitukselle. (Saario 2017, 28.) 

2.1 Sijoitusmuodot 

Opinnäytetyössä käsitellään osakesijoittamista tarkimmin, koska se liittyy tutki-

musongelmaan, joten se tullaan avaamaan parhaiten lukijalle. Todellisuudessa 

on muitakin tapoja etsiä tuottoa rahalleen ja tässä käsitellään yleisimmät sijoitus-

muodot, joihin jokaisella suomalaisella on mahdollisuus sijoittaa. Osaan sijoitus-

kohteista voi olla hankalaa yksityisen piensijoittajan sijoittaa, koska niitä harvem-

min tarjotaan tälle kohderyhmälle (piensijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sijoittajatyyppiä, joka toimii palkkatyössä ja sitä kautta sijoittaa omia varojaan).  

2.2 Rahastot  

Rahastot ovat esimerkiksi pankkien ja muiden osakkeiden ja sijoitusinstrument-

tien välittäjien tuotteita, jotka sisältävät erilaisia sijoitusinstrumentteja. Rahaston 

tarkoitus on olla tuotteena riskittömämpi kuin osakkeen suoraoston. Idea rahas-

ton sijoittamisessa on, että rahastosta ostetaan osuus ja rahastot sijoittaa rahat 
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eteenpäin. Rahastolle on nimetty rahastonhoitaja tai rahastonhoitajat, jotka ovat 

vastuussa rahaston sijoituksista. (Handelsbanken 2019.) 

Rahastoilla on eri riskitasoja ja riskitaso määräytyy sen sijoituksien mukaan. Tuo-

tot ovat myös pienemmät kuin suorassa osakesijoittamisessa, koska rahaston-

hoitajalla on oma kiinteä palkkio, joka pienentää rahaston tekemää tuottoa tai 

kääntää tuoton negatiiviseksi. Usein rahastot ovat tuotteistettu siten, että ne 

kaikki ovat erilaisia ja sijoittaja voi itse päättää, minkä teollisuusalan tai ekologi-

suuden perusteella antaa rahansa sijoitettavaksi. (Skandinaviska Enskilda Ban-

ken 2013.) 

Rahastot ovat aktiivisesti tai passiivisesti hoidettuna. Aktiivisella rahastonhoidolla 

tarkoitetaan, että rahastonhoitaja tekee aktiivisesti sijoituspäätöksiä ja tyypillisesti 

passiivisesti hoidettu rahasto seuraa esimerkiksi indeksiä. Rahastojen kautta on 

hyvä sijoittaa kohteisiin, joihin sijoittaminen Suomesta voisi olla hankalampaa esi-

merkiksi Venäjän osakkeisiin, joista on vaikeampi saada tietoa, jos ei ole pereh-

tynyt esimerkiksi toisen maan kulttuurin ja taloustilanteeseen. (Heikinheimo 

2018.; Heikkilä 2016.) 

Rahasto koostuu sen pääasiallisesta sijoitus instrumenteista, joita voi olla esi-

merkiksi osakkeet, korot, toiset rahastot. Rahastoilla on myös olemassa käteis-

varoja, jotta rahaston omistajat voivat nostaa osuuksiaan rahastosta. Tilan-

teessa, jossa merkittävä osa rahaston omistajista haluaisi nostaa rahansa pois, 

ei olisi suoraan mahdollista, koska käteisvaroja ei ole heti saatavilla ennen sijoi-

tuksien myyntiä. (Handelsbanken 2019.;Skandinaviska Enskilda Banken 2013.) 

 

2.2.1 Korot ja velkakirjat  

Sijoittaja voi myös sijoittaa varojansa korkoihin. Korot voidaan jakaa kahteen eri 

luokkaan hallinnollisiin ja markkinoilla määräytyviin korkoihin. Hallinnolliset korot 

ovat esimerkiksi ohjauskorkoja, joilla pyritään vaikuttamaan korkotasoon. Kes-

kuspankit säätelevät tällä toimella esimerkiksi markkinoita. Markkinoilla määräy-

tyvät korot ovat taas esimerkiksi EURIBOR-korkoja, jotka lasketaan keskiarvona 

pankkien toisille pankeille vakuudettomasti annetuista varoista. Piensijoittaja voi 
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sijoittaa korkoihin esimerkiksi rahastojen ja joukkovelkakirjojen kautta. Nämä 

joukkovelkakirjat ovat valtioiden, kuntien ja muiden tahojen liikkeelle laskemia lai-

noja, joilla usein on tarkoitus rahoittaa toimintaa. Paikallisella tasolla Saimaan 

kanavan rakentamista on rahoitettu joukkovelkakirjalainalla. (Pörssisäätiö 

2018a.)  

2.2.2 Kiinteistösijoittaminen 

Kiinteistösijoittamisessa sijoituksen kohteena on kiinteistö, jonka on tarkoitus 

yleensä tuottaa omistajalleen. Tuotto voi tulla vuokratuloista tai kiinteistön hank-

kimisen jälkeisestä myynnistä toiselle osapuolelle.  Kiinteistö on määritelty arvon-

lisäverolaissa koskemaan maa-alaa, rakennusta tai rakennelmaa. Myös kiinteästi 

rakennuksiin ja rakennelmiin kuuluvat osat luetaan osaksi kiinteistön määritelmää 

(Verohallinto 2018.) 

Piensijoittajalle yleisin tapa sijoittaa kiinteistöihin on ostaa sijoitusasunto, saada 

asunto perinnöksi tai muuttaa omistusasunnosta pois ja asettaa se vuokralle. Ku-

ten kuvassa 1 (s.11) esitetään, 66,3 % suomalaisista kotitalouksista on omistus-

asunto ja 14,5 % vapaa-ajan asunto. Myös metsät ja maa-alueet ovat osa kiin-

teistösijoittamista ja ovat myös yleinen omistuslaji, kun niiden omistajia on 14,9 % 

suomalaisista. Suoran kiinteistösijoittamisen hyötyjä on vakaa tuotto etenkin 

asuntojen kohdalla. Riskinä voidaan pitää omistuksen arvon laskua omistus-

ajalla. Suurena riskinä nähdään myös suuren pääoman tarve, johon voidaan tar-

vita velan ottoa. Asuntorahoittamiseen erikoistunut Suomen Hypoteekkiyhdistyk-

sen toimitusjohtajan Ari Paunan mukaan on suuri riski, jos lähdetään asuntosi-

joittamiseen velkarahalla. Paunan mielestä syynä tähän on se, että asuntosijoit-

tamista on hänen mielestään markkinoitu liian helpoksi tavaksi vaurastua ja ko-

kemattomampi sijoittaja saattaa ajautua tekemään suuria virheitä (Kauppalehti 

2017.) 

2.2.3 Pankkitalletukset 

Pankkitalletuksia voidaan pitää yhtenä sijoitusmuotona. Kuvan 1 perusteella näh-

dään tilastokeskuksen vuoden 2016 tutkimuksesta, että talletuksien osuus suo-

malaisten omaisuudesta on erittäin suuri verrattuna muihin sijoituskohteisiin, 

jotka mahdollisesti ovat usein tuottavampia kohteita. Talletuksia voidaan kuvan 
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perusteella olettaa olevan lähes jokaisella suomalaisella, mutta esimerkiksi osak-

keita ja rahastoja ei vielä ole edes puolella suomalaisista. Vuoden 2018 lopussa 

suomalaisia kotitalouksia jotka omistavat EuroClear Finlandin arvo-osuusjärjes-

telmässä olevia osakkeita oli noin 800 000 (Pörssisäätiö 2018b).  Sijoituspalve-

luita tarjoavan Nordnetin blogin mukaan rahaa talletustileillä pitävät tulevat me-

nettämään pitkällä sijoitusvälillä arvonnousun eivätkä hyödy korkoa-korolle ilmi-

östä(Nordnet 2018). Korkoa korolle tarkoittaa, että sijoitetaan sijoituksen tuotta-

mat varat uudelleen, jolloin myös korko tuottaa alkupääoman lisäksi. 

 

Kuva 1 Varallisuuslajeja omistavien kotitalouksien osuudet ja varallisuuslajin 
osuus kokonaisvaroista (%) vuonna 2016 (Tilastokeskus 2018a) 

2.2.4 Osakkeet ja osakesijoittaminen 

Osakkeella tarkoitetaan arvopaperia, joka oikeuttaa omistusosuuteen jostakin yri-

tyksestä. Osakkeita voit omistaa yksityisestä osakeyhtiöstä tai julkisesta osake-

yhtiöstä. Osakeyhtiön osakkeet eivät ole julkisessa kaupankäynnissä yleisellä 
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markkinapaikalla, josta niitä voi ostaa kuka tahansa. Julkisen osakeyhtiön osak-

keet ovat kenen tahansa ostettavissa olettaen, että joku niitä myy kauppapaikalla 

eli pörssissä. (Minilex 2019) 

Osakeyhtiön osakkeiden omistamisessa tuotto koostuu osakkeenomistajalle 

maksettavasta osingosta, jonka yhtiökokous päättää, tai arvonnousutuotosta, eli 

siitä kun osakkeen arvo nousee ja omistaja pystyy myymään osakkeensa kalliim-

malla kuin on sen ostanut. Julkisen osakeyhtiön osakkeen arvo määräytyy sen 

mukaan, millä hinnalla sen omistajat sitä myyvät kauppapaikalla. Osakemarkki-

noilla toteutuu kysynnän ja tarjonnan laki eli ilman kysyntää hinta laskee, kun 

tarjonta ylittää kysynnän ja päinvastoin. 

Osakkeita voi ostaa välittäjän kautta esimerkiksi Helsingin pörssin päälistalta. Os-

taminen tapahtuu tekemällä ostotoimeksiannon välittäjälle, joka perii maksun 

tästä toimeksiannosta oston toteutuessa. Maksu saattaa olla kiinteä korvaus 

määritettyyn rajaan asti tai volyymin mukaan. Osakkeiden myyminen tapahtuu 

samalla tavalla tekemällä toimeksianto, jossa määritellään pyydettävä hinta sa-

malla tavalla kuin ostaessa määritellään ostohinta. (Seppo Saario 2017, 28-30.) 

Osakkeiden omistamiseen ei ole ikärajaa, joten nuorikin sijoittaja voi niitä omistaa 

tai saada perintönä. Osakesijoittamisessa on erilaisia tyylejä, miten toimia mark-

kinoilla. Karkeimmat yleistykset sijoittajatyypeistä ovat kasvu-, arvo- ja osinkosi-

joittaja.  

Kasvusijoittaja hakee usein tuottoa lyhyellä aikavälillä. Sijoittaja joutuu kestä-

mään riskiä enemmän kuin arvosijoittaja, koska kasvuyritysten lyhyen aikavälin 

ennusteessa tapahtuu suurempia vaihteluja, yritysten suunnan ennustamisen ta-

kia. Kasvuyrityksiksi valikoituu lyhyellä aikavälillä nopeasti kasvavia yrityksiä 

etenkin liikevaihdolla mitattuna. (Vesterinen 2017, 25). 

