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Olen pitkään harrastanut sijoittamista ja ollut hyvin kiinnostunut etenkin osakemarkkinoista. Pyrki-
mykseni oli myös tehdä liiketalouden opintojeni lopputyö jollain tapaa siihen liittyen. Työn toimek-
siantajaksi sain Osakesäästäjien keskusliiton, jonka kautta aihe-ehdotus lähti liikkeelle ja oli itsel-
leni hyvin mieluinen. 
 
Kerron työssäni aluksi piensijoittajatoiminnan aloittamisesta ja perusperiaatteista. Työssäni tutus-
tutaan Helsingin pörssin pörssiyhtiöiden järjestämiin yhtiökokouksiin. Kerron yhtiökokouksen sisäl-
löstä ja piensijoittajana osallistumisesta näihin kokouksiin. Pyrin työssäni selvittämään, millä tapaa 
piensijoittajat kokevat saavansa parhaiten hyödyllistä tietoa yhtiöistä sijoitustoimintaansa liittyen. 
Pääkohtana tutkin yhtiökokouksiin osallistumisen merkitystä ja mahdollista lisäarvoa piensijoitta-
jalle. Tutkimustani varten suoritin toimeksiantajani jäsenistölle sijoituskyselyn, jonka avulla pyrin 
löytämään vastaukset tutkimusongelmaani. Osallistuin itse useaan erityyppiseen yhtiökokoukseen 
keväällä 2019. Kokemuksieni perusteella kerron omat henkilökohtaiset arvioni yhtiökokouksien 
merkityksestä piensijoittajaa ajatellen. Tutkimuskyselyni onnistui hyvin, sillä sain vastauksia run-
saasti (yli 600). Niiden ja omien kokouskokemusteni perusteella pystyin tekemään laadullisen tut-
kimuksen tutkimusongelmastani. 
 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että sekä kyselytutkimukseni tulokset että omat kokemukseni yh-
tiökokouksista olivat hyvin samansuuntaiset. Yhtiökokoukset tarjoavat selvää lisäarvoa piensijoit-
tajaa ajatellen, mutta sen määrä vaihtelee runsaasti eri yhtiöiden ja kokousien välillä. Hyvä valmis-
tautuminen ja ennen kaikkea aktiivinen toiminta kokouksen aikana takaavat parhaan lopputulok-
sen. Johdon kasvotusten yleisölle pitämät esitykset selkeyttävät piensijoittajien näkemystä yhtiöstä 
ja toimialasta. Erityisesti toimitusjohtajan puheenvuoro tuo usein lisäarvoa. Kyselyoikeutta käyttä-
mällä voi hankkia tietoihin tarkennusta ja osallistumalla keskusteluun ylimmän johdon ja kanssasi-
joittajien kanssa kokouskahveilla, oppii aina jotain uutta. Yhtiökokouskokemus luo kokonaisuudes-
saan piensijoittajalle vahvemman kuvan siitä, miten hänen omistamallaan yhtiöllä menee ja miltä 
sen tulevaisuus näyttää tämän hetkisen tiedon perusteella. 
 
Työni on mielestäni hyvä pohja sijoittamista aloittavalle tai hieman harrastaneelle. Lisäksi koke-
neemmillekin sijoittajille se tarjoaa varmasti jotain uutta, sillä useilla piensijoittajilla ei ole kokemusta 
tai mahdollisuutta osallistua pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin. Tutkimukseni perusteella kehityseh-
dotuksena voisi esimerkiksi olla, että millä tapaa yhtiökokouksia voisi jatkossa kehittää entistäkin 
piensijoittajaystävällisemmiksi, esimerkkinä etäosallistumismahdollisuus kokouksiin. 
 

Asiasanat: Sijoittaminen, Helsingin pörssi, pörssiyhtiöt, osakemarkkinat, piensijoittajat, yhtiökokous   
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I have many years’ experience in investing and been very interested in the stock market particularly. 
I was pleased to have the opportunity to do my thesis work for the Finish investment organization 
(Osakesäästäjien keskusliitto) in my area of interest. 
 
In my thesis work, I will first tell about investing in a very general way, and then discuss essential 
information needed when doing investment decisions and how one can get added value. My work 
is concentrated in the annual general meetings organized by the companies of the Helsinki stock 
exchange. I try to find out how retail investors feel they can get the most useful information about 
companies from their investment activities. Primarily, I investigate the importance of attending 
general meetings and, above all, their potential added value for retail investors. For the purpose of 
my research, I executed a comprehensive survey for to the members of Osakesäästäjien 
keskusliitto to help me find the answers to my research problem. In addition, I personally attended 
eight different types of annual General Meetings during spring 2019. Based on the survey results 
and my personal observations, I also attempt to give an assessment of the potential added value 
of annual general meetings for retail investors. 
 
My research survey was successful in the way that I received a large number of answers (over 
600), which allowed me to execute a qualitative study of my research problem. In addition to these, 
my attendance at the Annual General Meeting provided additional confirmation for the research 
results. The results of the survey and my own experiences were similar. General meetings clearly 
bring added value to the retail investor, but the amount of it varies a lot between companies and 
meetings. Preparing well and being active in the meeting are keys to the best result. Meeting the 
management face to face and listening to their speeches gives a better understanding about the 
company and sometimes also about the whole industry. Especially the opening presentation of the 
CEO was considered to bring added value. Possibility to ask direct questions during the meeting 
from the top management and the chance to talk with other investors and with the CEO/chairman 
of the board after the official part were popular ways to get information. 
 
I consider my job as a good base for someone starting out investing. In addition, it will certainly 
offer something new to even more experienced investors, as many retail investors do not have the 
experience or opportunity to attend annual general meetings of companies. My research has also 
identified subjects of development needs. On the basis of the results it could be suggested that 
general meetings could be made even more investor-friendly in the future by allowing remote 
participation of meetings, for example. 
 

Keywords: Investing, Helsinki Stock Exchange, listed companies, stock markets, retail investors, 
annual general meeting 
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1 JOHDANTO 

Omasta taloudesta huolehtiminen on jokaiselle aikuiselle nykyään tärkeä asia. Talousasioiden päi-

vittäinen seuraaminen tulisi olla osa arkipäiväistä elämää. Taloudellinen hyvinvointi tuo jokaiselle 

mahdollisuuksia nauttia elämästä sekä myös turvaa ”pahan päivän varalle”. Suomalaisille hyvin 

tyypillinen tapa on sijoittaa ansiotyöstä saadut ylimääräiset varat lähes korottomille talletustileille, 

joista inflaatio ”nakertaa” pääomia hiljalleen. Tämä ei ole siten kovin järkevä tapa taloudellisen hy-

vinvoinnin turvaamiselle tai ainakaan varallisuuden tuottavuudelle. Huomattavasti parempi vaihto-

ehto olisi etsiä ainakin osalle näistä varoista tuottavampia kohteita, kuten esimerkiksi erilaiset ra-

hastot, pörssiosakkeet tai osakekiinteistöt. Valitsemalla näistä itselleen sopivan riskitason kohde, 

olisi mahdollista saada pitkällä aikavälillä huomattavasti parempaa tuottoa kuin korottomalta talle-

tustililtä. Suomalaiset ovat tunnetusti kovaa ”lottokansaa” ja sijoittamista pidetään yleensä ottaen 

jopa hieman ”epärehellisenä” tapana vaurastua. Osittain tämä harhaluulo johtuu varmasti siitä, ettei 

sijoittamisesta ole riittävästi tietoa ja taitoa tai ymmärrystä. Jotta sijoittamisen pystyisi aloittamaan, 

ja ennen kaikkea tekemään sijoitustoimintaa pitkällä aikavälillä menestyksekkäästi, olisi riittävän 

tiedon ja taidon hankkiminen ensisijaisen tärkeää. Lisäksi sijoittamisen aloittaminen mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa olisi erittäin tärkeää, sillä silloin mahdollisuudet onnistua paranevat mer-

kittävästi. 

 

Tässä työssä tarkoitukseni on tutustua piensijoittajatoimintaan. Teoriaosuudessa käyn läpi, piensi-

joittajatoiminnan aloittamista ja perusperiaatteita, yhtiökokouksen sisältöä sekä niihin osallistumista 

piensijoittajana. Pyrin selvittämään, millä tapaa piensijoittajat pyrkivät saamaan lisätietoa sijoitta-

misesta. Erityisesti tutkimukseni kohdistuu siihen, mikä on yhtiökokouksien merkitys tämän lisätie-

don kannalta ja kuinka hyödylliseksi piensijoittajat ylipäätään kokevat yhtiökokouksen. Lisäksi tut-

kin, mitkä ovat sen tärkeimmät hyödyt piensijoittajalle ja kuinka ne voi parhaiten saada. Selvitän 

myös, miten lakipykälät mahdollisesti vaikuttavat piensijoittajien lisätiedon saantiin pörssiyhtiöistä. 

 

Tutkimukseeni kuului myös havainnointia: henkilökohtaisesti osallistun useampaan yhtiökokouk-

seen kevään 2019 aikana. Omien kokemusteni ja tutkimustulosteni perusteella pyrin tekemään 

johtopäätökset siitä, mikä yhtiökokouksien merkitys on piensijoittajalle. Tuovatko yhtiökokoukseen 

osallistumiset lisäarvoa piensijoittajalle, mitä tämä lisäarvo voisi mahdollista olla ja miten sen pys-

tyisi saamaan. 
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2 PIENSIJOITTAJANA TOIMIMINEN 

Nykyään monet suomalaiset haaveilevat vaurastumisesta ja rikastumisesta jo suhteellisen nuo-

rena. Heillä on tavoitteena tulla taloudellisesti riippumattomiksi päivätöistä jo reilusti ennen eläke-

ikää ja päästä näin nauttimaan elämästään, ilman että tarvitsee ”raataa” päivätöissä eläkeikään 

saakka.  

 

Toisaalta kasvava osa suomalaisista elää myös taas täysin päinvastaista elämää. He kuluttavat 

kaiken mitä ansaitsevat ja enemmänkin, ottamalla erittäin kalliita pikavippejä ja kulutusluottoja it-

selleen, joita he pystyvät heikosti hoitamaan. Tällä tapaa heidän taloutensa menee entisestään 

huonompaan tilaan, he menettävät luottotietonsa ja saavat maksuhäiriömerkinnän tietoihinsa. 

Nämä kaksi ”elämäntapaa” eroavat hyvin voimakkaasti toisistaan ja johtavat hyvin helposti varsin 

erilaiseen elämään lopputuloksen osalta. 

 

Kansantaloustieteen perusasioita on, että vain säästämällä voi vaurastua. Jos kuluttaminen vie 

kaikki tulot, se tuo ennen pitkään ongelmia. Tämä viisaus pätee samalla tapaa kansakuntaan kuin 

yksilöihinkin. Tulojen suuruus ei ole ratkaisevaa, vaan että osa niistä pitää panna säästöön ja tuot-

tamaan. Sijoittaminen tulisi aloittaa mahdollisimman nuorena ja jatkaa sitä läpi elämän. Se vaatii 

pitkää sitoutumista ja kestävyyttä. (Saario 2014, 16.) 