Arvosijoittamisella pyritään löytämään tasaisesti kasvavia vakaita yrityksiä. Toisin 

kuin kasvusijoittamisessa, tässä sijoituksen omistusaika on yleisesti pitempi ja 

puhutaan useista vuosista ja monissa tilanteissa ei ole välttämättä tarkoitus 

myydä osakkeita pois. 
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Osinkosijoittaja pyrkii keräämään omaan osakesalkkuunsa yrityksiä, jotka mak-

savat suhteessa osakkeen arvoon hyvin osinkoa eli osuutta yrityksen voitollisesta 

tuloksesta. Osinkotuotto- % mittaa kuinka monta prosenttia osakkeen arvosta 

maksettu osinko on ja tämä yksi valintaperuste osinkosijoittajalle. Oheisessa ku-

vassa näkyy keskimääräinen osinkotuotto - % Helsingin päälistan yrityksistä 

ajanjaksolle 2012–2016. 

 

 

Kuva 2 Osinkotuotto- % Helsingin pörssin päälistalla (Alma Talent 2019) 

Osakkeita Suomen pörssistä yksityinen piensijoittaja vois ostaa välittäjän kautta. 

Tämä tapahtuu pankin tai muun välittäjän kautta esimerkiksi Nordean tai Nord-

net:n kautta. Sijoittaja tekee toimeksiannon välittäjälle haluamastaan osakkeesta, 

joko tarkalla hinnalla tai hintavälillä, jolloin välittäjä ostaa tämän hintavälin sisällä 

osakkeita. Rajahinnallinen toimeksianto on voimassa Helsingin pörssissä maksi-

missaan 90 päivää. Toimeksiannot voivat olla myy tai osta. Toimeksianto on mah-

dollista peruuttaa sen tekemisen jälkeen. Jos toimeksiannosta osa on tapahtunut, 

silloin vain se kohdistuu jäljellä olevaan osaan toimeksiannosta (Osuuspankki 

2018.) 

2.3 Arvo- ja kasvuyritykset  

Yritykset pörssissä voidaan karkeasti jaotella kahteen ryhmään arvo- ja kasvuyri-

tyksiin. Usein vertailukohtana käytetään pörssiyhtiöistä P/B-lukua eli osakekurssi 

jaettuna osakekohtaisella omalla pääomalla. Jos yritys saa pienen arvon ajatel-

laan, että yrityksen kasvunäkymät ovat pienemmät ja päinvastoin. Jos yritys on 

kannattava ja sillä on kasvupotentiaalia, ajatellaan, että sillä voi olla isompi P/B-

luku(Random Walker 2018). Lukuun vaikuttaa tietysti alan yleinen kehitys ja tyy-

pillisesti vähän pääomaa sitovilla aloilla P/B-luku on korkeampi kuin paljon pää-

omaa sitovilla aloilla. 
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Tuotto muodostuu näillä osakkeilla usein eri kautta. Arvo-osakkeilla tuotto syntyy 

yrityksen maksamista osingoista ja sijoittajat hyötyvät pienestä vuosittain jatku-

vasta kasvusta. Kasvuosakkeella tuotto syntyy kurssinoususta, koska usein yritys 

joutuu laittamaan tilikauden voiton kasvuun ja sillä ei ole varaa maksaa osinkoja. 

Tämän takia kasvuosakkeen kohdalla on tärkeämpää ajoittaa ostot ja myynnit 

kuin arvo-osakkeella, joka usein hankitaan pitkäaikaiseen omistukseen. Sijoitta-

jan tuleekin osakkeita ostaessa tarkastella ja tiedostaa miten kyseinen osake hä-

nelle tuottaa. Tämä on osa sijoitussuunnittelua, jota jokaisen varojaan sijoittajan 

tulisi miettiä ja olisi hyödyllistä rakentaa suunnitelma itselle, jonka perusteella ete-

nee. 

 

3 Osakeyhtiö  

Osakeyhtiö on yritysmuoto, jota säätelee osakeyhtiölaki 624/2006, joka samalla 

kumosi sitä edeltäneen vuonna 1978 tehdyn osakeyhtiölain. Osakeyhtiölain mu-

kaan osakeyhtiöitä on kahdenlaisia, joko yksityisiä tai julkisia osakeyhtiöitä. Jul-

kisia osakeyhtiöitä, joiden osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen 

kaupankäynnin kohteena Suomessa tai jossakin muussa Euroopan talousaluee-

seen kuuluvassa valtiossa kutsutaan myös pörssiyhtiöksi. Pörssiyhtiön tulee aina 

olla julkinen osakeyhtiö, mutta julkinen osakeyhtiö ei aina ole pörssiyhtiö. Yksityi-

sen ja julkisen osakeyhtiön yksi keskeisimpiä eroja on niiden välinen ero vaadi-

tussa minimiosakepääomassa. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 

2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 80 000 euroa (Villa, 

2018, 20.) Tammikuussa 2019 hyväksytyn lakimuutoksen myötä 1.7.2019 alkaen 

yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu. Tämän jälkeen yksi-

tyinen osakeyhtiö on mahdollista perustaa ilman omaa pääomaa tai siten osak-

keista maksettava määrä sijoitetaankin suoraan yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.  

Osakeyhtiön perimmäisenä tavoitteena on tuottaa osakeyhtiön osakkeenomista-

jille voittoa, ellei kyseisen yrityksen yhtiöjärjestyksessä ole sovittu muuta. Osake-

yhtiölaki ei tätä tarkemmin määritä voiton tuottamisen tarkoitusta, eli se ei tar-
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koitta sitä, että osakeyhtiön johdon tulisi tuottaa mahdollisimman paljon voitonja-

kokelpoisia varoja. Sen sijaan tulisi tarkastella pitkän aikavälin kykyä tuottaa voit-

toa osakkeenomistajille. Osakeyhtiö on sen omistajista, eli osakkeenomistajis-

taan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy, kun osakeyhtiö luodaan eli rekisteröi-

dään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osakkeenomistajat eivät ole henki-

lökohtaisesti vastuussa yrityksen velvoitteista, eli heillä on rajallinen vastuu osa-

keyhtiöstä. (Osakeyhtiölaki 624/2006). (Villa 2018, 224-228.)  

Osakeyhtiön osakkeiden omistajat voivat luovuttaa ja hankkia osakkeita vapaasti, 

ellei osakeyhtiön yhtiöjärjestys määrää muuta. Sen takia, koska osakeyhtiö omis-

taa omaisuutensa itse, eivätkä sen osakkeenomistajat tyypillisesti vastaa yhtiön 

velvoitteista, on perusteltua että osakkeenomistajat voivat vaihtaa omistustaan 

mahdollisimman esteettömästi. Osakkeenomistajien mahdollisuuksia myydä tai 

ostaa osakkeita voidaan rajoittaa ainoastaan osakeyhtiölain mainitsemilla ta-

voilla, eli osakeyhtiön suostumus-, ja lunastuslausekkeilla. Edellä mainitut suos-

tumus-, ja lunastuslausekkeet ovat tyypillisempiä yksityisissä osakeyhtiöissä, 

kuin julkisissa osakeyhtiöissä. (Villa 2018, 226–227.) 

Osakeyhtiön kaikki osakkeet antavat omistajilleen yhdenvertaisuusperiaatteen 

mukaisesti samat oikeudet, ellei yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole muuta määrätty. 

Tavallisimmin osakeyhtiössä osakkeenomistajien valtaoikeudet määräytyvät hei-

dän omistamiensa osakkeiden määrän mukaan, ellei osakeyhtiölle ole esimer-

kiksi erillisiä osakesarjoja, jotka tuottavat eri äänimäärän.  

Yhdenvertaisuusperiaate suojaa osakkeenomistajia, jotka ovat vähemmistöomis-

tajia sellaisilta toimilta, jotka eivät edistä yhtiön eli jokaisen osakkeenomistajan 

etua. Yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoitus ei ole estää enemmistön äänivallan 

käyttöä, vaan estää se, että heidän etuaan ei voida ajaa vähemmistöosakkeen-

omistajien kustannuksella. (Villa 2018, 228 – 229.) 

Osakeyhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous ja hallitus. Näiden li-

säksi osakeyhtiöllä on myös mahdollista olla toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. 

Osakeyhtiössä yhtiökokous valitsee parhaan mahdollisen hallituksen toimimaan 

yhtiön korkeimpana johtona, jonka tehtävänä on edistää yhtiön etua. Hallitus on 

edesvastuussa yhtiökokoukselle, eli sille toimielimelle, joka sen on myös valinnut. 
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Osakeyhtiön hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on päättä yhtiön strategisista pää-

töksistä ja budjetista. Hallituksen tehtävänä on myös valmistella ja hyväksyä yh-

tiön tilinpäätös, ja valita ja mahdollisesti erottaa toimitusjohtaja. (Hannula ym. 

2014, 18.) 

Osakeyhtiön ylin  päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat voivat käyttää 

päättämisvaltaansa yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen muodostavat ne 

osakkeenomistajat, jotka ovat läsnä yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesta tai 

edustajan kautta. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiön yh-

tiökokouksiin. Osallistumisen ainoana edellytyksenä on se, että omistaa yhtiön 

osakkeita ja että kyseinen omistaja on merkitty osakasluetteloon.    Yhtiökokouk-

sia on kahdenlaisia, varsinaisia sekä ylimääräisiä. Ero näiden kahden yhtiöko-

kouksen välillä on se, että varsinaisen yhtiökokouksen pitoaika on osakeyhtiö-

laissa etukäteen määrätty. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei ole lakisääteisesti 

pakko järjestää, vaan niitä on mahdollista järjestää tarvittaessa. (Villa 2018, 272–

276.)  

Yhtiökokouksessa päätettävät asiat on säädetty osakeyhtiölaissa. Varsinaisessa 

yhtiökokouksessa on aina päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen 

osoittaman voiton käytöstä, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvapaudesta 

sekä hallituksen, tilintarkastajan ja toimitusjohtajan valinnasta. Yhtiökokouksessa 

jokainen osakkeenomistaja voi äänestää edustamiensa osakkeiden tuottamalla 

äänimäärällä. (Villa 2018, 283-285.) Yksityisten sekä julkisten osakeyhtiöiden yh-

tiökokouksia koskevat täysin samat säädökset. Tällöin piensijoittajilla on täysin 

vastaavat oikeudet osallistua pörssiyritysten yhtiökokouksiin, vaikka heillä olisikin 

vain yksi yhtiön osake. Yhtiökokouksin yksi tärkeimmistä anneista piensijoittajille 

on mahdollisuus päästä esittämään kysymyksiä yhtiön johdolle, sekä kuulemaan 

muiden osakkeenomistajien näkemyksiä yhtiöstä.  

Osakeyhtiön toimitusjohtaja ei ole yhtiölle lakisääteisesti pakollinen toimielin, 

vaikkakin tyypillisesti useimmissa osakeyhtiöissä on toimitusjohtaja. Toimitusjoh-

tajan valinta voi kuitenkin olla hallitukselle pakollinen toimenpide, jos yhtiön yh-

tiöjärjestys näin edellyttää. Osakeyhtiön toimitusjohtajalla on ns. yleistoimivalta, 

eli hänen tehtäviinsä kuuluu vastata yrityksen juoksevan hallinnon toteuttami-

sesta, sekä muusta operatiivisesta toiminnasta. Tämän lisäksi toimitusjohtajan 
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tehtäviin kuuluu kirjanpidon lainmukaisuudesta vastaaminen. Vastaavasti kuten 

yhtiön hallituksen, myös toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu yhtiön edun edistämi-

nen. Toimitusjohtajan tulisi toimissaan pystyä ottamaan huomioon osakkeen-

omistajien yhdenvertaisuusperiaate, eli hän ei saa toteuttaa sellaisia toimenpi-

teitä, jotka suosivat joitain osakkeenomistajia, enemmän kuin toisia. Toimitusjoh-

tajan on mahdollista erota tehtävästään käytännössä milloin tahansa ja hallituk-

sen on myös mahdollista erottaa toimitusjohtaja vastaavasti milloin tahansa. 

(Hannula ym. 2014, 34–41.) 

4 Pörssi  

Pörssi on julkisesti säännelty ja organisoitu kauppapaikka, jossa on mahdollista 

käydä kauppaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeilla, joukkovelkakirjoilla 

sekä muilla rahoitusvälineillä. Pörssissä tehdyille kaupoille tavanomaista on nii-

den julkisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtyjen kauppojen määrät, 

hinnat ja välittäjät ovat julkista tietoa. Suomessa pörssiyhtiöitä ovat ne julkiset 

osakeyhtiöt, joiden kotipaikkana toimii Suomi ja joiden osakkeet ovat kaupan-

käynnin kohteena säännellyllä markkinalla eli pörssissä. Kaikki julkiset osakeyh-

tiöt eivät ole välttämättä pörssiyhtiöitä, mutta pörssiyhtiöt ovat aina julkisia osa-

keyhtiöitä. (Pörssisäätiö 2018a.) (Arvopaperimarkkinalaki 746/ 2012.)  

Pörssillä on useita eri tehtäviä. Yksi tärkeimmistä on toimia rahoituskanavana ra-

hoitusta myöntävien sekä sitä hakevien tahojen välillä. Rahoitusta hakevia tahoja 

voivat olla listautuvat yritykset, tai jo pörssilistoilla olevat yritykset jotka tekevät 

uuden osakeannin. Tämän lisäksi pörssin tulee toimia puolueettomana ja riippu-

mattomana markkinapaikkana. Pörssin tehtäviä on myös ylläpitää avointa, tasa-

puolista, informatiivista ja likvidiä markkinapaikkaa. Pörssissä käytävän kaupan-

käynnin tulisi olla sellaista, että kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 

hinta määräytyisi toimivilla ja tehokkailla markkinoilla siten, että jokaisella olisi 

käytettävissään riittävä tieto hinnanmuodostuksen perusteeksi. (Nasdaq 2018a). 

Suomessa toimiva Helsingin pörssi on alun perin perustettu vuonna 1912. Vuo-

desta 2003 alkaen se on kuulunut ruotsalaiseen OMX-konserniin. Helsingin pörs-

sistä käytetään yleisesti lyhennettä OMXH, jossa OMXH viittaa konserniin ja H 

pörssin fyysiseen sijaintiin eli Helsinkiin. Vastaavasti esimerkiksi OMXS pörssi on 
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samaan konserniin kuuluva Tukholman pörssi. Vuonna 2007 OMX konserni siirtyi 

amerikkalaisen Nasdaq-konsernin omistukseen. Nasdaq (National Association of 

Securities Dealers Automated Quatations) on vuonna 1971 Yhdysvalloissa pe-

rustettu pörssi. Nasdaq oli alun alkujaan teknologiayhtiöille suunnattu pörssi. 

Tunnetuimpia Nasdaqiin listattuja yrityksiä ovat esimerkiksi Apple, Facebook, 

Microsoft ja Netflix. Vuonna 2007 vaihtoehtoinen First North pörssilista aloitti toi-

mintansa Suomessa ja Ruotsissa. (Pörssisäätiö 2018a.) 

5 Listautuminen  

Opinnäytetyössä tutkitaan Helsingin pörssin päälistalle listautuneiden yritysten 

kehitystä ja arvioidaan yrityksiä sijoittajan näkökulmasta. Listautumisanti yrityk-

sen näkökulmasta on yleensä rahan keräämistä yritykselle sekä julkisuuden saa-

mista, kun yleisesti listautumisesta uutisoidaan medioissa. Siksi on tärkeää, että 

sijoittaja tutustuu listautuvaan yritykseen ennen kuin päättää osallistua listautu-

misantiin.  

Listautumisessa yritys joutuu työskentelemään monien eri tahojen kanssa. Fi-

nanssivalvonta ja pörssi ovat olennaisesti mukana varmistamassa yrityksen kel-

poisuuden kaupankäynnin kohteeksi. Yrityksen tulee olla ennen listautumista lait-

tanut oman raportointinsa kuntoon, koska pörssiyhtiön hallituksen tulee valvoa 

raportointijärjestelmää (Osakeyhtiölaki 624/2006). 

 

5.1 Listautumisantiin osallistuminen 

Listautumisannista käytetään lyhennettä IPO, joka tulee englannin kielen sa-

noista Initial Public Offering. Listautumisannin järjestää listautuvan yrityksen 

kanssa yleensä osakeannin pääjärjestäjänä investointipankki ja usein mukana on 

myös suomalaisia ja/tai ulkomaalaisia pankkeja. Tiedot järjestäjistä löytyy yrityk-

sen tuottamassa listautumisesitteessä, jonka finanssivalvonta hyväksyy.  

Sijoittaja pääsee osallistumaan listautumisantiin määritellyn järjestäjän kautta. 

Merkintäpaikan kautta päästään jättämään tieto osallistumisesta listautumisan-

tiin. Tiedon jättämishetkellä tulee sijoittajalla olla tiedossa kuinka monta osaketta 



19 

halutaan merkitä. Jokaisessa listautumisessa on määritetty minimi ja maksimi 

merkinnät, kuinka monta osaketta voidaan merkitä. Listautumisesitteestä löytyy 

myös merkintäaika, jonka aikana merkintä tulee tehdä, sekä aloittamis- ja päät-

tymisaika. Sijoittajan tulee tietää myös aika jolloin merkintä voidaan aikaisintaan 

keskeyttää ylikysyntätilanteessa. Ylikysyntätilanne tarkoittaa tilannetta, jossa 

osakkeita merkitään enemmän kuin alun perin on tarkoitus laskea liikkeelle yri-

tyksen toimesta. 

Kun listautumisanti päättyy, siirretään osakkeet sijoittajan arvo-osuustilille. Julki-

nen kaupankäynti osakkeesta avautuu yleensä muutama päivä osakeannin päät-

tymisen jälkeen. Yksityissijoittajan näkökulmasta listautumisannin osakkeilla voi-

daan tavoitella riippuen sijoitustyylistä kahden tyyppistä tuottoa. Pitkällä täh-

täimellä sijoittavalle osaketuotto tulee arvon noususta pitkällä aika välillä ja osin-

goista, kun taas lyhyellä aikavälillä odotetaan kurssinousua, joka tuloutuu myyn-

tihetkellä.  Usein on tilanne, että osakkeen hinta on alkuvaiheessa korkeampi 

kuin merkintähinta. Tällaisessa tilanteessa odotetaan osakkeen arvon nousevan 

heti listautumisen jälkeen, jotta yrityksestä syntyy myönteinen mielikuva (Marti-

kainen & Martikainen 2009). 

Sijoittajan tulee miettiä, sopiiko osallistuminen hänen omaan sijoitusstrategi-

aansa. Listautuvat yritykset ovat usein kasvuyrityksiä, jotka keräävät rahaa toi-

mintaansa. Toisinaan listautuva yritys voi olla mielenkiintoinen seurattava, jota 

kannattaa ostaa. On kuitenkin otettava huomioon se, että jos osake on selkeästi 

alihinnoiteltu ja se ylimerkitään, saadaan osakkeita vähemmän kuin on itse ha-

lunnut merkitä. Jos osake on taas ylihinnoiteltu, voidaan saada jopa kaikki mer-

katut osakkeet. Jälkimmäisessä tilanteessa kurssinousu voi olla epätodennä-

köistä (Martikainen & Martikainen 2009). 

 

5.2 Listautumisen syyt ja hyödyt 

Yritykset listautuvat erilaisista syistä pörssiin ja jokaiselle yritykselle hyödyt on 

yleensä tarkkaan mietitty, mitä listautumisella pyritään saavuttamaan. Keskeisim-

piä listautumisen syitä ovat listautumiselle yritystoiminnan rahoittaminen kasvua 

varten ja uuden rahoituksen hankkiminen yritykselle jatkossa. Kun yrityksen 
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osake on pörssissä voi yrityksen myynti olla helpompaa, kun osakkeella on julki-

sesti noteerattu hinta. Yrityksen työntekijöitä voidaan palkita osakkeilla ja usein 

kannustinjärjestelmissä on nykyisin mukana omia osakkeita, joilla pyritään sitout-

tamaan työntekijöitä. Listautuminen pörssiin saa usein suurta media näkyvyyttä, 

joka näkyy yrityksen suuntaan positiivisena asiana. Näkyvyys helpottaa tuottei-

den markkinoimista kuluttaja asiakkaille.(Pörssilistautujan käsikirja 2016.) 

5.3 Listautumistekniikat  

Listautumistekniikalla tarkoitetaan tapaa, jolla listautumisen yhteydessä järjestet-

tävä osakeanti tehdään. Tähän vaikuttaa keskeisesti yrityksen strategia, sekä lis-

tautumisella haluttu pääoman määrä. Yleisimmin listautuminen tehdään joko osa-

keantina, osakemyyntinä tai yhdistelemällä näitä. Ero osakeannin ja osakemyyn-

nin välillä on se, kenelle listautumisesta kertyvä pääoma päätyy. Osakeannissa 

yritys laskee liikkeeseen uusia osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Täl-

löin osakeannista syntyvä voitto päätyy listautuvalle yritykselle. Listautuminen 

tyypillisesti tehdään osakeantina, jos listautumisen tarkoituksena on hankkia yri-

tykselle lisää pääomaa esimerkiksi kasvuun. Osakemyynnissä listautuva yritys ei 

luo uusia osakkeita, vaan listautuminen tehdään myymällä vanhoja jo olemassa 

olevia osakkeita. Osakemyynnissä listautumisesta syntyvä pääoma siirtyy osak-

keita myyville vanhoille osakkeenomistajille. (Pörssilistautujan käsikirja 2016.)  

6 Tunnusluvut  

Tunnusluvut ovat olennainen osa sijoittajan päätöksentekoa. Tunnusluvut ovat 

yritysten tilinpäätöstietojen ja osavuosikatsausten perusteella laskettavia lukuja. 