2.1 Sijoittajan riskinsietokyky 

Sijoittaminen pitää sisällään erilaisia vaiheita. Tärkeää olisi aloittaa se sijoittajan riskinsietokyvyn 

selvittämisellä. Usein sijoituksen riskistä puhuttaessa tulevat mahdolliset tappiot ensimmäisenä 

mieleen, mutta todellisuudessa riski käsitteenä sisältää myös voiton mahdollisuuden. Sana riski 

tulee latinankielen termistä ”risicum” joka tarkoitti alun perin ”mahdollisuutta”. (Kallunki, Martikai-

nen, & Niemelä 2011, 13–23.) 

 

Sijoittajan riskinsietokyvyllä kuitenkin mitataan yleensä sijoittajan tapaa suhtautua tappioiden syn-

tymiseen. Tässä eri sijoittajat eroavat toisistaan paljon. Toisille voimakkaatkaan arvonvaihtelut ei-

vät aiheuta paniikkia kun taas toisia jo pelkkä ajatuskin arvonlaskun mahdollisuudesta saattaa huo-

lestuttaa. Mikäli sijoittaja tavoittelee suurta tuottoa, hänellä täytyy olla hyvä riskinsietokyky, sillä 
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ilman riskiä sitä ei voi saada. Jos hän tyytyy vähäiseen tuotto-odotukseen, päätöksen taustalla on 

hieman huonompi riskinsietokyky. (Kallunki ym. 2011, 24.) 

 

On tärkeää ymmärtää, että eri riskinsietokykyihin perustuvat sijoituspäätökset ovat kaikki yhtä hyviä 

ja riskinsietokyky on jokaisen henkilön oma. Omaa riskinsietokykyä suurempaa riskiä ei tulisi ottaa, 

suuremman tuotto-odotuksen toivossa. Mikäli sijoittaja arvio riskinsietokykynsä väärin, tulee se ai-

heuttamaan jossain vaiheessa sijoitusuraa ikäviä yllätyksiä, jotka voivat johtaa jopa hyvin negatii-

viseen lopputulokseen koko sijoittamista ajatellen. (Kallunki ym. 2011, 24.) 

2.1.1 Sijoituskohteen tuotto ja riski  

Sijoittaja saa sijoituskohteelleen tuottoa, joka koostuu sen arvonnoususta sekä mahdollisesti sijoi-

tusjakson aikana tulevista maksuista, joihin hänen omistuksensa on oikeutettu. Sijoittamalla kiin-

teistöihin, tuottoa saa kiinteistön arvonnoususta sekä vuokratuloista. Osakkeisin sijoittamalla tuot-

toa syntyy osakkeen arvonnoususta sekä maksetuista osingoista. Tuotot poikkeavat selvästi eri 

sijoituskohteiden välillä. Lyhyellä aikavälillä tätä ei välttämättä havaitse, mutta erot tulevat parhaiten 

esille, kun tarkastelujakso on vuosikymmeniä. (Kallunki ym. 2011, 24–26.) 

 

Verrattaessa osakesijoituksia, korko- rahamarkkinasijoituksiin, osakesijoitukset ovat tuottaneet sel-

västi muita paremmin. Erot selittyvät vertailemalle niiden tuottojen vaihtelua. Tuottovaihtelut osa-

kesijoituksissa ovat huomattavasti suurempia kuin korkosijoituksissa. Niihin liittyy selvästi suurempi 

riski kuin korkosijoitukseen. Ottamalla riskiä, sijoittajat saavat osakkeiden hyvästä tuotosta ”lisä-

korvauksen”. Sijoituksen tuoton kokonaisvaihtelulla voidaan pelkistetysti mitata sijoituksen tuotto-

odotukseen liittyvää riskiä. Tätä kutsutaan keskihajonnaksi, joka kuvaa, paljonko valitulla ajanjak-

solle, esimerkiksi yhden vuoden aikana, tuotto on keskimäärin poikennut pitkän aikavälin keskiar-

vostaan. (Kallunki ym. 2011, 29.) 

2.1.2 Sijoittajan riskinsietokyvyn tunnistaminen 

Sijoituspäätöstä tehdessä olisi aluksi tunnistettava, kuinka suureen riskiin sijoittaja on sitoutunut, 

ottaen huomioon hänen elämäntilanne ja varallisuus. Hyvä tapa arvioida riskinsietokykyä, on esi-

merkiksi miettiä, kuinka paljon kärsii menettää varojaan ilman, että se vaikuttaa päivittäiseen elä-

miseen tai yöuniin. Varallisuudestaan ei koskaan tulisi sijoittaa niin suurta osaa riskiä sisältäviin 
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sijoituskohteisiin, että mahdollisten voimakkaiden arvonlaskujen tullessa, niillä olisi vaikutusta elä-

misen laatuun. Erittäin korkeaa riskiä liittyy esimerkiksi velkarahalla sijoittamiseen, eikä tällaista 

riskiä ole yleensä syytä ottaa. (Kallunki ym. 2011, 32.) 

2.1.3 Sijoituksen riskin pienentäminen hajauttamalla 

Teorian sijoituksen hajauttamisesta useaan sijoituskohteeseen esitti ensimmäisenä Harry Marko-

witz (1952) ja tämä riskin pienentäminen hajauttamalla on yksi sijoitustoiminnan ”kultaisista sään-

nöistä”. Markowitzin portfolioteorian mukaan riskiä voi pienentää hajauttamalla varallisuus useaan 

eri sijoituskohteeseen, kuten kiinteistöihin, joukkolainoihin tai osakkeisiin. Hajauttamalla edelleen 

sijoitus jokaisessa sijoituskohteessa useampaan arvopaperiin, riski pienenee entisestään. Esimer-

kiksi osakkeisiin varattu pääoma hajautetaan useampaan eri osakkeeseen. (Kallunki ym. 2011, 

60.) 

 

Kokonaan salkun riskiä ei hajauttaminenkaan poista. Riskin pienentyminen hidastuu nopeasti, kun 

osakkeiden lukumäärä kasvaa. Lopulta sen vaikutus häviää kokonaan. Tätä hajauttamisella pois-

tettavissa olevaa riskiä kutsutaan markkinariskiksi eli systemaattiseksi riskiksi. Se syntyy yleisestä 

vaihtelusta, joka on tyypillistä osakemarkkinoille ja vaikuttaa osittain samalla tavalla kaikkien arvo-

papereiden tuottoon. (Kallunki ym. 2011, 68.) 

2.2 Sijoitustilanne  

Sijoittajan riskinsietokyvyn tunnistamisen jälkeen seuraava vaihe sijoituspäätöksen tekemisessä 

on henkilökohtaisen elämäntilanteen selvittäminen. Sijoittajan tulisi tarkkaan pohtia omaa sijoitus-

horisonttiaan eli ajanjaksoa, jonka hän on valmis pitämään varallisuutensa kiinni sijoituskohtees-

saan. Lyhyellä ajanjaksolla alkuperäisen sijoitetun summan arvo voi osakesijoituksissa laskea huo-

mattavasti. Sijoitushorisontti on hyvin olennainen asia osakesijoituksissa ja niiden muita sijoitus-

kohteita korkeampi tuotto tuleekin esiin pitkällä aikavälillä. (Kallunki ym. 2011,41–42.) 

 

Mikäli sijoittaja on valmis vuosia kestävään sijoitustoimintaan eli sijoitushorisontti on pitkä, on osa-

kesijoitus perusteltu ratkaisu. Kun sijoitushorisontin kesto kasvaa, niin tappion riski pienenee mer-

kittävästi ja lopuksi häviää kokonaan. Tämä vaatii kuitenkin hyvin hajautettua sijoitussalkkua ja 
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yksittäisessä osakkeessa on aina selvästi suurempi riski. Mikäli hajautusta ei tehdä, voi sijoitus 

tuottaa tappiota pidemmälläkin ajanjaksolla. (Kallunki ym. 2011,44.)  

Elämäntilanteesta johtuen, joidenkin sijoittajien sijoitushorisontin pituus voi olla muutamien vuosien 

tai vain muutamien kuukausien pituinen. Painotus osakesijoituksiin ei tällaisissa tapauksissa voi 

olla yhtä suuri, kuin jos sijoitushorisontti olisi esimerkiksi vaikka yli kymmenen vuotta. Sijoitushori-

sontin pituus tuleekin tarkasti miettiä yhtenä sijoituspäätöksen lähtökohtana, sillä sen pituus vaikut-

taa osakesalkun rakenteeseen. (Kallunki ym. 2011,44.) 

2.3 Erilaiset sijoituskohteet 

Nykyään on sijoittajille tarjolla suuri määrä erilaisia sijoituskohteita. Ne eroavat toisistaan ominai-

suuksien, kulujen sekä tietysti riskin ja tuotto-odotuksien mukaan. Mikäli sijoittaja haluaa suurta 

tuottoa sijoituksilleen, tarkoittaa se aina myös suurta riskiä. Hän voi itse valita riskiltään erilaisia 

arvopapereita oman riskinsietokykynsä mukaan. (Kallunki ym. 2011,95.) 

 

Sijoituskohteet jaetaan suoriin ja välillisiin. Rahamarkkinasijoitukset ja talletukset, kiinteistöt, osak-

keet sekä joukkolainat kuuluvat suoriin sijoituskohteisiin. Tällöin sijoittaja ostaa arvopapereita, joi-

den arvot vaihtelevat rahoitusmarkkinoiden mukaan. Sijoitusrahastot ja vakuutussidonnaiset sijoi-

tukset kuuluvat välillisiin sijoituskohteisiin. Niiden sijoitusten arvot määräytyvät tuotteiden taustalla 

olevien arvopapereiden arvojen mukaan samalla tapaa kuin suorissakin sijoituskohteissa. (Kallunki 

ym. 2011,95–96.) Tässä työssä tarkastellaan lähinnä suoria osakesijoituksia työn aiheesta johtuen.  

2.4 Osakkeet 

Osake tarkoittaa omistusosuutta osakeyhtiössä. Yhtiön osakepääoma muodostuu osakkeista, jotka 

se on laskenut liikkeelle osakeannissa. Kun sijoittaja ostaa yhtiön osakkeita, ostaa hän tällöin osuu-

den yhtiöstä, joka on yhtä suuri kuin hänen ostamansa osakkeiden osuus koko osakepääomasta. 

Jollain yhtiöillä on useita osakesarjoja, joilla on erilaisia oikeuksia ja niiden arvostus markkinoilla 

voi erota toisistaan. Erottelu tapahtuu tunnuksilla, kuten kirjaimin tai numeroin (esimerkiksi A, B, I, 

II). (Kallunki ym. 2011,101–102.) 

 

Osakkeen tuomat oikeudet sen omistajalle jaetaan taloudellisiin oikeuksiin ja päätösvaltaan. Oi-

keus yhtiön omistajille jakamaan osinkoon ja merkintäetuoikeus osakeanneissa ovat taloudellisia 
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oikeuksia. Osakkeen omistajan päätösvalta tarkoittaa yhtiökokouksessa yhtiötä koskevien asioiden 

päättämistä. (Kallunki ym. 2011,102.) 