Nämä tunnusluvut ovat osa tilinpäätösanalyysia, jotka toimivat pohjana päätök-

sille, joita tehdään globaalisti sijoittajien keskuudessa. (Martikainen & Martikainen 

2009, 133.) Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on yrityksen taloudellisen menesty-

misen mittaaminen. (Laitinen 1988, 161.)  

Tutkimuksen tunnusluvut ovat valideja ja reliaabeleja. Validiteetti kuvaa tässä ta-

pauksessa sitä, miten hyvin tunnusluku mittaa halutun asian ominaisuuksia. Re-

liabiliteetti kuvaa taas sitä, miten hyvin mittari on toistettavissa eli miten luotettava 
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se on. Erkki K. Laitinen toteaa, että tunnuslukuihin on mahdollista vaikuttaa yri-

tyksen johdon puolesta sekä niihin vaikuttaa myös inflaatio(Laitinen 1989; Tilas-

tokeskus 2019d; Tilastokeskus 2019e). 

Tunnusluvut, joita käytetään tässä opinnäytetyössä, on jaettu viiteen eri osa-alu-

eeseen: kasvu, kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja markkinaperus-

teiset tunnusluvut. Tunnusluvut on valittu sillä perusteella, että niitä voidaan käyt-

tää eri alojen yritysten välillä. Tiedostetaan, että 25 yrityksen tutkimisen kannalta 

on mahdotonta valita lukuja, joissa ei näkyisi toimialan luonne. Kappaleessa käy-

dään läpi myös tunnuslukujen laskukaavoja. 

 

6.1 Kasvu 

Kasvun tunnusluvut mittaavat kasvun lisäksi myös yrityksen toiminnan laajuutta. 

Esimerkiksi jos yrityksen liikevaihto kasvaa omaa toimi-alaansa nopeammin, voi-

daan olettaa, että se on kasvattanut omaa markkinaosuuttaan. Toiminnan laa-

juutta mittaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi liikevaihto, liikevaihdon kasvupro-

sentti ja taseen loppusumma. Yritys voi kasvaa orgaanisesti eli kasvattamalla lii-

kevaihtoa. Epäorgaaninen kasvu tarkoittaa tässä yhteydessä kasvua yritysosto-

jen avulla. (Seppä 2017.) 

Liikevaihdon kasvuprosentti kuvaa yrityksen liikevaihdon kasvua 12 kuukauden 

ajanjaksolla. Tälle tunnusluvulle ei ole olemassa ohjearvoja, mutta vuotuisen mi-

nimin sille asettaa inflaatio, jos yrityksen kasvu ei ylitä sitä, yritys ei saavuta re-

aalista kasvua. Tunnusluvusta selviää miten yrityksen myynti on ajanjaksolla ke-

hittynyt ja siihen voi vaikuttaa myös yrityksen toiminnan kasvaminen (yritysostot) 

tai supistaminen (toiminnan lakkauttaminen tai liiketoiminnan myynti). (Alma Ta-

lent 2019.) 

Liikevaihdon kasvuprosenttia on syytä tarkastella useamman vuoden kehityksen 

perusteella, jos se on vain mahdollista. Lukua on syytä verrata sen oman alan 

arvoihin. Arvon suuret heilahtelut eivät ole vakaallekaan yritykselle hyvä asia. 

Erittäin hälyttävää on, jos arvon epätasaisuus yhdistetään runsaaseen velkaan-

tumiseen ja kannattavuuden laskuun. 
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𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 = 100 ∗ 
( ( ) –  ( )

  ( )
(1) 

Kirjanpitolautakunta on määrittänyt yleisohjeessaan pakollisiksi tunnusluvuiksi 

toimintakertomuksessa henkilöstön keskimääräisen lukumäärän tilikauden ai-

kana (Kirjanpitolautakunta 2006). Yleisenä laskutapana ohjeistetaan, että jokai-

sen kuukauden lopussa lasketaan työntekijät yhteen ja tilikauden lopussa jaetaan 

kuukausien lukumäärällä (Alma Talent 2019). 

Tunnusluku ei ole täysin ongelmaton, jos yritys voi ostaa työvoimaa ulkopuoli-

sena palveluna. Ulkopuoliset palvelut voivat sisältää henkilöstöä yrityksen käy-

tössä alihankintana ja vuokratyövoimana (Taloushallintoliitto 2016). Tunnuslu-

kuna se kuitenkin kertoo kasvusta, koska yrityksen on luonnollisesti palkattava 

lisää henkilöstöä, kun sen liiketoimintaa kasvaa tai laajenee eri maantieteellisille 

alueille. 

 

6.2 Kannattavuus  

Kannattavuus on yrityksen keskeisimpiä edellytyksiä. Kannattavuus tarkoittaa yri-

tyksen näkökulmasta sitä, että se voi maksaa myynnillään laskunsa ja velkansa 

sekä jakaa voittoa. Heikosti kannattava yritys todennäköisesti lopettaa toimin-

tansa ennen pitkään. Yrityksen kannattavuutta mittaavat mittarit jaotellaan usein 

liikevaihdon katemittareihin sekä pääoman tuottomittareihin (Alma Talent 2019). 

Nettotulosprosentin laskemiseen tarvitaan yrityksen nettotulos ja liikevaihto. Net-

totulos itsenäisestekin on tärkeimpiä tilinpäätöksen analysointi lukuja. Kun netto-

tulos on positiivinen, voidaan olettaa yrityksen selviävän rahoituskuluista ja in-

vestoinneista. (Alma Talent 2019.) 

 

         𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 = 100 ∗  (2) 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 ± 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡 ± 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 
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Nettotuloksen minimitavoite on yrityksen määrittämä voittotavoite (Alma Talent 

2019). Kyseinen tunnusluku kestää hyvin eri toimialoilla toimivien yritysten ver-

tailun kuin moni muu tunnusluku. Nettotulosprosentti on suhteutettu yrityksen lii-

kevaihtoon. Nettotulosta ei suoraan näe tilinpäätöksessä tuloslaskelmasta vaan 

se pitää erikseen laskea. Nettotulos kuvaa yrityksen varsinaisen toiminnan tu-

losta. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen suhteellista kannattavuutta. 

Se mittaa sitä tuottoa, joka on saatu sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle 

pääomalle. (Alma Talent 2019; Erkkilä 2012) 

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖

= 100 ∗ 
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡(12𝑘𝑘)

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 (3) 

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 𝑜𝑚𝑎𝑝ää𝑜𝑚𝑎 + 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 

 

Tunnusluvun vähimmäistuottoarvona pidetään vieraan pääoman korkoa, jonka 

yritys maksaa (Alma Talent 2019). Kuitenkin yrityksen tulisi tavoitella minimis-

sään omalle pääomalle ja lainapääomalle sen hetkisen korkotason mukaista tuot-

toa (Erkkilä 2019).  Todellisuudessa pääomasijoittajat vaativat korkeampia tuot-

toja kuin vakuudellisen lainan antajat. Tähän mittariin ei voida vaikuttaa velkara-

halla.  

Tunnuslukua tulkittaessa käytetään normiarvoja kaikille toimialoille. 

 

Kuva 3 Normiarvot ROI:lle 

Normiarvot sijoitetun pääoman tuotolle

Heikko Alle 3 %
Välttävä 3-6 %
Tyydyttävä 6-10 %
Hyvä 10-15 %
Erinomainen yli 15 %
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Tunnuslukua tulkittaessa voidaan verrata kaikkien toimialojen tuloksia. Saman 

toimialan yritysten vertailu antaa kuitenkin paremman kuvan suhteessa muihin 

aloihin. Tunnuslukua arvioitaessa on otettava huomioon, että tunnuslukuun voi 

negatiivisesti vaikuttaa investoinnit, jotka eivät ole vielä tuottaneet. Tappiollisilla 

yrityksillä luku saattaa antaa hyviä tuloksia johtuen tuloslaskelman rahoitusku-

luista ja veroista (Erkkilä 2012). 

 

6.3 Maksuvalmius 

Maksuvalmius mittaa yrityksien kykyä selvitä liiketoiminnan juoksevien kulujen 

maksamisesta. Maksuvalmius kertoo siitä, miten nopeasti yrityksen on mahdol-

lista suoriutua sen maksuvelvoitteista. Maksuvalmius jaetaan tyypillisesti staatti-

seen sekä dynaamiseen maksuvalmiuteen. Staattinen maksuvalmius kertoo yri-

tyksen mahdollisuuksista selviytyä lyhyellä aikavälillä maksettavista velvoitteista 

ja siitä, miten sen hetken likvidit varat riittävät. Dynaaminen maksuvalmius puo-

lestaan kertoo yrityksen tulorahoituksen riittävyydestä juoksevien kulujen maksa-

miseen. Dynaaminen ja staattinen maksuvalmius ovat toisiaan täydentäviä teki-

jöitä. Tulorahoituksen riittävyys voi tilapäisesti olla negatiivinen, jos yrityksellä on 

tarpeeksi vahva rahoituspuskuri. 

Maksuvalmiuden yksi tunnusluku on quick ratio. Quick ratio, eli toiselta nimeltään 

happotesti kertoo yrityksen kyvystä selvitä lyhytaikaisista veloista nopeasti ra-

haksi muutettavilla, eli likvideillä omaisuuserillä. Mitä korkeampi yrityksen quick 

ratio on, sitä parempi on sen kyky selvitä yllättävistä menoista. (Alma Talent 

2019.) 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
(    )

(   ää   )
 (4) 

Quick ration ohjearvo on yksi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että yrityksen ly-

hytaikaiset velat sekä saatavat olisivat tasapainossa. Tällöin yllättävien menojen 

syntyessä yrityksen on mahdollista muuttaa lyhytaikaisia saataviaan rahaksi. 

Quick ratiolla on mahdollista vertailla saman toimialan yrityksiä. Eri alojen yrityk-

sen vertailu ei quick ratiolla toimi siitä johtuen, että eri aloilla pääomaa sitoutuu 
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liiketoimintaan eri tavalla. Esimerkiksi kaupan alan yrityksen quick ratio on toden-

näköisesti matalampi johtuen siitä, että varastoihin on sitoutunut paljon pääomaa.  

Current ratio on toinen maksuvalmiuden tunnusluku. Current ratio kertoo yrityk-

sen maksuvalmiudesta ja rahoituspuskurista tilinpäätöshetkellä. Sen ideana on 

verrata likvidejä rahoituseriä yrityksen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Ver-

rattuna quick ratioon current ratiossa tarkasteluperspektiivi on laajempi. Current 

ratiossa likvideihin eriin lasketaan myös yrityksen vaihto-omaisuus. (Alma Talent 

2019.) 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

(    )

  ää
 

(5) 

Current ration tulkinnassa tunnusluvun arvo on tyypillisesti korkeampi kuin quick 

ratiossa johtuen siitä, että tarkastelussa on myös vaihto-omaisuus. Alla olevassa 

taulukossa näkyy current ration viitteelliset ohjearvot. 