 

Sijoittamalla osakkeisiin, sijoittaja odottaa parempaa tuottoa niistä kuin talletuksista tai joukkolai-

noista. Osakemarkkinat hinnoittelevat osakkeiden tuoton vastaamaan niihin sisältyvää riskiä, mutta 

tuottoa ei voi tietää ennalta. Pitkällä aikavälillä talous ja yritysten tuloksentekokyky kasvavat, jonka 

seurauksena osakekurssitkin nousevat. Teknologian kehitys ja tuotannon tehostuminen mahdollis-

tavat tämän talouden kasvun, joka voi olla hyvin epätasaista ja suhdannevaihtelut voivat olla suu-

riakin. (Kallunki ym. 2011,102.) 

 

Kysyntä ja tarjonta määräävät osakkeiden hinnat. Tästä johtuen on mahdollista, että lyhyellä aika-

välillä osakemarkkinat hinnoittelevat yhtiöiden arvostuksen väärin ja osakkeen hinta nousee tai 

laskee liian paljon verrattuna sen realistiseen arvoon. Jossain vaiheessa tämä väärin hinnoittelu 

kuitenkin todennäköisesti korjaantuu ja tämä vaikuttaa suuresti osakkeen lyhyen aikavälin tuottoon. 

(Kallunki ym. 2011,103.) 

 

Osakekaupankäynti Suomessa tapahtuu ainoastaan arvopaperipörssissä eli Helsingin pörssissä. 

Siellä sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ja myydä osakkeita milloin tahansa, mikä mahdollistaa 

osakkeiden joustavat omistusmuutokset. Kaupankäyntiä osakepörssissä kutsutaan myös osakkei-

den jälkimarkkinaksi. Osakemarkkinoilla sijoittajat käyvät keskenään kauppaa pörssissä listattujen 

yritysten osakkeilla. Ne mahdollistavat sen, että sijoittaja voi myydä osakesijoituksensa toiselle si-

joittajalle ja vaihtaa omistuksensa takaisin rahaksi. Tämä ominaisuus tekee sijoituksesta likvidin. 

Mikäli näin ei olisi, joutuisi sijoittaja itse etsimään osakkeilleen ostajan. (Kallunki ym. 2011,103.) 

 

Yritykset tarvitsevat rahaa investointeihin. Osakemarkkinat tarjoavat tähän mahdollisuuden niin, 

että yritykset voivat hankkia sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Tällöin yritys järjestää 

listautumisannin, jota kutsutaan myös osakeanniksi, missä yrityksen osakkeet tulevat julkisen kau-

pankäynnin kohteeksi pörssiin. (Kallunki ym. 2011,104.) 

2.4.1 Yksittäisen arvopaperin valinta 

Kun sijoittaja on päättänyt, minkä osuuden varallisuudestaan hän aikoo sijoittaa eri sijoituskohtei-

siin eli esimerkiksi osakkeisiin, tulee hänen seuraavaksi valita, mitkä yksittäiset arvopaperit hän 
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ostaa. Valitessaan yksittäisiä osakkeita sijoitussalkkuunsa, osakkeen sen hetkinen hinta on ratkai-

sevassa asemassa. Alihinnoitellut osakkeet ovat niitä, joita sijoittaja pyrkii löytämään. Tästä johtuen 

osakkeen valinnassa keskeinen asema onkin osakkeen sen hetkisen arvon määrittämisellä. (Kal-

lunki ym. 2011,144.) 

 

Lähestymistavoilla: top down (ylhäältä alas) ja bottom up (alhaalta ylös), havainnollistetaan usein 

yksittäisten osakkeiden valintaa.  Se missä suhteessa sijoittajan varat tulisi olla osakkeissa, jouk-

kolainoissa ja rahamarkkinoilla, johtuen kansantalouden yleisestä tilasta, on Top down-lähestymis-

tavan perusajatus. Markkinoiden keskinäisiä arvostuksia vertaamalla nähdään, ovatko esimerkiksi 

osakkeet aliarvostettuja korkomarkkinoihin verrattuna. Jos markkinatilanne on tällainen, niin sijoit-

tajan kannattaa lisätä osakepainoaan salkussaan. (Kallunki ym. 2011,144.) 

 

Ali- tai yliarvostettujen osakkeiden tai joukkolainojen etsiminen markkinoilta arvonmääritysmallien 

avulla on bottom up- lähestymistavan lähtökohta. Yleisen talous- ja toimialanäkymien huomioimi-

nen sisältyy myös tähän lähestymistapaan, vaikka se pyrkiikin tarkastelemaan yksittäisiä yrityksiä. 

Niiden huomioiminen tapahtuu suoraan yritysten tulevaisuuden näkymissä. Laadittavat ennusteet 

ja niiden pohjalta tehtävät arvonmääritykset laajalle määrälle yrityksiä tekevät tästä lähestymista-

vasta enemmän työtä vaativan menetelmän. (Kallunki ym. 2011,145.) 

 

Huolellinen yrityksen ennusteiden laatiminen (tuloksesta, investoinneista, kassavirroista että ris-

kistä) on edellytyksenä arvonmääritysmallien, esimerkiksi vapaan kassavirran tai taloudellisen li-

säarvon mallin käytölle. (Kallunki ym. 2011,145–146.) 

2.4.2 Yrityksen arvon määrittäminen yksittäisillä tunnusluvuilla 

Yksittäisten tunnuslukujen avulla on sijoittajalla myös mahdollisuus tehdä osakevalintoja salk-

kuunsa. Ne antavat kuitenkin varsin suppean kuvan osakkeen arvostuksesta verrattuna varsinaisiin 

arvonmääritysmalleihin, mutta niiden laskeminen on helppoa ja niiden käyttö on yleistä. Tunnuslu-

kujen hyödyllisyyttä lisätään usein esittämällä eri tunnuslukujen yhdistelmiä tai laskemalla tunnus-

lukujen keskiarvoja pidemmältä ajalta. Tunnusluvut lasketaan vertaamalla yrityksen arvoa johonkin 

yrityksen taloudellista tilaa kuvaavaan parametriin, joita ovat esimerkiksi yrityksen nettotulos (Ear-

ning), oman pääoman tasesubstanssi (Book value of equity), käyttökate (EBITDA), liikevoitto 
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(EBIT) ja liikevaihto (Sales). Kun yrityksen oman pääoman markkina-arvo (Price) tai yrityksen ko-

konaisarvo (Enterprise value) jaetaan yllä mainituilla muuttujilla, saadaan laskettua yleisesti käyte-

tyt P/E-, P/B-, EV/EBITDA-, EV/EBIT-, P/S-luvut. (Kallunki ym. 2011,154.) 

 

Kun käytetään yksittäisiä tunnuslukuja, tulee samaa tunnuslukua tarkastella myös vertailuyrityk-

selle, joka toimii samalla toimialalla kohdeyrityksen kanssa. Vertailemalle kohdeyrityksen ja vertai-

luyhtiön (tai koko toimialan) tunnuslukuja, voidaan tehdä johtopäätöksiä kohdeyrityksen hinnoitte-

lusta. Jos toimialan P/E-luku on 15 ja kohdeyrityksen P/E-luku on 12, osake on aliarvostettu toi-

mialaan nähden. (Kallunki ym. 2011,155.) 

 

Tunnusluvut jaetaan usein viiteen eri ryhmään sen mukaan, onko tunnusluvun jakajana tulosta, 

kassavirtaa, taseen omaa pääomaa, liiketoiminnan volyymia tai osinkoa kuvaava muuttuja. Tulosta 

ja taseen omaa pääomaa kuvaavat tunnusluvut ovat yleisimmin käytettyjä. Taulukkoon 1 on kerätty 

yleisimmät yksittäiset tunnusluvut ja niiden laskentaperusteet. (Kallunki ym. 2011,155–156.) 
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TAULUKKO 1. Tärkeimmät yksittäiset tunnusluvut ja niiden laskeminen 

Tulokseen suhteutetut tunnusluvut 

  osoittaja nimittäjä 

P/E  oman pääoman markkina-arvo ennustettu tulos 

EV/EBIT  oman ja vieraan pääoman kokonaisarvo liikevoitto 

EV/EBITDA  oman ja vieraan pääoman kokonaisarvo käyttökate 

Kassavirtaan suhteutetut tunnusluvut 

  osoittaja nimittäjä 

P/CE  oman pääoman markkina-arvo kassaperusteinen 

tulos 

P/FCF  oman pääoman markkina-arvo vapaa kassavirta 

Liiketoiminnan volyymiin suhteutetut tunnusluvut 

  osoittaja nimittäjä 

P/S  oman pääoman markkina-arvo liikevaihto 

EV/Sales  oman ja vieraan pääoman kokonaisarvo liikevaihto 

Tasesubstanssiin suhteutettu tunnusluku 

P/B  oman pääoman markkina-arvo oman pääoman ta-

searvo 

Osinko suhteutettu markkina-arvo 

Div/P  maksettu osinko oman pääoman 

markkina-arvo 
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3 YHTIÖKOKOUS 

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouksille määritellään tarkat pykälät osakeyhtiölaissa (OYL). Pörssiyhtiöllä 

tarkoitetaan tässä osakeyhtiötä, jonka osake on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoi-

tusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla. Yhtiökokous päättää sille tämän 

lain nojalla kuuluvista asioista. (Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho, 2018, 269.) 

3.1 Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous 

Kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä tulee järjestää varsinainen yhtiökokous. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 

 

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvis-

tamisen; 

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

3) vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan valinta, jollei tässä laissa säädetä tai 

yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta; sekä 

5) muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi, jos: 

1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään; 

2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta; 

3) osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti; taikka 

4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää 

ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä. 

 

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kirjallinen vaatimus hallitukselle yhtiötä OYL nojalla kuulu-

vasta asiasta, jonka hän haluaa yhtiökokouksen käsittelevän. Pyyntö tulee lähettää hyvissä ajoin, 

että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeis-

tään neljä viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä, vaatimuksen katsotaan tulleen pörssiyhtiössä 

riittävän aikaisin. Jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat (joilla yhteensä kymmenesosa kaikista 
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osakkeista), kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiöltä, on pidettävä ylimääräinen yh-

tiökokous. Vaatimuksen saapumisesta, tulee kokouskutsun olla toimitettuna kuukauden kuluessa 

julkisissa osakeyhtiöissä ja kahden viikon kuluessa yksityisissä osakeyhtiöissä. (Airaksinen ym. 

2018, 269–286.) 

3.2 Yhtiökokoukseen osallistuminen 

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on jokaisella osakkeenomistajalla. Osakkeenomistaja on 6 a 

§:n mukaisesti oltava merkittynä osakasluetteloon, jotta hänellä on edellytykset osallistua arvo-

osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön kokoukseen. Osakkaan tulee olla vähintään kahdeksan arki-

päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakasluetteloon, jotta osallistumisoikeus yhtiökokoukseen 

on voimassa. Yhtiökokouksen osallistumisoikeuteen tai äänimäärään ei täsmäyspäivän jälkeisillä 

muutoksilla ole vaikutusta. (Airaksinen ym. 2018, 291.) 

 

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiölle, mikäli hän haluaa osallistua yhtiökokoukseen. Yh-

tiöjärjestyksessä voidaan määritellä tietty päivä, milloin ilmoittautuminen tulee viimeistään tehdä. 

Se voi olla kuitenkin aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja kokouskutsussa tulee mai-

nita viimeinen ilmoittautumispäivä. Asiamiehen käyttö on mahdollista yhtiökokouksessa osakkeen-

omistajan puolesta. Asiamiehen valtuutus voi tapahtua päivätyllä valtakirjalla tai muulla luotetta-

valla tavalla. Avustajan käyttö kokouksessa on osakkeenomistajalle ja tämän avustajalle sallittua. 

Yhtiökokoukseen ei ole osallistumisoikeutta yhtiön tai sen tytäryhtiölle kuuluvalla osakkeella. Näitä 

osakkeita ei oteta myöskään huomioon, kun vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien tai tietyn mää-

räosan suostumus päätettävän asian päätöksen syntymiselle. (Airaksinen ym. 2018, 291–319.) 

 

Mikäli yhtiökokous ei toisin päätä, on yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenillä sekä toimitus-

johtajalla oikeus olla yhtiökokouksessa mukana. Osakkeenomistajilla on 25 §:ssä tarkoitettu kyse-

lyoikeus yhtiökokouksessa, jonka toteutumisen varmistamisesta huolehtii yhtiön hallitus, hallinto-

neuvosto ja toimitusjohtaja. Tilintarkastuslaissa on säädetty pykälä tilintarkastajan läsnäolosta yh-

tiökokouksessa. Myös muiden henkilöiden osallistumisen voi yhtiökokous halutessaan sallia. (Ai-

raksinen ym. 2018, 291–319.) 
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3.3 Päätettävät asiat 

Jotta yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätöksiä asioista, tulee päätettävien asioiden olla mainit-

tuina kokouskutsussa tai yhtiöjärjestyksen mukaan niitä on käsiteltävä kokouksessa. On kolme 

asiaa, mitkä OYL:n mukaan tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa päättää: tilinpäätöksen vahvis-

taminen, voiton käyttäminen ja johdon vastuuvapaus. Myös johdon ja mahdollisen tilintarkastajan 

valinnat tehdään varsinaisessa yhtiökokouksessa, laissa olevan olettamasäännöksen mukaan. 

Näiden lisäksi voidaan osoittaa muitakin asioita päätettäväksi, mikäli yhtiöjärjestyksessä on näin 

määrätty. Äänestäminen yhtiökokouksessa tapahtuu osakkeenomistajan koko äänimäärällä, mutta 

mahdollisilla eri osakkeilla voi äänestää eri tavalla, ellei yhtiöjärjestys toisin määrää. Eri osakesarjat 

tarkoittavat eri osakkeita, joita on käytössä esimerkiksi Orionilla a- ja b-sarjat, sisältäen eri ääni-

määrän.  (Airaksinen ym. 2018, 324–337.) 

3.4 Kokousmenettely 

Yhtiön kotipaikka toimii myös yhtiökokouspaikkana. Vain erittäin painavista syistä kokous voidaan 

pitää muulla paikkakunnalla tai jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään. Yhtiökokoukseen osallistu-

minen esimerkiksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla voidaan sallia yhtiö-

järjestyksessä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus, mutta hallintoneuvostokin voi sen tehdä, mi-

käli näin on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa 

käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Siinä on mainittava myös muutoksen pääasialli-

nen sisältö, mikäli kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kutsu on toimitettava 

viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta. Se 

voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viik-

koa ennen yhtiökokousta julkisissa osakeyhtiöissä. (Airaksinen ym. 2018, 344–400.) 

 

Yhtiökokouskutsutapa määritellään usean pörssiyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Useimmat yhtiöt julkai-

sevat sen pörssitiedotteella, muutamassa valtakunnallisessa sanomalehdessä sekä yhtiön omilla 

internetsivuilla. Internetsivuilla tai yhtiön pääkonttorissa tulee osakkeenomistajilla olla nähtävänä 

päätösehdotukset ennen kokousta sekä myös yhtiökokouksessa. Koolle kutsujan nimeämä henkilö 

avaa yhtiökokouksen ja kokouksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Osakkeenomistajien 

osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä tulee laatia luettelo, josta selviää läsnä olevat osakkeen-
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omistajat, asiamiehet ja avustajat. Kokouksen päätökset ja äänestysten tulokset merkitään pöytä-

kirjaan. Kokouksen puheenjohtajalle vastuulla on, että nämä asiat tulee tehtyä kokouksessa asian 

mukaisella tavalla. Mikäli kokouksessa käsiteltävien asioiden arviointiin tarvitaan sijoittajien kan-

nalta tarkempia tietoja, on hallituksen ja toimitusjohtajan niitä pyynnöstä annettava. Mikäli pyydetyn 

tiedon antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa, sitä ei tietenkään voida antaa. (Airaksinen ym. 

2018, 344–400.) 

3.5 Kyselyoikeus 

Kyselyoikeus yhtiökokouksessa on ainoa osakkeenomistajan mahdollisuus esittää kysymyksiä yh-

tiön johdolle. Osakkeenomistajien pyynnöstä yhtiökokouksessa on hallituksen ja toimitusjohtajan 

annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat auttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointia. 

Myös yhtiön yleisestä taloudellisesta asemasta on mahdollista kysyä ylimmältä johdolta. Tietojen 

antaminen on kiellettyä, jos niiden antamisesta aiheutuisi yhtiölle merkittävää haittaa. Mikäli osak-

keenomistajan kysymykseen ei pystytä vastaamaan kokoussalissa, vaan vastaus vaatii lisäselvi-

tystä, tulee se antaa kirjallisesta kahden viikon kuluessa. Myös muilla osakkailla on pyydettäessä 

oikeus saada tämä vastaus kysyjän lisäksi. Mikäli kysymys ei liity kokouksessa käsiteltäviin asioi-

hin, on selvästi epäasiallinen tai siihen on jo vastattu, voidaan vastaamisesta kieltäytyä. Hallituksen 

jäsen tai toimitusjohtaja arvioivat mahdollisen haitan mahdollisuuden. Tietoja, joita ei tarvitse antaa, 

ovat esimerkiksi asiat, joilla on vaikutusta yhtiön kilpailuasemaan. (Airaksinen ym. 2018, 400–401.) 

 

Kysymyksiä on mahdollista esittää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksen pu-

heenjohtajan tehtävänä on arvioida, onko kysymys sellainen, että sillä on vaikutusta käsiteltävän 

asian arviointiin. Hänen tehtävänään ei ole kysymyksiin vastaaminen eikä myöskään hallintoneu-

voston jäsenillä. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajalla on velvollisuus antaa tietoja yhtiöko-

koukselle. Hänen tulee antaa myös tarkempia tietoja yhtiökokoukselle seikoista, joilla voisi olla vai-

kutusta käsiteltävän asian arviointiin. Kyselyoikeus ei mahdollista osakkeenomistajille laajojen ra-

porttien tai tiettyjen asiakirjojen saantia. Jälkikäteen lähetetty vastauskaan ei tarvitse olla laajasti 

perusteltu tai todisteltu, vaan kohtuullisesti perusteltu ja selkeä vastaus riittää. (Airaksinen ym. 

2018, 402.) 

 

Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevien säännöksien soveltaminen saattaa tulla esille yhtiöko-

kouksessa osakkeenomistajien kysymysten yhteydessä. Yhtiön tulee aina viipymättä ilmoittaa 
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kaikki sellaiset päätökset, jotka voivat vaikuttavat olennaisesti yhtiön osakekurssin arvoon. Tästä 

syystä yhtiökokouksessa ei voida antaa uusia tietoja, joita ei samanaikaisesti virallisesti julkisteta 

markkinoille. Kyselyoikeuden väärinkäyttöä ei ole juuri esiintynyt suomalaisten yhtiöiden yhtiöko-

kouksissa. Yhtiökokouksen päätöksen sabotointi tai jonkin poliittisen viestin välittäminen voisi olla 

tällainen ja sitä on tapahtunut myös käytännössä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. (Airaksinen ym. 

2018, 402–406.) 

 

Osakkeenomistajalle kyselyoikeus on merkittävä oikeus, mutta se on tarkoitettu vain todellisen tie-

donsaannin hankkimiseen.  Yhtiökokouksen ensi sijaisena tarkoituksena on kokouskutsussa mai-

nittujen asioiden kohdalta osakkeenomistajien kantojen selvittäminen ja se on pyrittävä viemään 

läpi kohtuullisessa ajassa. (Airaksinen ym. 2018, 406.) 

3.6 Muu tiedonanto osakkeenomistajille 

Mikäli tietojen antaminen on yhtiön edun mukaista, voi yhtiön hallitus tiedottaa osakkeenomistajia 

muulloinkin. Poikkeustilanteissa tietoa annetaan vain suurimmille osakkeenomistajille, esimerkiksi 

silloin kun merkittävä yritys- tai rahoitusjärjestely on suunnitteilla. Tällaisen järjestelyn tulee yhtiö-

kokouksen hyväksyä ja on perusteltua etukäteen jo selvittää suurimpien osakkeenomistajien kanta 

järjestelyyn. Hallituksen yhteydenpito suuriin osakkeenomistajiin on pörssiyhtiöissä käytännössä 

melko tavallista. Kanssakäymisen tulisi kuitenkin kokonaisuudessaan olla yhtiön etua ajattelevaa 

ja edellyttäisi sitä, että suurimmat osakkeenomistajat eivät saisi ylimääräistä hyötyä muiden omis-

tajien kustannuksella. (Airaksinen ym. 2018, 406–407.) 

3.7 Päätöksentekovaatimukset 

Päätökseksi yhtiökokouksessa tulee ehdotus, jonka kannatus on yli puolet äänestyksen tuloksesta, 

(mikäli tässä laissa ei toisin mainita) ja eniten ääniä tulee valituksi vaalissa. Määräenemmistön 

vaativissa päätöksissä valituksi tulee ehdotus, jonka kannatus on vähintään kaksi kolmasosaa an-

netuista kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. 

 

Tällaisia päätöksiä ovat (ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin): 

  

1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
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2) suunnattu osakeanti 

3) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 

4) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen julkisessa osakeyhtiössä 

5) suunnattu omien osakkeiden hankkiminen 

6) sulautuminen 

7) jakautuminen 

8) yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitystilan lopettaminen 

 

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä ei ole mahdollista muuttaa määräenemmistövaatimusta. Eri osake-

lajeja sisältävissä yhtiöissä, tulee kunkin osakelajin määräenemmistön kannattaa päätöstä. Yhtiö-

järjestyksen määräyksellä ei ole mahdollista muuttaa määräenemmistövaatimusta. (Airaksinen ym. 

2018, 407–414.) 
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4 PIENSIJOITTAJANA YHTIÖKOKOUKSESSA 

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeus on jokaisella osakkeenomistajalla, mikäli hän on merkittynä 

yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytys-

päivä). (Airaksinen ym. 2018, 291.) 