 

Erinomai-
nen yli 2,5 
Hyvä 2-2,5 
Tyydyttävä  1,5-2 
Välttävä 1-1,5 
Heikko alle 1 

 

 

6.4 Vakavaraisuus 

Vakavaraisuus kertoo yrityksen rahoitusrakenteesta, eli vieraan pääoman mää-

rästä suhteessa omaan pääomaan. Kuten maksuvalmius, myös vakavaraisuus 

tyypillisesti jaetaan dynaamiseen, sekä staattiseen vakavaraisuuteen. Staattinen 

vakavaraisuus kertoo yrityksen rahoitusrakenteesta, kun dynaaminen vakavarai-

suus puolestaan kertoo yrityksen rahoituksen riittävyydestä. Hyvä vakavaraisuus 
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on myös tärkeää sillä vaikka yrityksen liiketoiminta ei olisikaan tappiollista, on 

tärkeää että yrityksen rahoituskulut eivät paina tulosta negatiiviseksi. 

Omavaraisuusaste on vakavaraisuuden mittari ja se kertoo yrityksen kyvystä sel-

viytyä taloudellisista sitoumuksista sekä yrityksen tappionsietokyvystä. Omava-

raisuusaste kertoo siitä, miten suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu 

omalla pääomalla suhteessa vieraaseen pääomaan. Mitä korkeampi omavarai-

suusaste on, sitä suurempi osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu yrityksen 

omalla pääomalla. (Alma Talent 2019.) 

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒% = 100 ∗ 100 ∗

 

(    ö ö   )
 (6) 

Korkean omavaraisuusasteen yrityksillä on myös parempi kyky selvitä tappioista. 

Taseen omat varat luovat puskuria tappiollisia vuosia vastaan. Mikäli yritys on 

vahvasti velkaantunut, voi jo parikin tappiollista vuotta kaataa yrityksen. Matala 

omavaraisuusaste on vähemmän riskinen, jos yrityksen tulorahoitus on vahva. 

Tämä sisältää kuitenkin aina riskin siitä, että yrityksen tulorahoituksen määrä vä-

henee. Yrityksillä, joilla on korkea omavaraisuusaste, on myös enemmän liikku-

matilaa, sillä ne ovat vähemmän alttiita suhdanne-, tai toimintaympäristön muu-

toksille. Vahvan omavaraisuusasteen yrityksien on useasti mahdollista saada 

helpommin lisärahoitusta heikoissa talouden tilanteissa. Alla olevassa taulukossa 

näkyy omavaraisuusasteen viitteelliset ohjearvot. (Alma Talent 2019.)  

Erinomai-
nen Yli 50% 
Hyvä 35-50% 
Tyydyttävä 25-35% 
Välttävä 15-25% 
Heikko Alle 15% 

 

Omavaraisuusaste voi myös mahdollisesti olla tavanomaista korkeampi tai ma-

talampi riippuen yrityksen toimialasta. Tietyillä toimialoilla yrityksellä saattaa olla 

vähän omia varoja, tai tarvittavat tuotannontekijät on vuokrattu tai toteutettu siten, 

että se ei näy yrityksen taseessa. Tällöin omavaraisuusasteen tulkinnassa on 

hyvä käyttää myös jotain muuta tunnuslukua. 
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Nettovelkaantumisaste on toinen vakavaraisuuden tunnusluku. Se kertoo yrityk-

sen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhteesta. Käytännössä se siis ker-

too siitä, kuinka paljon yrityksen omistajat ovat sijoittaneet siihen omia pääomi-

aan ja kuinka paljon yrityksellä on rahoittajilta saatua korollista velkaa. Mitä kor-

keampi nettovelkaantumisaste on, sitä velkaantuneempi yritys on. (Alma Talent 

2019.)  

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒% =
(   )

(  )
 (7)  

Jos nettovelkaantumisaste on 100 %, on yrityksen omistajien sekä rahoittajien 

pääomapanokset yhtä suuret. Tällöin yrityksen rahoitustilanne on melko tasapai-

noinen. Mikäli yrityksen nettovelkaantumisaste on negatiivinen, on yritys käytän-

nössä nettovelaton. Nettovelkaantumisaste soveltuu hyvin eri toimialojen yritys-

ten vertailuun, sillä yrityksen rahoitusrakenne ei vaikuta siihen yhtä paljon kuin 

esimerkiksi omavaraisuusasteeseen.  

6.5 Markkinaperusteiset tunnusluvut  

Markkinaperusteiset tunnusluvut, eli pörssitunnusluvut kertovat tyypillisesti pörs-

sinoteerattujen yritysten markkina-arvon, sekä niiden suhteen yrityksen tilinpää-

töstunnuslukuihin. Markkinaperusteisten tunnuslukujen avulla sijoittajat voivat ar-

vioida yrityksen hinnoittelua pörssissä. Yrityksen markkina-arvo kertoo pörssiyh-

tiön osakekannan arvon osakemarkkinoilla eli pörssissä. Markkina-arvoa lasket-

taessa huomioidaan vain yrityksen ulkona olevat osakkeet, eli ne yhtiön omat 

osakkeet joita se omistaa, ei käytetä laskennassa. (Alma Talent 2019.) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑘𝑖𝑛𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜 =

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä(𝐼𝑙𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑎 𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑜𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑖𝑡𝑎) ∗

𝑜𝑠𝑎𝑘𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖 (8) 

Markkina-arvoa tulkittaessa on hyvä huomioida, että se ei aina kerro yrityksen 

hintaa esimerkiksi yrityskauppatilanteessa. Useasti yrityskauppatilanteissa os-
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tava yritys on joutunut maksamaan preemiota, eli ylihintaa sillä hetkellä vallinnee-

seen osakekurssiin. Markkina-arvoa tyypillisesti käytetään yrityksen osakkeiden 

arvostuslukujen laskennassa. 

P/E-luku (price / earnings) kertoo osakkeen hinnan sekä osakekohtaisen tulok-

sen välisestä suhteesta. P/E-luku on mahdollista laskea joko osakekohtaisesti tai 

yritystasolla (markkina-arvo / nettotulos). Molemmilla laskukaavoilla tuloksen tu-

lisi olla sama. P/E- luku kuvastaa sitä, miten monessa vuodessa yritys tekisi 

markkina-arvonsa edestä tulosta, jos tulos pysyy vakiona. Jos P/E-luku on nega-

tiivinen eli yrityksen tulos on negatiivinen, ei P/E-lukua tyypillisesti esitetä. (Alma 

Talent 2019.) 

𝑃/𝐸 − 𝐿𝑢𝑘𝑢 =
( ä ö  )

(9)  

Yritysten P/E-luvut vaihtelevat paljon toimialojen välillä, sekä sen johdosta miten 

vahvasti kasvava yritys on. Tyypillisesti yrityksillä joilla on suuret kasvuodotukset 

on P/E-luku suurempi kuin yrityksillä joiden osakekohtainen tulos ei kasva enää 

yhtä voimakkaasti. 

 

 

7 Aineisto  

Tämän opinnäytetyön tutkimukseen valittiin vuosien 2012–2016 välillä listautu-

neet yritykset. Yritykset, joita tutkittiin, löytyvät kuvasta 4 (s.29). Kuten kuvasta 

näkee, ovat listautumiset kasvaneet vuotta 2016 kohti tullessa. Vuonna 2011 ei 

listautumisia ollut lainkaan. 

Tutkimuksen yritykset       
2012 2013 2014 2015 2016 
Scanfil Endomines Soprano Asiakastieto DNA 
Sotkamo Silver Caverion Valmet Consti yhtiöt Lehto Group 
  Ovaro SSAB Kotipizza Group Qt Group 
  NoHo Partners   Pihlajalinna Siili Solutions 
        Taaleri 
        Tokmanni Group 
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Kuva 4 Tutkimuksen yritykset 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin vielä lopullisessa tutkimusvaiheessa kolme yri-

tystä: Munksjö, Endomines ja Evli pankki. Endominesista ei ollut saatavilla tilin-

päätöstietoja suomeksi, joten se rajattiin pois. Munksjö rajattiin pois, koska sen 

omistussuhteen muutoksen ja fuusion takia todettiin, että yrityksen sisällyttämi-

nen tutkimukseen tuottaisi kohtuuttoman määrän työtä suhteessa sen tuotta-

maan lisäarvoon. Evli pankin tunnusluvut ovat erilaiset toiminnan luonteen takia, 

joten yrityksen vertailtavuus on heikko muihin yrityksiin nähden.  

 

7.1 Pörssin kehitys 

Listautumiset sijoittuvat usein pörssin noususuhdanteelle. Siksi on tärkeää arvi-

oida, miten pörssin yleinen kehitys on tapahtunut ajanjaksolla 2012–2017.  

Oheisen kuvan 5 perusteella nähdään, että aiemmin todettu noususuhdanne on 

toteutunut ajanjaksolla 2012–2017. Kun pörssi on kasvanut ja samaan aikaan on 

ollut talouden noususuhdanne, tarkoittaa tämä sitä, etteivät listautuneet yritykset 

ole eläneet vaikeampia aikoja, joten niiden kestokykyä heikommalla taloudelli-

sella jaksolla on vaikea arvioida. 
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Kuva 5 Nasdaq OMX HELSINKI kehitys 2012–2017. (Nasdaq 2019b) 

 

 

7.2 Kansantalouden kehitys  

Bruttokansantuote eli BKT on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan 

lopputulos eli kaikkien maassa tuotettujen hyödykkeiden ja palveluiden arvo yh-

den vuoden aikana. (Tilastokeskus 2018b.) 

 

Kuvasta 6 havaitaan, että vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on eletty kasvu-

kautta ja suomalaiset ovat tuottaneet enemmän kuin aikaisemmin. Sen takia käy-

tettiin BKT:tä suhteutettuna väestömäärään, koska se kertoo yksittäisen kansa-

laisen osuuden. (Tilastokeskus 2018c.) 
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Kuva 6 Suomen bruttokansantuote asukasta kohti 2007–2017 

 

 

8 Yritysten tunnuslukujen vertailu 

Tässä luvussa käydään läpi yritysten kehitys ja vertaillaan niitä aikavälillä 2012–

2017. Oheisessa kuvassa 7 (s.32) näkyy, miten yritykset on jaoteltu kolmeen ryh-

mään. Kuvassa vasemmalla näkyy yrityksen nimi ja toisessa sarakkeessa yrityk-

sen ensimmäisen julkisen kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Sarakkeissa 2012–

2017 näkyy vuoden yläpuolella olevan päivän mukainen kurssiarvo, jolta päivän 

päätöskurssit on otettu. Viimeisessä sarakkeessa näkyy muutosprosentti, joka on 

laskettu seuraavasti: (Päätöskurssi 29.12.2017 – 1.kaupankäyntipäivän päätös-

kurssi) / 1.kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Muutosprosentin avulla on yritykset 

järjestetty kuvan mukaisesti suurimmasta kurssiarvon kasvusta pienimpään. Yri-

tykset on jaettu kolmeen ryhmään sen perusteella kuinka paljon kurssiarvo on 

muuttunut. Yli 50 % nousseen kurssin yritykset ovat vihreällä fontin värillä, keltai-

sella fontin värillä 0–50 % nousseet ja punaisella fontilla näkyy yritykset joiden 

kurssi pienentynyt verrattuna ensimmäiseen julkiseen kaupankäyntiin. 
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Kuva 7 Yritysten pörssikurssin kehitys 

Yritysten pörssikurssin kehitykseen vaikuttaa listautumisajankohta. Voidaan to-

deta oheisen kuvan 7 perusteella, että yritykset, jotka ovat listautuneet tarkaste-

lujakson loppupäässä, ovat kehittyneet todennäköisesti maltillisemmin, kuin pi-

tempään jo pörssissä vaikuttaneet. 

 

8.1 Yli 50 % kurssinousun yritykset 

Liikevaihdon kasvuprosentin minimikasvun tulisi ylittää inflaation. Ajanjaksolla yli 

50 % kurssinousun tehneiden yritysten liikevaihdon kasvu on ollut hyvin yleisen 

talouden kehityksen mukaista. Hyvänä esimerkkinä kuvasta 8 (s.33) huomataan 

Scanfilin kehitys, joka kehittyy hyvin samalla tavalla kuin Suomen bruttokansan-

tuote. Suurin osa yrityksistä on kehittynyt vuosina 2015–2017 samansuuntaisesti. 

Lehdon osalta kasvuprosentissa näkyy yrityksen toimialan luonne, rakennussyk-

lin käänne on mahdollisesti vaikuttanut yrityksen kasvuun. NoHo Partners on kas-

vanut yritysostoilla. 

Kurssiarvon muutos ajanjaksolla 28.12.2012 30.12.2013 30.12.2014 30.12.2015 30.12.2016 29.12.2017
1. kaupankäyntipäivä 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos %

Scanfil 1,08 0,82 1,35 2,46 3,81 3,49 4,25 294 %
Kotipizza group 5,15 6,18 11,16 13,95 171 %
Valmet 6,87 10,22 8,90 13,98 16,44 139 %
Lehto Group 5,85 10,19 12,66 116 %
NoHo Partners 4,89 4,38 3,50 5,01 6,01 8,57 75 %
Asiakastieto 15,01 14,98 19,25 23,90 59 %
DNA 10,10 10,15 15,65 55 %
Caverion 4,00 4,18 6,65 9,03 7,92 5,89 47 %
Siili Solutions 8,08 8,26 11,06 37 %
Qt Group 4,21 5,44 5,21 24 %
Taaleri 9,23 8,24 10,35 12 %
Pihlajalinna 12,00 17,70 18,42 13,34 11 %
Tokmanni group 6,70 8,50 7,25 8 %
Consti yhtiöt 9,70 9,69 14,76 8,50 -12 %
SSAB 4,77 3,13 1,52 2,99 3,71 -22 %
Ovaro 10,35 10,34 10,25 9,50 5,06 5,00 -52 %
Soprano 1,02 0,64 0,42 0,34 0,46 -55 %
Sotkamo Silver 0,94 0,70 0,66 0,36 0,29 0,44 0,37 -61 %



33 

 

Kuva 8 Liikevaihdon kasvuprosentti - Yli 50 % kurssinousun yritykset 

Kotipizza Groupin ja Asiakastiedon kehitystä pidetään näiden yritysten osalta po-

sitiivisimpina. Yritysten kasvutrendi on ylöspäin ja se on kasvanut tasaisesti mitä 

pidetään hyvänä asiana. Scanfilin osalta pidetään huolestuttavana suurta vaihte-

lua kasvussa, vaikka kasvu onkin ollut vahvaa tarkastelujakson loppupuolella. 

Lehdon suunta kertoo mahdollisesti syklin kääntymisestä, joten sen ei oleteta 

kasvavan tulevina vuosina. 

Henkilöstömäärä on pysynyt suurimmalla osalla yrityksiä samalla tasolla vuonna 

2017 kuin listautumisvuonna. Suurimman kasvun ovat tehneet NoHo Partners ja 

Scanfil. Scanfil on tuplannut henkilömääränsä kuudessa vuodessa ja NoHo on 

kasvanut yritys ostoilla 300 ihmisen yrityksestä yli 2000 työllistäväksi. 

Sijoitetun pääomantuottoprosentin kehitys on ollut lähes kaikilla yrityksillä saman-

suuntainen. Scanfil ja NoHo Partners saavat viimeisenä vuonna 2017 kuvan 9 

mukaisesti erinomaiset arvot ja muut lukuun ottamatta Lehtoa saavat hyvät arvot. 
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Lehdon sijoitetun pääomantuottoprosentti on poikkeuksellinen. Lehdon toiminta-

kertomuksen mukaan vuonna 2015 yrityksellä tuloutui useita merkittäviä hank-

keita. Tästä johtuen luku saa poikkeuksellisen arvon (Lehto 2015). 

 

 

 

Kuva 9 Sijoitetun pääomantuottoprosentti - Yli 50 % kurssinousun yritykset 

Kautta linjan yritysten kehitystrendi on ollut positiivinen ja yritykset ovat saaneet 

omalle pääomalle hyvän tuoton. Lehdon luku todennäköisesti muuttuu eikä taso 

pysy näin korkeana, koska tulevina vuosina tuloutuu vähemmän projekteja. 

Quick ratio kertoo yrityksen rahoituspuskurista. Yrityksien osalta tilanne näyttää 

hyvältä. NoHo Partners on ohjearvojen mukaan tyydyttävän rajalla, mutta yrityk-

sellä on vakaa pohja ja hyvä omavaraisuusaste, joten tämä ei ole huolestuttavaa. 

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti - Yli 50 % 
kurssinousun yritykset

Scanfil NoHo Partners(restamax)

Valmet Asiakastieto

Kotipizza group DNA

Lehto Group



35 

Kuvan 10 mukaisesti nähdään, että Scanfilin kasvu samaan aikaan on vaikutta-

nut tunnusluvun laskuun. Yrityksen toimintakertomuksen mukaan he ovat osta-

neet vuonna 2016 yrityksen, jonka oletetaan vaikuttavan kasvun lisäksi tähän 

tunnuslukuun. Current ratio vahvisti näkemyksiä quick ratiosta. 

 

Kuva 10 Quick ratio - Yli 50 % kurssinousun yritykset 

Nettovelkaantumisaste kertoo, että suurin osa yrityksistä todennäköisesti voisi 

kasvaa velkarahoitteisesti, koska yritysten rahoitustilanne on keskimäärin ajan-

jaksolla hyvä. Kuvan 11 (s.36) mukaisesti nähdään, että Kotipizza Groupilla on 

listautumisvuonna korkea arvo. Arvo johtuu yrityksen rahoitusjärjestelyistä, joita 

yritys suoritti vuonna 2015. Seuraavina vuosina 2016 ja 2017 yritys saa hyvän 

arvon järjestelyiden jälkeen. 
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Kuva 11 Nettovelkaantumisasteprosentti - Yli 50 % kurssinousun yritykset 

Kuvan 12 mukaan nähdään, kuinka kasvu vaikuttaa P/E-lukuun. Scanfilin liike-

vaihto on kasvanut ja huomataan, että osakkeen hinta ei ole seurannut samaa 

kehitystä. Muut yritykset ovat hinnoiteltu siten, että niillä uskotaan olevan kasvu-

potentiaalia tulevina vuosina, mutta kasvun ei oleteta olevan räjähdysmäinen. 

 

Kuva 12 P/E-luku - Yli 50 % kurssinousun yritykset 
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Kuvasta 12 näkee, että P/E-luvut sijoittuvat viimeisenä vuonna 2017 arvojen 10–

25 väliin. Helsingin pörssin keskiarvo oli vuosina 2012 - 2016 14,74 P/E-luvulle, 

joten näiden yritysten luvut eivät ole kovinkaan kaukana keskiarvosta (Alma Ta-

lent 2019.) 

 

8.2 0–50 % kurssinousun yritykset 

Niiden yritysten osalta, joiden kurssinousu jäi arvojen 0–50 % väliin, löytyy vä-

hemmän yhtäläisyyksiä kuin yli 50 % nousseiden yritysten osalta. Hajonta on lii-

kevaihdon kasvuprosentin osalta laajaa, kuten kuvassa 13 huomataan tämän 

ryhmän yritysten osalta. Kasvu on myös maltillisempaa kuin eniten nousseilla yri-

tyksille. Pihlajalinnan kasvu on poikkeus tässä ryhmässä, joka on kasvanut sel-

keästi eniten liikevaihdolla mitattuna. Pihlajalinnan kasvua selittävät toimialan 

muutokset sekä yrityksen tekemät yritysostot. 

 

Kuva 13 Liikevaihdon kasvu - 0–50 % kurssinousun yritykset 

Caverionin ja Tokmanni Groupin kasvua voidaan pitää heikompana verrattuna 

muihin ryhmän yrityksiin. Näiden yritysten osalta tulee seurata toimialan kehitystä 

ja nykyinen trendi voi aiheuttaa yrityksen liikevaihdon kääntymisen selkeään las-

kusuuntaan. 
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Kun verrataan yritysten henkilöstömääriä listautumisvuodelta 2017 vuoteen, huo-

mataan kaksi poikkeamaa. Vain muutaman vuoden pörssissä olleiden yritysten 

osalta ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Pihlajalinna on tuplannut yritysostoilla 

henkilömääränsä. Caverion on joutunut vähentämään henkilöstöä 18 071:sta 

16 607:ään. 

Sijoitetun pääomantuottoprosentin osalta Pihlajalinna, Siili, Taaleri ja Tokmanni 

Group, joiden arvot tunnusluvulle ovat tasaiset ja hyvät. Qt Group kertoo toimin-

takertomuksessaan, että kannattavuudessa on suuria vaihteluja vuosineljännes-

ten välillä sekä sopimusten läpimenoajat ovat pitkiä (Qt Group 2018). 

Kuvan 14 mukaan Caverionin trendi on ollut negatiivisin ryhmän yrityksistä. Yritys 

on käynyt läpi projektejaan vuonna 2016 ja suorittanut alaskirjauksia joidenkin 

projektien osalta. Se on joutunut samaan aikaan myös vähentämään työntekijöitä 

(Caverion 2017.) 

 

Kuva 14 Sijoitetun pääomantuottoprosentti - 0–50 % kurssinousun yritykset 

Kun verrataan quick ratiota yli 50 % ja 0 – 50 % nousseiden yritysten osalta huo-

mataan, että jälkimmäisen ryhmän arvot ovat keskimäärin pienempiä. Kuvan 15 

mukaan ryhmä saa keskimäärin tyydyttävän arvosanan tunnusluvulle. 
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Kuva 15 Quick Ratio - 0-50 % kurssinousun yritykset 

Poikkeuksina ovat Qt Group ja Siili Solutions. Molempien yritysten toimiala vai-

kuttaa quick ration arvoon, koska yritysten toiminta ei sido pääomaa samalla ta-

valla kuin ryhmän muiden yritysten. 