4.1 Ilmoittautuminen 

Edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle on aina ilmoittautuminen, yhtiöjärjestyksessä määritte-

lemän ennakkoilmoittautumisajan mukaisesti ja sen laiminlyönti vie osallistumismahdollisuuden. Il-

moittautumisaika saa OYL:n mukaan päättyä aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. 

Kokouksen koollekutsuja (yleensä hallitus) päättää ilmoitusajan pituudesta ja noudatettavasta me-

nettelystä. Ilmoittautumiselle ei OYL:ssa rajoiteta toteutustapaa, kunhan se on helppoa kaikille 

osakkeenomistajille.  Erilaisia tapoja ovat esimerkiksi internet, sähköposti, kirjeitse, mutta myös 

suullinen ilmoittautuminen on mahdollista.  Kokouskutsu pörssiyhtiöissä on toimitettava viimeistään 

kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Ilmoittautumisessa pakollinen tieto on pelkästään osakkeen-

omistajan nimi, mutta usein yhtiöt pyytävät muitakin tietoja. (Airaksinen ym. 2018, 301–324.) 

4.2 Ennen yhtiökokousta 

Yhtiökokouksen kokouspaikalla osakkeenomistajat rekisteröityvät ilmoittautumispisteellä. APK:n 

ylläpitämän osakkeenomistajaluettelon avulla Ilmoittautuminen, äänestyslippujen tulostaminen ja 

ääniluettelon laatiminen voidaan toteuttaa automaattisesti ja pörssiyhtiöt käyttävätkin tätä palvelua 

yleensä. Äänestysliput jaetaan yleensä osakkeenomistajille rekisteröinnin yhteydessä ja ne toimi-

vat samalla ”pääsylippuna”, jotka tarkistetaan ennen yhtiökokoussaliin pääsyä. Saapuminen yhtiö-

kokouksiin (varsinkin suurimmissa yhtiöissä) kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta ”käytäväkeskus-

teluille” sekä mahdollisten yhtiön esittelemien tuotteiden ja palveluiden tutustumiseen jää aikaa. 

Ennen kokouksen alkua salissa saattaa pyöriä yhtiöstä kertova video. (Lindholm, Rasinaho & Vir-

tanen, 2004, 104–105.) 
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Osakkeenomistajien mahdollisuus tavata yhtiön johtoa ja hallituksen jäseniä vapaamuotoisesti olisi 

yhtiökokouksen hengen kannalta hyvä asia. Yksityissijoittajilla ei yleensä ole mahdollisuutta tavata 

omistamansa yhtiön korkeinta johtoa ja siitä syystä tämä olisikin tärkeä asia heitä ajatellen. 

Osakkeenomistajille jää helposti hieman etäinen kuva yhtiön johdosta ja hallituksesta, mikäli he 

saapuvat ainoastaan kokoussaliin sivuovesta juuri ennen kokousta ja poistuva samalla tapaa heti 

kokouksen päätyttyä. Joissain yhtiöissä toimitusjohtaja kättelee kaikki kokousvieraat ja osakkeen-

omistajille se on varmasti miellyttävä seikka, mutta ei ole tietenkään mahdollinen suurissa yhtiöko-

kouksissa. (Lindholm ym. 2004, 105.) 

 

Yhtiön uusimpien saavutusten ja tuotteiden konkreettinen esittely yhtiökokouksessa on joillekin yh-

tiöille oiva mahdollisuus. Vaikka tuotteita ei olisikaan esitettäväksi, positiivinen mielikuva tulisi vä-

littyä osakkeenomistajille yhtiön ulkoisesta ilmeestä yhtiökokouksessa. (Lindholm ym. 2004, 99.) 

4.3 Yhtiökokouksen aikana 

OYL:ssa on määrätty tietyt kohdat, jotka tulee käsitellä aina yhtiökokouksessa. Niitä käsiteltiin jo 

aiemmin luvussa 2. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esittämät katsaukset ovat osak-

keenomistajan kannalta kaksi hyödyllisintä ja merkittävintä kohtaa. 

4.3.1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 

Ennen yhtiökokouksissa usein hallituksen puheenjohtaja toivotti osakkeenomistajat lähinnä vain 

tervetulleiksi, mutta viime aikoina on yleistynyt tapa, että hän pitää myös oman katsauksensa osak-

keenomistajille, kokouksen avaamisen lisäksi. Osakkeenomistajien kannalta tämä on varsin luon-

tevaa, sillä he valitsevat hallituksen, joka on heille tilivelvollinen tekemistään päätöksistään. Tätä 

voidaan siis periaatteellisesti jopa pitää tärkeämpänä kuin toimitusjohtajan katsausta, sillä TJ vas-

taa tekemistään suoraa hallitukselle. (Lindholm ym. 2004, 111.) 

 

Hallituksen työskentely ja strategiaan liittyvät kysymykset ovat tyypillisiä aiheita HPJ:n esityksessä, 

kun taas operatiiviset kysymykset ja tulevaisuuden näkymät ovat aiheita, joihin TJ:n usein keskittyy. 

Sopiva kesto HPJ:n katsaukselle on yleensä 10–15 minuuttia, sisältäen joskus hallituksenkin esit-

telyn. Varsinkin uusien osakkeenomistajien kannalta tämä on hyvä tapa, sillä he eivät välttämättä 

tunne hallituksen jäseniä. (Lindholm ym. 2004, 111–112.) 
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4.3.2 Toimitusjohtajan katsaus 

Osakkeenomistajille kerrotaan kasvotusten ja tiivistetysti tuloksen muodostumisesta ja tilikauden 

tärkeimmistä tapahtumista ns. toimitusjohtajan katsauksessa, joka esitetään ennen tilinpäätöksen 

vahvistamista. Esityksessä osakkeenomistajat saavat käsityksen myös TJ:stä henkilönä, joka 

yleensä katsauksessaan käsittelee laajemminkin yhtiön toimintaa, kertomalla esimerkiksi yhtiön 

yhteiskuntavastuusta. Tilinpäätöksen tärkeintä käytännöllistä sisältöä ovat yleensä TJ:n esiintymi-

nen ja siihen liittyvä keskustelu sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden käyttäminen. Arvopape-

rimarkkinoita koskevat tiedottamisvelvollisuudet rajoittavat käytännössä TJ:n katsauksen sisältöä. 

Osakkeen arvoon vaikuttavia tietoa ei voida yhtiökokouksessa kertoa, ellei samanaikaisesti asiasta 

anneta virallista pörssitiedotetta. (Airaksinen ym. 2018, 273.) 

 

TJ:n katsaukselle ei ole asetettu tarkkoja ehtoja, mutta sen tulisi kuitenkin erota HPJ:n katsauk-

sesta, vältellen päällekkäisyyksiä. Lähtökohtaisesti strategiset asiat tulisi olla HPJ:n esityksen pää-

kohtana ja operatiiviset asiat taas TJ:n. Yhtiön toimintaympäristöön, kansainvälisiin näkymiin tai 

riskeihin liittyen TJ voi valita tiettyjä erityisaiheita, jotka tuovat osakkaille niistä lisää taustatietoa. 

Tulevaisuuden näkymät kiinnostavat osakkeenomistajia erityisesti. Osakkeenomistajille kerrotaan 

perustellen yhtiökokouksessa, miksi tulevanakin vuotena on hyvä jatkaa yhtiön omistajana tai jopa 

lisätä sitä. (Lindholm ym. 2004, 122.) 

 

Yhtiön toimintaan ja vuoden tapahtumiin liittyen saatetaan osakkeenomistajille antaa mahdollisuus 

esittää kysymyksiä TJ:lle hänen katsauksensa jälkeen. On myös mahdollista, että tämä keskustelu 

pidetään vasta sitten, kun tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on virallisesti esitetty. (Lindholm ym. 

2004, 123.) 

4.3.3 Tilinpäätöksen vahvistaminen 

KPL:n mukaan tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen (sekä mahdolliset liitetiedot). Mikäli 

kyseessä on suuryhtiö, tulee tilinpäätöksen sisältää myös rahoituslaskelman, mistä käy ilmi varojen 

hankinta sekä niiden käyttö. Toimintakertomusta yhtiökokous ei vahvista, koska tilinpäätös ei si-

sällä sitä. Tilinpäätöksen vahvistaminen tapahtuu lähes aina muuttumattomana, mutta yhtiöko-

kouksella on periaatteessa kuitenkin mahdollisuus muuttaa sitä. Yhtiökokouksella ei kuitenkaan 

yleensä ole käytettävissä riittäviä tietoja ja taitoja tämän asian tekemiseen, joten käytännössä se 
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on hyvin hankalaa. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen mainitaan usein myös yhtiöjärjestyk-

sessä. Esitys voidaan hoitaa siten, että varsinainen lausuntokappale luetaan kertomuksesta. (Ai-

raksinen ym. 2018, 272.) 

4.3.4 Voiton käyttäminen 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen on toinen varsinaisen yhtiökokouksen päätettävä asia. Se 

voidaan siirtää voitto/tappio-tilille tai jakaa osinkona, sen jälkeen kun tilinpäätös on vahvistettu. (Ai-

raksinen ym. 2018, 275.) 

 

Hallituksen tekemä osinkoesitys on yleensä suhteutettu yhtiön tulokseen ja taseeseen sekä käy-

tössä oleviin kassavaroihin. Osinkopolitiikka voi vaihdella yhtiöiden välillä tulosta heijastelevasta 

”aktiivisesta”, ”tasaiseen”, jossa osinko on tuloksesta riippumatta melko sama. Hallituksen osin-

koehdotuksen lukee kokouksen puheenjohtaja ja avaa keskustelun. Osakkeenomistajissa ehdo-

tettu osinko herättää usein kommentteja, sillä osingon suuruus on yksityishenkilöille tärkeä asia. 

Keskusteluista riippumatta, ehdotettu osinko hyväksytään lähes aina. Yhtiön hallitus ja johto pys-

tyvät rakentamaan luottamusta osakkeenomistajiin, kun he kykenevät perustelemaan johdon pää-

töksiä ja osingon selkeästi. (Lindholm ym. 2004, 125–126.)  

4.3.5 Vastuuvapaus 

Edellisellä tilikaudella yhtiön hallituksessa, hallintoneuvostossa ja TJ:na toimineet henkilöt ovat 

vastuuvapauden alaisia. Yhtiön johtoa tai yksittäisiä johdon jäseniä kohtaan yhtiö luopuu yksipuo-

lisesti vahingonkorvausvaatimuksista yhtiökokouksen vastuuvapautuspäätöksellä. Päätöksen ul-

kopuolelle voi jäädä osa johdosta, mikäli vastuuvapaus halutaan rajata niin. Tilintarkastuskerto-

mukseen viitaten yhtiökokouksen puheenjohtaja kysyy yhtiökokoukselta vastuuvapauden myöntä-

misestä ja yleensä se myönnetään ilman keskusteluita. Päätös on lähinnä symbolinen ja merkitys 

vähäinen, sillä sitä tehdessä johdon mahdolliset väärinkäytökset ja niiden aiheuttamat vahingot 

eivät ole yhtiökokouksen tiedossa. Myöhemmin ilmenevien seikkojen perusteella korvausten hake-

minen on mahdollista vastuuvapaudesta huolimatta. (Lindholm ym. 2004, 127–128.) 
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4.3.6 Johdon ja tilintarkastajien valinta 

Olettamasäännön mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdään johdon ja mahdollisen tilintar-

kastajan valinta. Myös muita asioita voidaan päättää, mikäli yhtiöjärjestyksessä niin osoitetaan. 