Yritykset tässä ryhmässä eivät olet korkeasti velkaantuneita suhteessa kassava-

roihin. Kuvan 16 perusteella huomataan, että Pihlajalinna ja Tokmanni Group 

saavat selkeästi muista eriävät arvot. 

 

Kuva 16 Nettovelkaantumisasteprosentti - 0- 50 % kurssinousun yritykset 

Tokmanni Groupin toimintakertomuksen mukaan he uudelleen järjestelivät vie-

raan pääoman rakenteensa listautumisvuonna ja maksoivat osakaslainan pois, 
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jotka vaikuttivat tunnusluvun selkeästi poikkeavaan arvoon (Tokmanni 2017) Pih-

lajalinnalla osittain samat syyt kuin Tokmannilla eli vieraan pääoman rakenteen 

muutoksista johtuva luvun yhden vuoden poikkeama. 

P/E-tunnusluvun kohdalla, kuvassa 17 on esitetty kaikki yritykset ryhmän osalta, 

vaikka Qt Groupin ja Caverionin arvot ovat negatiiviset. Yrityksien tulokset ovat 

tappiolliset, joten P/E saa negatiivisen arvon. Tyypillisesti negatiivista P/E-lukua 

ei esitetä, koska sitä ei voida tulkita. 

 

Kuva 17 P/E-luku - 0- 50 % kurssinousun yritykset 

Pihlajalinnaan, Siili Solutionsiin ja Taaleriin on ladattu kasvuodotuksia ja niiden 

arvot ovatkin hyvin samansuuntaiset kuin korkeamman kurssinousun tehneillä 

yrityksillä. Tokmanni Groupin korkea P/E-luku johtuu yrityksen heikosta tuloskas-

vusta. 

 

8.3 Negatiivisen kurssikehityksen yritykset 

Negatiivisen kurssikehityksen yritysten joukossa liikevaihdon kasvussa on huo-

mattavissa samansuuntaisia muutoksia.  Kuvasta 18 voidaan huomata kuinka 
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Sotkamo Silverillä ja Ovarolla on samansuuntaiset trendit. Sotkamo Silverin vuo-

den 2012 liikevaihdon kasvuprosentti oli 1937,3 % ja se on jätetty esittämättä 

kuvion tulkitsemisen helpottamiseksi. 

 

Kuva 18 Liikevaihdon kasvuprosentti - Negatiivisen kurssikehityksen yritykset 

Tästä ryhmästä Soprano, Consti yhtiöt ja SSAB ovat saaneet ajanjakson loppuun 

positiivisen kehityksen ja ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan. Sotkamo 

Silverin liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa toimialan luonne, jonka takia liikevaih-

dossa on suuria vaihteluita vuositasolla. 

Henkilöstömäärän vertailussa huomioitavaa on Sopranon henkilöstömäärän puo-

littuminen. Yrityksen listautumishetken tilanteessa heillä oli 179 työntekijää ja 

vuonna 2017 88 työntekijää. Ovarolla ei ole omia työntekijöitä. 

Sijoitetun pääomantuottoprosentissa on otettava huomioon, että yritys voi saada 

hyviä arvoja vaikka se olisi tehnyt huonon tuloksen johtuen rahoituskuluista (Alma 

Talent 2019).  Kuvan 19 (s.42) mukaisesti nähdään kuinka Sopranon henkilöstö-

muutokset vaikuttavat yrityksen pääoman tuottoon ja he ovat onnistuneet kään-

tämään tuoton positiiviseksi. Ajanjaksolla voidaan todeta, että Ovaron kehitys-

suunta on laskeva. 
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Kuva 19 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti - Negatiivisen kurssikehityksen yri-
tykset 

Sotkamo Silverin trendi on säilynyt samalla tasolla koko ajanjakson, vaikka liike-

vaihto on vaihdellut vuosittain. Negatiivisen kurssikehityksen yrityksillä on huo-

mattavaa se, että vaihtelut ovat suurempia kuin positiivisen kurssikehityksen yri-

tyksillä tutkimuksen sisällä. 

Sotkamo Silverin suuret vaihtelut johtuvat yrityksen rahoitusjärjestelyistä. Vuonna 

2016 yritykseen tuli 15 miljoonaan euroa lisää kassaan, kun edellisenä vuonna 

2015 kassassa oli 1,5 miljoonaa euroa. Muiden yritysten osalta kehityssuunta on 

ollut samansuuntainen. 

Kuvasta 20 huomataan, että suurimmalla osalla yrityksiä quick ratio on yli yhden 

ja viimeisänä vuonna 2017 vain Soprano jää alle arvon 1.   Yrityksien rahoitus-

puskurin oletetaan olevan hyvällä tasolla verrattuna yrityksien kasvukehitykseen 

tarkastelujaksolla. 
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Kuva 20 Quick ratio - Negatiivisen kurssikehityksen yritykset 

Omavaraisuusaste kaikilla yrityksillä on hyvä. Huomion kiinnitti Sotkamon Silver, 

jonka omavaraisuusaste on 96,30 % vuonna 2017. Ovaron omavaraisuusasteen 

trendi on ollut laskeva. Soprano ja SSAB ovat molemmat nostaneet omaraisuus-

astettaan. Sopranon omavaraisuusaste on tuplaantunut listautumisvuodesta 

vuoteen 2017. 

Nettovelkaantumisasteen perusteella yritykset jakautuvat kolmeen ryhmään. 

Ovarolla on selkeästi enemmän velkaa suhteessa omiin varoihin. SSAB, Soprano 

ja Consti yhtiöt ovat hyvällä tasolla.  

Kuvasta 21 (s.44) nähdään, että Sotkamon Silverin pitäisi olla nettovelaton yritys. 

Sen nettovelka on kuitenkin vuonna 2015 kasvanut ja likvidit varat samassa suh-

teessa. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quick ratio - Negatiivisen kurssikehityksen yritykset

Sotkamo Silver Ovaro Soprano SSAB Consti yhtiöt



44 

 

Kuva 20 Nettovelkaantumisasteprosentti - Negatiivisen kurssikehityksen yritykset 

 

P/E-luku esitetty kuvassa 22 Sotkamon Silverille vaikka yrityksen luku on nega-

tiivinen. Ovaron osalta vuosi 2017 päätyy negatiiviselle arvolle, koska yrityksen 

tulos on lähes nolla. Sopranon ja SSAB kohdistuu suuria kasvuodotuksia, koska 

ovat onnistuneet kasvattamaan tilikauden voittoa ajanjaksolla. 

 

Kuva 21 P/E-luku - Negatiivisen kurssikehityksen yritykset 
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Constin kohdalla P/E-luvun lasku johtuu tuloksen heikkenemisestä sekä kurssin 

laskusta samaan aikaa. Vuonna 2016 lopussa kurssiarvo yrityksellä oli 14,76 ja 

vuoden 2017 lopussa 8,5. Nettotulos yrityksellä vuonna 2016 oli 8 miljoonaa eu-

roa ja vuonna 2017 -1,07 miljoonaa euroa. 

9 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina, koska käytettävien tunnuslukujen tuotta-

mat tulokset pohjautuvat laskentakaavoihin, jolloin tutkimuksen tulokset ovat tois-

tettavissa. Toisaalta, jos havaitaan poikkeamia, voidaan tietoa paikata tutkimalla 

yrityksen tuottamaa muuta aineistoa, jolla voidaan selittää poikkeama. Tuotetta-

vat tulokset ja tunnusluvut voidaan tuottaa uudelleen ja perustuvat jo tapahtunee-

seen eikä ennustukseen (Hiltunen 2009.) 

Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää yleisesti hyvänä, koska tutkimuksessa 

käytettävät tunnusluvut mittaavat yrityksen taloudellistan tilaa, sekä sen kehi-

tystä. On myös otettava huomioon kansantalouden kehitys ja sen vaikutus yritys-

ten kehitykseen. Tulosten ei oleteta olevan täysin yleistettävissä tai vertailukel-

poisia toisten aikajänteiden listautuneiden yritysten kehitysten kanssa, sillä yri-

tyksen pörssikurssin kehitykseen vaikuttaa myös kansantaloudelliset tekijät, toi-

mialan muutokset sekä yritys itse (Hiltunen 2009.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuosina 2012 – 2016 Helsingin pörssin 

päälistalle listautuneiden yritysten kehitystä. Opinnäytetyössä avattiin alan käsit-

teitä, sijoitusmuotoja, listautumista ja tunnuslukuja, joiden pohjalta listautuneiden 

yritysten arviointi tehdään. Yritykset jaettiin kolmeen ryhmään kurssiarvon kehi-

tyksen mukaisesti. Tutkimuksessa käytettiin Alma Talentin tuottamia tunnuslu-

kuja sekä Alma Talentin käyttämiä tunnuslukujen laskentakaavoja. Tietoa haettiin 

alan kirjallisuudesta, internetlähteistä ja yritysten tilinpäätöksistä ja toimintakerto-

muksista, joista pyrittiin löytämään selittäviä tekijöitä tunnuslukujen kehityksen 

arviointiin.  

Yritykset jaettiin kolmeen ryhmään kurssiarvon kehityksen perusteella. Ryhmät 

ovat yli 50 % kurssinousu verrattuna ensimmäiseen julkiseen kaupankäyntipäi-
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vään, 0 – 50 % kurssinousu verrattuna ensimmäiseen julkiseen kaupankäyntipäi-

vään ja negatiivisen kurssikehityksen yrityksiin. Jako päädyttiin tekemään näin, 

että pyritään löytämään yhtäläisyyksiä erilailla listautumisen kehityksen jälkeen 

olevien yritysten osalta taloudellisista tunnusluvuista. Yrityksiä jaettaessa ryhmiin 

todettiin, että keskimmäisessä ryhmässä on määrällisesti eniten yrityksiä, jotka 

ovat olleet vähemmän aikaa pörssissä verrattuna kahden muun ryhmän yrityk-

siin. Yrityksiä arvioitiin kasvun, kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuu-

den perusteella. Jokaiseen ryhmään valittiin kaksi tunnuslukua, joista toinen esi-

tettiin luvussa 8 yritysten vertailuissa ja toista käytettiin tukena antamaan lisätie-

toa. Tiedot kerättiin Excel-tiedostoon, josta tuotettiin taulukot tätä opinnäytetyötä 

varten. 