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tilintarkastajien määrän ja palkkion päättäminen sekä hallituksen 

jäsenten palkkioista päättäminen. Yhtiökokous tai hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten ja 

tilintarkastajan palkkiot, sillä omaa palkkiotaan hallitus itse ei voi korottaa. Erisuuruiset palkkiot ovat 

tyypillisiä hallituksen jäsenille. Yleensä ns. rivijäsenen palkkio on puolet pienempi kuin HPJ:n.  Suo-

situsten mukaisesti palkkiot ovat julkisia johtuen siitä, että niihin on kiinnitetty paljon huomiota jul-

kisessa keskustelussa. ”Laskun mukaan” on yleinen tapa hoitaa tilintarkastajien palkkio, huomioi-

den kuitenkin laskun asianmukaisuus. (Airaksinen ym. 2018, 276–278.) 

4.3.7 Muut päätettävät asiat 

Mikäli joku muu asia on mainittu yhtiökokouskutsussa, voidaan siitä päättää varsinaisessa yhtiöko-

kouksessa. Nykyään usein kaikki yhtiön päätettävät asiat keskitetään varsinainen yhtiökokouk-

seen, sillä se on yleensä myös vuoden ainoa yhtiökokous. Omien osakkeiden hankinta ja hallituk-

sen valtuuttaminen osakeantiin ovat tästä hyviä esimerkkejä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa pää-

tetään myös mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset, optio-ohjelmat ja vastaavat kannusinjärjes-

telmät. (Airaksinen ym. 2018, 278–279.) 

4.4 Yhtiökokouksen jälkeen 

Onnistuneen yhtiökokouksen päättää kunnon ruoka- ja juomatarjoilu. Osakkeenomistajille järjes-

tettyjä tarjoiluja jopa vertaillaan yhtiökokousveteraanien keskuudessa. Aikoinaan tarjolla oli jopa 

alkoholia, mutta siitä on lähivuosina luovuttu, mutta muuten tarjoilut vaihtelevat. Tarjoilut hieman 

myös kertovat siitä, miten yhtiöllä menee. Yleensä osakkeenomistajille tarjoilut ovat runsaampia, 

mikäli yhtiöllä menee hyvin ja päinvastoin. Vapaamuotoisen seurustelun merkeissä on yrityksen 

johtoa ja hallituksen jäseniä usein mahdollisuus tavata päätöskahveilla, joka onkin osalle kokous-

vieraista tärkeää. (Lindholm ym. 2004, 142–143.) 
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4.5 Ylimääräinen yhtiökokous 

Yhtiöjärjestyksen määräys, hallituksen aloite, osakkeenomistajan tai tilintarkastajan aloite ja mah-

dollinen hallintoneuvoston aloite ovat neljä eri tapausta, jolloin on pidettävä ylimääräinen yhtiöko-

kous. Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta voi päättää myös yhtiökokous. Tilikauden 

aikana esille tullut asia tai asiat aiheuttavat yleensä ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumi-

sen. Yritysjärjestelyihin tai rahoitukseen liittyvät seikat (osakeanti tai sulautuminen) sekä hallituk-

sen jäsenten valinta ovat tyypillisiä päätettäviä asioita ylimääräisessä yhtiökokouksessa. (Airaksi-

nen ym. 2018, 280–281.) 
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5 TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Tavoitteenani on tehdä laadullinen tutkimus siitä, mistä ja miten piensijoittaja voisi saada merkittä-

vää ja hyödyllistä lisätietoa Helsingin pörssiin pörssilistatuista osakeyhtiöistä. Keskityn erityisesti 

selvittämään yhtiökokouksiin osallistumista piensijoittajan tiedonsaantimahdollisuutena. Kerron 

työssäni, millä tavoin pörssilistattuihin yhtiöihin liittyvät lakipykälät vaikuttavat lisätiedon saantimah-

dollisuuksiin ja rajoittavat niitä. Tutkin myös, miten muut kokeneet piensijoittajat pyrkivät saamaan 

lisätietoa ja kuinka he kokevat siinä onnistuneensa. 

 

Tutkimukseni pääkohta on tutustua pörssiyhtiöiden järjestämiin yhtiökokouksiin ja tutkia niihin liit-

tyviä mahdollisuuksia lisätiedon hankkimiseen. Tavoitteena on etsiä eri näkökulmia, millä tapaa 

kokouksista voisi hyötyä ja miten kokouksissa ja jo ennen kokoukseen osallistumista tulisi toimia, 

jotta niistä saisi maksimaalisen lisähyödyn. Tarkoitus on myös selvittää, onko eri yhtiöiden yhtiö-

kokouksissa tarjoamassa lisähyödyssä yhtiökohtaisia eroja. 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana ja yhteistyökumppanina toimii Osakesäästäjien keskusliitto, jolla 

on aktiivisesti sijoittamista harrastavia jäseniä yli 30 000. Suoritan heille kattavan sijoituskyselyn, 

jolla pyrin saamaan vastauksia tutkimusongelmaani. Heillä on laaja ja kokenut yhtiökokouksiin osal-

listuva jäsenistö, jolla on vankka kokemus sijoitustoiminnasta ja näkemys eri yhtiökokouksista vuo-

sien varrelta. 

 

Liitteenä 1 olevan kyselylomakkeen kysymyksillä 4-5 pyrin selvittämään, millä eri tavoin piensijoit-

tajat pyrkivät saamaan lisätietoa heitä kiinnostavista pörssiyhtiöistä ja mikä olisi kenties tehokkain 

tapa lisätiedon hankkimiseen. Yhtiökokouksiin liittyvillä kysymyksillä 6 – 9 selvitän kokouksiin osal-

listumista ja valmistautumista. Kysymyksillä 10–18 pyrin selvittämään, tuovatko yhtiökokouksen 

(pääesitykset) HPJ:n ja TJ:n katsaukset hyödyllistä lisätietoa piensijoittajalle ja jos tuovat, niin millä 

tapaa. 

 

Kyselyoikeus yhtiökokouksessa on ainut mahdollisuus piensijoittajalle esittää kysymyksiä suoraan 

johdolle ja selvitän kysymyksillä 19 – 21 kyselyoikeuden hyödyllisyyden piensijoittajien kannalta ja 

sitä kuinka merkittäväksi eduksi he tämän kokevat. Kysymyksillä 27–31 pyrin selvittämään, onko 

eri yhtiöiden välillä selviä eroja yhtiökokouksien tuomassa lisäarvossa. Vertaamalla eri toimialoja 

ja eri kokoluokan yhtiöitä, tulevat nämä erot mahdollisesti esille. 
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Kokouskahvien merkitys selviää kysymysten 22–26 perusteella. Kyselytulosten analysoinnin jäl-

keen pyrin saamaan vastaukset tutkimusongelmaani ja kerron niistä tulokset kappaleessa. 

 

Kerron työssäni myös omat henkilökohtaiset kokemukseni eri toimialojen ja kokoluokan yhtiöko-

kouksista, joihin osallistuin kahdeksaan kevään 2019 aikana. Niiden pohjalta esitän työssäni myös 

oman henkilökohtaisen arvion yhtiökokouksien merkityksestä piensijoittajille. Vertailen omia yhtiö-

kokous kokemuksiani kyselyn tuottamiin tuloksiin ja pyrin löytämään myös sillä tavoin yhtiökokouk-

sien mahdollisesti tarjoaman lisäarvon.  
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6 TULOKSET 

Toimeksiantajani, Osakesäästäjien keskusliiton jäsenille suorittamani sijoittajakyselyn (LIITE 1) 

avulla sain yli 600 vastausta.  Kyselyä voidaan pitää vastausmäärällä mitattuna hyvin onnistu-

neena. Sen tulosten perusteella on mahdollista tehdä suunnittelemani laadullinen tutkimus tutki-

musaiheestani ja löytää (mahdollisesti) vastaukset tutkimusongelmaani. Näiden tulosten lisäksi esi-

tän lisäksi myös omakohtaiset näkemykseni yhtiökokouksista, joihin osallistuin kevään 2019 ai-

kana.  

 

Tyypillinen kyselyyni vastannut piensijoittaja oli yli 60 vuotias mieshenkilö ja hänellä oli sijoitusko-

kemusta yli 20 vuotta. Tätä kokoemusta voidaan pitää jo merkittävänä sijoitusalalla, sillä sen aikana 

on ehtinyt tapahtua jo merkittäviä nousu- ja laskukausia. 

 

6.1 Piensijoittajien lisätiedon hankintamenetelmät 

Sijoittamisesta on tarjolla nykyään erittäin paljon informaatiota eri tietolähteistä, esimerkiksi Inter-

net, talousalan lehdet, pankkien sijoituspalvelut ja varainhoitoyhtiöt. Näiden tietolähteiden lisäksi 

pyrkimykseni oli kyselyllä selvittää, millä muilla tavoin piensijoittajat pyrkivät hankkimaan hyödyl-

listä lisätietoa sijoitustoimintaansa liittyen.  

 

Yleisin tapa (62 %) lisätiedon hankkimiseen oli osallistuminen kiinnostavien pörssiyhtiöiden sijoi-

tustilaisuuksiin. Myös keskustelut pörssiyhtiöistä sijoitustuttujen kanssa oli suosittu tapa tiedonhan-

kintaan (41 %). Osallistuminen pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin osoittautui myös erittäin suosituksi 

tavaksi, sillä jopa yli puolet (52 %) vastaajista kertoi osallistuneensa kokouksiin. Tätä voidaan pitää 

merkittävänä määränä jo pelkästään siitäkin syystä, että kaikilla vastaajilla ei ole edes mahdolli-

suutta osallistua kokouksiin, monistakin eri syistä. Tutkimuksessa kävi hyvin ilmi myös se, että ny-

kyään piensijoittajat käyttävät hyvin useita eri kanavia sijoitusasioiden seurantaan. Internetin ja so-

siaalisen median käyttö tiedonlähteenä on viime aikoina lisääntynyt huomattavissa määrin, iäk-

käimpienkin ihmisten keskuudessa. 
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6.2 Osallistuminen yhtiökokouksiin ja kokouksen valinta  

Yhtiökokouskokemus oli vastaajilla hyvin vaihtelevaa. Hieman alle puolet (39 %) vastaajista kertoi 

joskus käyneensä yhdessä tai hieman useammassa yhtiökokouksessa, kun taas noin kolmannes 

(31 %) kertoi käyneensä yli 25 kertaa kokouksessa. 

 

Sama suuntaus näkyi myös kevään 2019 yhtiökokouksissa. Liki joka toinen (47 %) vastaaja ei 

osallistunut yhteenkään kokoukseen. Tyypillinen yhtiökokouskävijä (36 %) osallistui 1-5 kokouk-

seen. Ahkerimmat kokouskävijät (4 %) osallistuivat yli 15 kokoukseen, jota voi pitää melko suurena 

määränä.  

  

Moni sijoittaja, joka ei keväällä 2019 osallistunut kokouksiin ollenkaan, kertoi olevansa kuitenkin 

erittäin kiinnostunut yhtiökokouksista. Osallistuminen niihin oli vain monelle sijoittajalle liki mahdo-

tonta, sillä valtaosa kokouksista pidetään Helsingissä, arkipäivinä ja virka-aikaan. Tämä siis vaikut-

taa suuresti siihen, että sijoittajat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta pystyisivät ilman merkittäviä 

järjestelyjä osallistumaan näihin kokouksiin.  

 

Tutkimukseni mukaan yhtiökokouksen valinnassa ylivoimaisesti merkittävin syy oli lisätiedon saanti 

yhtiön toiminnasta. Hyvät esiintyjät ja esitykset (hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja) oli 

myös monen valinnan perustana. Kolmanneksi eniten vaikuttivat käsiteltävät asiat. Lähes joka kym-

menes (8 %) vastaajista kertoi käyvänsä kaikissa omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksissa. 

6.3 Valmistautuminen 

Yhtiökokouksiin valmistautumisessa oli selviä eroja sijoittajien välillä. Yleisin valmistautumistapa oli 

yhtiön tilinpäätösjulkaisuun tutustuminen (61 %). Toisaalta joka kolmas osallistujista (33 %) ilmoitti, 

ettei valmistautunut mitenkään kokoukseen. Osa näistä vastaajista oli kuitenkin melko varmasti 

vähintäänkin avainluvut katsonut tilinpäätöstiedotteesta silloin, kun se oli julkaistu, mutta eivät sitä 

juuri ennen kokousta kuitenkaan tehneet ikään kuin ”kertailumielessä”. Noin viidennes vastaajista 

kävi läpi myös edellisen vuoden toimitusjohtajan tavoitteet, lupaukset ja strategian kuten myös tu-

tustuivat (mahdollisesti) uusiin ehdolla oleviin hallitusjäseniin. Tämä viidennes valmistautui vas-

tauksiensa perusteella siis hyvin huolellisesti kokouksiin. 



  

32 

6.4 Yhtiökokouksen pääesitykset 

Yhtiökokouksen esityksiin liittyen pyrin tutkimuksessani erityisesti selvittämään hallituksen puheen-

johtajan (HPJ) ja toimitusjohtajan (TJ) esitysten tuomaa mahdollista lisäarvoa piensijoittajien näkö-

kulmasta. Erottelin tutkimuksessani esitysten merkityksen vielä toimialan ja yhtiön näkökulmasta, 

jotta nähtäisiin esitysten tuoma mahdollinen lisäarvo laajemminkin, kuin pelkästään yhtiön näkö-

kulmasta. 

6.4.1 Hallituksen puheenjohtajan esitys 

Aiempina vuosina HPJ:lla oli tapana avata yhtiökokous vain lyhyesti, mutta viime aikoina on ko-

kouksissa yleistynyt käytäntö, jossa HPJ pitää oman katsauksensa, yhtiökokouksen avauksen li-

säksi. Yli puolet vastaajista (63 %) oli sitä mieltä, että HPJ:n esitys toimialannäkökulmasta selkeytti 

hiukan piensijoittajien käsitystä toimialasta. Noin joka neljäs (26 %) taas koki, että esitys paransi 

selvästi ymmärrystä toimialasta. Tätä voidaan pitää merkittävänä määränä, sillä on tärkeää ym-

märtää toimiala, jolla yhtiö toimii, jotta voi hahmottaa vallitsevaa markkinatilannetta paremmin ja 

sen vaikutuksia itse yhtiöön. Yhtiön näkökulmasta HPJ:n esitys selkeytti hiukan ymmärrystä reilulla 

puolella vastaajista (59 %), kun taas noin joka kolmannen (32 %) mielestä se paransi selvästi ym-

märrystä. Vain noin joka kymmenes vastaajista oli sitä mieltä, ettei esitys tuonut lisäarvoa toimialan 

eikä yhtiön näkökulmasta. 

 

Voidaankin hyvin sanoa, että HPJ:n rooli pelkästä kokouksen avaajasta, oman esityksen pitäjäksi 

on ollut onnistunut muutos. Vastausten perusteella voidaan todeta, että se selkeyttää käsitystä 

sekä toimialasta ja yhtiöstä vähintäänkin hiukan. Lisäksi noin joka neljäs kokee sen merkittävästi 

parantavan ymmärrystä toimialasta ja noin joka kolmas yhtiöstä. 

6.4.2 Toimitusjohtajan esitys 

TJ:n esitys on yhtiökokouksessa yleensä kattavin esitys ja siinä käydään läpi yhtiön mennyt vuosi 

pääkohdittain ja merkittävimpien tapahtumien osalta. Tutkimuksessani vastaajista noin puolet (57 

%) koki TJ:n esityksen hiukan selkeyttävän käsitystä yhtiön toimialasta ja reilu kolmannes (36 %) 
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ilmoitti sen parantaneen merkittävästi ymmärrystä toimialasta. Yhtiön näkökulmasta vastaukset ja-

kautuivat melko tasan, eli noin puolet (49 %) oli sitä mieltä, että se selkeytti hiukan käsityksiä ja 

toinen puoli (43 %) näki, että se paransi selvästi ymmärrystä yhtiön näkökulmasta.   

 

Tutkimukseni siis osoittaa, että TJ:n esityksen tuoma lisäarvo on merkittävämpi kuin HPJ:n esityk-

sen, mutta ero ei ole loppujen lopuksi kovin suuri. Varsinkin kun huomioidaan esitysten laajuuden 

erot. Lisäksi yhtiökohtaisia erojakin tietysti on olemassa. 

6.4.3 Esitysten yhteenveto 

HPJ:n ja TJ:n esitysten parasta antia oli monen mielestä se, kun he pitivät esityksensä kasvotusten 

piensijoittajayleisölleen. Näin yleisö saa vaikutelman yhtiön ylimmän johdon osaamisesta ja johta-

miskyvystä sekä pääsee arvioimaan sen laadukkuutta. Hyvin valmisteltu ja pidetty esitys oli monen 

mielestä sisältöarvoltaan huomattavasti merkittävämpi kuin pelkän tilinpäätöstiedotteen lukeminen. 

Esityksissä kerrotaan usein taustatietoja, joita tilinpäätösraporteissa ei tarkasti kerrota. Myös yhti-

öiden tekemien päätösten perusteleminen kasvokkain koettiin tärkeänä osana esitystä, kuten myös 

tulevaisuuden näkymistä kertominen. Myös esityksiin liittyvä kyselyoikeus esitysten lopussa oli mo-

nelle tärkeä osio, varsinkin jos kysymykset ja vastaukset olivat laadukkaita. 

 

Yhtiökokouksen esitysten sisältöä rajoittaa osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalait. Näistä johtuen 

yhtiökokouksissa HPJ tai TJ eivät voi esittää mitään uutta tietoa yhtiötä koskien, jos sitä ei ole 

aiemmin pörssitiedotteella tai muulla tapaa julkisesti tiedotettu. Yhtiökokouksessa HPJ ja TJ esiin-

tyvät kuitenkin kasvotusten piensijoittajien edessä ja pitävät oman esityksensä kukin omalla taval-

laan. Lakipykälien kieltäessä yhtiötä koskevien uusien uutisten kertomisen, täytyy kokouksessa 

osallistujan pyrkiä löytämään itse esityksistä jotain mahdollisesti merkittäviä asioita. Tällaisia ovat 

esimerkiksi tiettyjen asioiden painotukset ja joidenkin asioiden vähäinen esille nostaminen. Tutki-

muksessani selvitin, miten piensijoittajat kokivat, onko esityksistä mahdollista lukea jotain ”rivien 

välistä” ja tällä tavoin saada mahdollisesti jotain lisäarvoa. 

 

Tulosten perusteella noin puolet (45 %) vastaajista arvioi, että jotain pientä ehkä voi lukea ”rivien 

välistä”. Noin joka viides koki, että selviä johtajien painotuksia oli mahdollista havaita ja saman 

verran vastaajista oli sitä mieltä, että tämä oli mahdollista jossain kokouksissa kun taas toisissa ei. 
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6.5 Kyselyoikeus 

Yhtiökokous on niitä harvoja paikkoja, joissa piensijoittajalla on mahdollisuus kysyä suoraan yhtiön 

ylimmältä johdolta, eli HPJ:lta ja TJ:lta. Kysymyksiä esittäessä on toki muistettava, että ylintä johtoa 

rajoittavat jo aiemmin mainitut lakipykälät, eivätkä he voi vastata sellaisiin kysymyksiin, jotka toisi-

vat selvästi uutta tietoa yhtiöstä, jota ei ole aiemmin pörssitiedotteissa kerrottu. Tästäkin huolimatta, 

kyselyoikeus on hyvin merkittävä mahdollisuus piensijoittajalle, tehdä esimerkiksi tarkentavia kysy-

myksiä tilinpäätöstietoihin tai joihinkin yhtiön tekemien merkittävien päätösten perusteluihin. 

 

 Tutkimukseni mukaan kevään 2019 kokouksissa tätä oikeutta käytettiin mielestäni melko run-

saasti. Vastaajista lähes joka kolmas kokousvieras esitti joko itse kysymyksen tai mielessä olleen 

kysymyksen esitti joku muu sijoittaja kyseisessä kokouksessa. Lisäksi noin joka kymmenes vas-

taajista kertoi, että olisi ollut kysyttävää, mutta ei viitsinyt esittää kysymystä. Hieman yli puolet vas-

taajista koki, että ei ollut mielessään kysymyksiä ylimmälle johdolle. 

 

Ylimmän johdon vastaukset kysymyksiin olivat vastaajien mukaan pääsääntöisesti hyviä. Noin joka 

neljäs vastaaja (26 %) kertoi, että vastaukset olivat hyviä ja toivat lisäarvoa yhtiöstä. Noin puolet 

(55 %) vastaajista sai mielestään suunnilleen hyvät vastaukset ja hieman alle viidennes koki vas-

taukset joko hieman epäselviksi tai että ne eivät olleet kunnollisia. 

 

Vastausten tuomaan lisäarvoon vaikuttaa suuresti tietysti myös kysymysten laatu, eli millaisia ky-

symyksiä piensijoittajat yhtiökokouksessa esittävät. Myös yhtiökokouksien välillä on selviä eroja 

kysymyksissä. Vastaukset jakaantuivat aika selvästi, sillä yli kolmannes vastaajista (36 %) oli sitä 

mieltä, että kaikki kysymykset ovat yleensä hyödyllisiä ja joka kymmenes piti niitä kokouksen par-

haana antina. Toisaalta noin neljännes vastaajista (26 %) piti niitä usein itsestään selvyyksinä ja 

reilu neljännes (28 %) harvoin hyvinä. 