Yli 50 %:n kurssinousun tehneistä yrityksistä voidaan todeta yhtäläisyyksiä tun-

nuslukujen kehityksessä. Liikevaihdon kasvuprosentti oli viimeisenä tarkastelu-

vuonna 2017 3,6 % - 42,9 % ja mediaani näillä yrityksillä oli 21,9 %. DNA ja Val-

met kasvoivat vain muutamia prosentteja, mutta toimialalla on voinut olla vaiku-

tusta kasvuun. Yleinen trendi tässä ryhmässä oli, että liikevaihtoa on pääsääntöi-

sesti pystytty kasvattamaan. 0 - 50 % kasvaneilla yrityksillä liikevaihdon kasvu 

vuonna 2017 oli -3,7 % - 87,1 % ja mediaani 13,75 %. Tässä ryhmässä selkeää 

trendiä yrityksien väliltä ei löytynyt vaan kasvu vaihteli vuosittain. Negatiivisen 

kurssikehityksen yrityksien liikevaihdon kasvu vuonna 2017 oli -5,1 % - 47,4 % ja 

mediaani 14,8 %. Tämän ryhmän yrityksillä liikevaihdon kasvun vaihtelu vuosit-

tain on melko suurta, joten kasvun epätasaisuus on voinut vaikuttaa sijoittajien 

näkemyksiin yrityksistä. Henkilöstömäärät eivät ole vaihdelleet merkittävästi suu-

rimmalla osalla yrityksiä. Henkilöstömäärä on lisääntynyt yritysostoja tehneillä 

NoHo Partnersilla ja Pihlajalinnalla. Sopranon työntekijämäärä on puolittunut lis-

tautumisvuodesta. 

Sijoitetun pääomantuottoprosentti yli 50 %:n kurssinousun yrityksillä vuonna 

2017 vaihteli välillä 10,7 % - 44,5 % ja mediaani 14,5 %. Yleinen trendi ryhmän 

yrityksillä on, että sijoitetulle pääomalle saadaan hyvä tuotto. 0 – 50 % kurssinou-

sun yritysten osalta luku vaihteli -27,0 % - 24,2 % ja mediaani 10,7 %. Tuotot 

olivat matalampia kuin ylemmällä ryhmällä. Tässä ryhmässä löytyy jo yrityksiä, 
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joissa ei ole pystytty tekemään tuottoa sijoitetulle pääomalle. Negatiivisen kurs-

sikehityksen yrityksillä tunnusluku oli välillä -4,8 – 8,3 % ja mediaani 0,1 %. Ver-

rattuna edelliseen ryhmään on tultu taas tuotossa huomattavasti alaspäin, mutta 

huomattavaa on kuitenkin, että vaihteluväli huomattavasti pienempi. Vertailussa 

huomattiin, että yli 50 %:n kurssinousun yrityksillä sijoitetun pääoman tuottopro-

sentti on vakaampi ja huomattavasti korkeampi kuin kahdella muulla ryhmällä. 

Vaihtelua oli etenkin 0 – 50 % kurssikehityksen ryhmässä huomattavan paljon. 

Quick ratio yli 50 % kurssinousun yrityksillä vaihteli väliltä 0,86 – 3,61 ja mediaani 

oli 1,40 vuonna 2017.  Yleisesti voidaan todeta quick ration pohjalta, että näiden 

yritysten maksuvalmius on hyvällä tasolla. Puolestaan 0–50 % kurssinousun yri-

tyksillä quick ratiot olivat väliltä 0,69 – 3,40 ja mediaani 0,86. Tässäkin tunnuslu-

vussa ryhmän yrityksien välillä vaihtelu on suurempaa kuin edelliselle ryhmällä. 

Negatiivisen kurssikehityksen yrityksillä quick ratio vaihteli välillä 0,62 – 26,44 ja 

mediaani oli 1,07. Sotkamon Silveriä lukuun ottamatta ryhmän yrityksien quick 

ratiot eivät vaihdelleet läheskään nii paljon kuin edellisellä ryhmällä. Maksuval-

mius tälläkin ryhmällä on hyvällä tasolla yleisesti ottaen. 

Nettovelkaantumisasteprosentti yli 50 % kurssinousun yrityksillä vaihteli välillä -

44,2 % - 93,3 % vuonna 2017 ja mediaani oli 32,6 %. Ryhmän osalta yrityksien 

velkaantumistilanne on hyvällä tasolla. NoHo Partners on joutunut ottamaan vel-

kaa yritysostoja varten ja sen nettovelkaantumisasteprosentti on kasvanut. 0 – 

50 % kurssinousun yrityksillä nettovelkaantumisprosentti oli välillä -54,2 – 69,6 % 

ja mediaani oli 20,9 %. Verrattuna edelliseen ryhmään yrityksien velkaantuminen 

on myös hyvällä tasolla. Negatiivisen kurssikehityksen yrityksillä vaihtelu oli vä-

lillä -48,5 – 112,8 % ja mediaani oli 32,9 %. Vaikka ryhmän yrityksillä kurssikehi-

tys ei ollut positiivista, ei se ole vaikuttanut yritysten velkaantumiseen. 

P/E-luku yli 50 % kasvaneiden yritysten joukossa oli välillä 12,7 – 22,2 vuonna 

2017 ja mediaani oli 18,6. Ryhmän arvot ovat hyvin lähellä toisiaan ja ne ovat 

hyvin lähellä Helsingin pörssin keskiarvoa tai vähän korkeammat. 0 – 50 % kurs-

sinousun ryhmässä vaihtelu oli välillä 16,2 – 166,6 ja mediaani oli 21,3. Caverio-

nin ja Qt Groupin P/E-luvut olivat negatiiviset, joten ne on jätetty pois tarkaste-

lusta. Negatiivisen kurssikehityksen ryhmässä Sotkamon Silver ja Ovaro saivat 
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vuonna 2017 negatiivisen P/E-luvun, joten heidän P/E-lukuja ei ole arvioitu. Ryh-

män vaihtelu oli välillä 16,6 – 20,2 ja mediaani oli 14,7. Kahden jälkimmäisen 

ryhmän kohdalla kummankaan ryhmän yritykset eivät ole kaukana pörssin kes-

kiarvosta. 

Yli 50 % kurssinousun yrityksien osalta suurin osa tunnusluvuista oli hyvällä tai 

erinomaisella tasolla. Ryhmän sisällä oli huomattavissa samanlaisia kehityssuun-

tia tarkastelujaksolla. Pääsääntöisesti ryhmän yrityksillä tunnuslukujen kehitys on 

tasaista ja niihin sijoitetuista pääomista saa hyvän tuoton. Toisaalta ryhmässä oli 

yrityksiä, joihin vaikuttaa toimiala ja sen kehitys. Talouskasvu Suomessa näkyy 

myös näiden yritysten tunnuslukujen kehityksen vertailussa. 

0 – 50 % kurssinousun yrityksien arviointiin vaikutti olennaisesti se, että suurin 

osa yrityksistä oli ollut pörssissä vain kaksi vuotta. Ryhmän sisällä tunnusluvuissa 

oli paljon eroja ja yleistä trendiä ei ollut havaittavissa suurimman osan yrityksien 

välillä. Ryhmän sisällä oli voittoa kuin tappiota tehneitä yrityksiä ja pitäisi tarkas-

tella pitemmällä aikavälillä, jotta osattaisiin ennustaa mihin suuntaan yritys kehit-

tyy. 

Negatiivisen kurssikehityksen yrityksillä osassa tunnuslukuja oli havaittavissa sa-

manlaisia kehityssuuntia osan yritysten kesken, mutta hajontaa oli paljon. Ryh-

mässä oli yrityksiä, joihin toimiala vaikuttaa suuresti. Kehityssuunnat eivät olleet 

yleisesti tasaisia ja etenkin se nähdään liikevaihdon kasvun kehityksessä, jossa 

on vuosittain suuria vaihteluita ja yritys on vähemmän houkuttelevampi sijoittajan 

näkökulmasta. 

Tunnusluvuista havaittiin, että liikevaihdon kasvu ja sijoitetun pääoman tuottopro-

sentti yhdessä ennustivat yrityksen hyvää kurssikehitystä. Parhaan kurssinousun 

yritykset ovat pystyneet kasvamaan kannattavasti, kun tuotto ei ole vähentynyt 

yrityksen liikevaihdon kasvaessa. Tärkeää on seurata kehityssuuntaa, jos yrityk-

sen kasvaessa sen kasvun laatu heikkenee ja se ei pysty maksamaan enää yhtä 

hyvää tuottoa sijoitetulle pääomalle. Maksuvalmius pelkästään ei ennusta mie-

lestämme yrityksen kehitystä, jos se hyvällä tasolla. Tärkeämpää on kehityssuun-

nan seuraaminen, koska suurin osa tutkimuksen yrityksistä oli maksuvalmiuden 

näkökulmasta hyvällä tasolla. Nettovelkaantumisen näkökulmasta on voinut olla 
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yksittäisen yrityksen osalta poikkeusvuosia esimerkiksi rahoitusjärjestelyiden ta-

kia. Tunnusluvun näkökulmasta ainoastaan Ovaron kehityssuunta on ollut nega-

tiivinen, mutta varsinaisia kriisiyrityksiä ei tutkimuksessa havaittu. P/E-tunnusluku 

ei tässä tutkimuksessa antanut lisäinformaatiota itsessään vaan sitä pitäisi käyt-

tää muiden tunnuslukujen kanssa avustavana tunnuslukuna. 

Opinnäytetyössä ei pystytty vastaamaan toiseen lisätutkimuskysymykseen eli mi-

ten sijoittajat näkevät yritykset. Opinnäytetyö pohjautui tunnuslukujen pohjalta 

tehtyihin päätelmiin eikä itsessään kerro, mitä sijoittajat ajattelevat yrityksistä. 

Jatkotutkimuskysymyksinä tälle opinnäytetyölle voisi olla 0 – 50 % kurssinousun 

tehneiden yritysten tarkastelu pitemmällä aikavälillä, koska oli havaittavissa pi-

tempään pörssissä olleiden yritysten korkeammat kurssinousut tai -laskut. 

Opinnäytetyössä saatuja tuloksia on vaikea yleistää. Tämä johtuu yritysten toimi-

aloista, talouden yleisestä kehityksestä ja yritysten välisistä eroista, jokainen yri-

tys tulisi pystyä arvioimaan erikseen. Opinnäytetyön ajanjakso sijoittui kasvusuh-

danteelle, joten olisi mielenkiintoista toteuttaa sama tutkimus muulla aikavälillä. 

Kasvun ja sen kannattavuuden voidaan olettaa olevan yleistävissä useimmissa 

tapauksissa tämän tutkimuksen tuloksena. Toisena jatkotutkimuskysymyksenä 

voisi olla kasvun ja sen kannattavuuden tutkiminen yleisesti Helsingin pörssin 

päälistalla. 

Opinnäytetyö antaa sijoittajalle yhden aikavälin esimerkin kuinka tuoretta listau-

tujayritystä voisi arvioida sen ensimmäisten pörssivuosien aikana ja millaisia tu-

loksia siitä syntyy. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tunnuslukuihin, joten ei otettu 

kantaa mitä sijoittajat ajattelevat yrityksestä. Yrityksien kurssikehitykseen voi vai-

kuttaa taloudellisten tunnuslukujen lisäksi muutkin ei-taloudelliset tekijät esimer-

kiksi yrityksen tunnettavuus. Yritysten ennustettavuus on huonompi, kun ne ovat 

olleet vähemmän aikaa pörssissä. Opinnäytetyö kertoo sijoittajalle, että listautu-

neiden yritysten kehitystä tulee seurata pitemmällä aikavälillä, jotta niiden kurssi-

kehitystä voitaisiin paremmin ennustaa. 
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