 

Kyselyoikeuteen liittyvät vastaukset osoittavat, että piensijoittajat pitävät kyselymahdollisuutta tär-

keänä oikeutena ja mahdollisuutena yhtiökokouksessa. Kokouksien välillä on tosin tässä suuria 

eroja ja ehkä juuri siitä johtuen eri piensijoittajat kokevat kyselyoikeuden tuoman lisäarvon hyvin 

erilaisena.   
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6.6 Kokouskahvit 

Kokouskahvit kuuluvat nykyään myös olennaisena osana yhtiökokousta. Niiden sisältö vaihtelee 

runsaasti eri yhtiöiden välillä ja niiden merkitystä selvitin myös tutkimuksessani. 90 % vastaajista 

ilmoitti osallistuvansa aina tai hyvin usein kokouskahveille. Nämä luvut kertovat hyvin siitä, että 

kokouskahvit ovat erittäin suosittuja piensijoittajien keskuudessa. Nykyään monissa yhtiöissä ko-

kouskahveille osallistuvat myös yhtiön ylin johto. Tämä antaa piensijoittajille lisämahdollisuuden 

siihen, että voi keskustella HPJ:n ja TJ:n kanssa yhtiöön tai toimialaan liittyvistä asioista ja tehdä 

tarkentavia kysymyksiä. Tämä mahdollisuus on oivallinen etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät 

halua/uskalla esittää kysymystään/kysymyksiään kokoussalissa, jossa saattaa olla yleisönä satoja 

tai jopa yli tuhat ihmistä. 

 

Tutkimuksessa selvitin, kuinka aktiivisesti HPJ ja TJ osallistuivat kevään 2019 aikana kokouskah-

veille, keskustellen piensijoittajien kanssa. Yleisesti voidaan todeta, että ylin johto oli kokouskah-

veilla paikalla lähes kaikissa kokouksissa (85 %). Heidän ”keskusteluinnostaan” vastaukset jakau-

tuivat aika tasan. Lähes puolet vastaajista (43 %) olivat sitä mieltä, että ylimmän johdon ja piensi-

joittajien välillä syntyi myös keskusteluja, jotka he kokivat hyödyllisiksi ja lisäarvoa tuoviksi. Toinen 

puoli (42 %) taas koki, että keskusteluja ei juuri syntynyt. Tämä varmasti selittyy pitkälti sillä, että 

yhtiöiden välillä on selviä eroja ja joissakin kokouksissa keskustelu voi olla hyvinkin vilkasta kun 

taas toisissa ei. Lisäksi HPJ ja TJ eivät millään ehdi keskustella kaikkien halukkaiden kanssa var-

sinkaan suurissa kokouksissa osallistujamääristä johtuen. Usein tämän keskustelun syntyminen 

riippuukin piensijoittajan omasta aktiivisuudesta. 

 

Noin joka kymmenes vastaaja (9 %) kertoi käyneensä henkilökohtaisia keskusteluja HPJ:n kanssa, 

TJ:n kanssa taas lähes joka viides (17 %). Yhtiökokouksissa käy myös joukko tunnettuja suoma-

laisia pitkän linjan sijoituskonkareita. Näillä henkilöillä on yleensä vahva näkemys omistamistaan 

yhtiöistä ja he ovat yleensä piensijoittajien keskuudessa ”haluttua juttuseuraa”. Liki joka viides vas-

taaja (18 %) kertoi käyneensä keskusteluja näiden henkilöiden kanssa. 

 

Vaikka keskustelut HPJ:n ja TJ:n kanssa jäisivät väliin, piensijoittajilla on tietysti oiva mahdollisuus 

käydä keskusteluja keskenään, vaihtaa mielipiteitä yhtiöstä ja sijoittamisesta yleensäkin. Tutkimuk-

seni mukaan vain noin joka kymmenes (9 %) kokouskahveille osallistujista kertoi, ettei käynyt kes-

kusteluja muiden sijoittajiensa kanssa. Eli keskustelut piensijoittajien välillä olivat erittäin yleisiä. 
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Joka viides vastaaja (20 %) koki saavansa keskustelujen pohjalta vahvistusta näkemyksiinsä yhti-

östä ja hieman yli viidennes (22 %) kertoi saaneensa vinkkejä muiden markkinanäkemyksistä ja 

tekemistä osakekaupoista viime aikoina. Yli puolet vastaajista (56 %) piti keskusteluja kyseisestä 

yhtiöstä hyvinä ja mielenkiintoisina.  

 

Nämä tulokset osoittavat hyvin sen, että tällainen ”epävirallinen” osuus soveltuu erittäin hyvin suo-

malaisten piensijoittajien keskusteluille ja hieman ujoimmatkin sijoittajat uskaltavat osallistua niihin 

paremmin.  Lisäksi vastaajat kokivat, että nämä keskustelut tuovat liki aina jotain uutta tietoa ja 

ajateltavaa.  

6.7 Erityyppiset yhtiökokoukset 

Helsingin pörssissä olevat yhtiöt ovat hyvin erilaisia keskenään monellakin tapaa. Tutkimuksessani 

pyrin selvittämään, onko eri yhtiöiden yhtiökokouksissa tarjoamassa lisähyödyssä yhtiökohtaisia 

eroja. Vastaajista reilusti yli puolet (75 %) kertoi, että kokousten tarjoamassa lisähyödyssä on selviä 

tai ainakin jonkin verran yhtiökohtaisia eroja. Näiden vastausten perusteella voidaankin sanoa, että 

onnistuneilla kokousvalinnoilla voi itse vaikuttaa lisähyödyn saantimahdollisuuksiin. 

 

Tutkittaessa yhtiön kokoluokan merkitystä reilu kolmannes vastaajista (36 %) oli sitä mieltä, että 

piensijoittaja saa suurimman hyödyn osallistumalla pienten yhtiöiden kokouksiin. Tosin yli puolet 

(59 %) oli sitä mieltä, ettei yhtiön kokoluokalla ole merkitystä. Tämän perusteella siis suurien yhti-

öiden yhtiökokouksista ei ainakaan saa suurinta hyötyä. Tähän löytyy varmasti montakin syytä, 

mutta yksi merkittävimmistä lienee se, että pieniä yhtiöitä seuraavia analyytikkoja on huomattavasti 

vähemmän, kuin suuria yhtiöitä. Näin ollen piensijoittajalle on niukasti tarjolla näiden pienyhtiöiden 

yhtiöanalyysejä ja raportteja, jolloin yhtiökokous tarjoaa oivan mahdollisuuden omien tietojen ja 

näkemysten kartuttamiselle. Lisäksi pienissä yhtiöissä sijoittajia on vähemmän paikalla ja keskus-

telua johdon kanssa syntyy huomattavasti helpommin, enemmän ja tunnelma on usein myös ren-

nompi ja vapaampi kuin isojen yhtiöiden massakokouksissa. 

 

Helsingin pörssin yhtiöt eroavat kokoluokkansa lisäksi toisistaan myös toimialojen mukaan, jotka 

ovat luonteeltaan ja käyttäytymiseltään hyvin erilaisia keskenään, esimerkiksi suhdanne herkkyy-

den suhteen. Joka kolmas piensijoittaja (33 %) kertoi, että toimialojen välillä on selviä eroja lisäar-

von suhteen eri yhtiökokouksissa. Näitä toimialoja vastaajien mukaan olivat esimerkiksi teknologia-
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ala (kehitystä tapahtuu nopeasti) sekä hyvin suhdanneherkät alat, esimerkiksi rakentaminen. Ylei-

sesti voidaan kuitenkin todeta, että vastaukset hajaantuivat hyvin laajasti eri toimialoille, eli ei voida 

ainakaan sanoa, että jonkin toimialan kokouksista ei saisi mitään lisätietoa osallistumalla niihin. 

6.8 Hyödyllisimmät yhtiökokoukset 

Pyrin myös tutkimuksessani selvittämään, mitkä voisivat olla Helsingin pörssin yhtiöt, joiden yhtiö-

kokouksien tarjoaisivat suurimman lisähyödyn osallistujilleen. Piensijoittajien keskuudessa hyödyl-

lisimpinä yhtiökokouksina pidettiin seuraavia yhtiöitä: Fortum, Kone, Neste, Nokia, Nordea, Sampo 

ja UPM Kymmene. Pienistä yhtiöistä eniten mainintoja sai Revenio Group. Parhaana yhtiökokouk-

sena pidettiin lisäarvon kannalta UPM:n yhtiökokousta. Sammon kannatus oli lähes yhtä suuri ja 

kolmanneksi eniten suositeltiin osallistumaan Nokian yhtiökokouksiin. Perusteluissa esiintyi erittäin 

usein yhtiön HPJ ja TJ sekä heidän esitystensä korkea laatu ja niiden tuoma lisäarvo. Yksittäisenä 

henkilönä nousi selvästi esille Björn Wahlroos, joka toimii molempien kärkikaksikkoon nousseiden 

(UPM:n ja Sammon) HPJ:na. Hänellä on tapana pitää myös laajempi markkinakatsaus, jota pien-

sijoittajat odottavat innolla joka kerta yhtiökokouksessa. Monen sijoittajan mukaan kyseinen esitys 

herättää monenlaisia ajatuksia ja luo hyvää kuvaa sen hetkisestä sijoitusympäristöstä. Lisäksi 

myös näiden kahden yhtiön TJ:t (Jussi Pesonen, UPM ja Kari Stadigh, Sampo) mainittiin peruste-

luissa erinomaisina esitysten pitäjinä sekä luotettavina pitkän linjan toimitusjohtajina.   

 

6.9 Henkilökohtaiset yhtiökokouskokemukseni 

Itse osallistuin henkilökohtaisesti kahdeksaan yhtiökokoukseen kevään 2019 aikana. Valitsin nämä 

kokoukset eri koko luokista ja eri toimialoilta, jotta saisin näkemystä erityyppisistä yhtiökokouksista. 

Yhtiökokouksiin ilmoittautuminen oli helppoa, tein sen internetin kautta ja aikaa siihen kului vain 

alle viisi minuuttia. Omat valmistautumiseni tein ”kevyesti” tilinpäätöksiä lueskelen ja avainluvut 

tarkastellen. Olin ne pääsääntöisesti jo aiemmin lukenut, eli suoritin lähinnä kevyet kertailut. 

 

Itse yhtiökokouksiin paikanpäälle saapuminen oli minulle helppoa, kun asun tätä kirjoittaessani 

pääkaupunkiseudulla ja valtaosa kaikista kokouksista pidetään Helsingin alueella. Aikaisemmin 

asuessani Pohjois-Suomessa, tätä osallistumismahdollisuutta ei käytännössä ollut tai se olisi vaa-
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tinut melko suuria järjestelyjä. Tämä on monen ei-pääkaupunkiseudulla asuvan piensijoittajan kan-

nalta myös epäkiitollinen tilanne. Lisäksi kokoukset olivat aina arkipäivinä ja virka-aikaan, joten 

työssäkäyvien ihmisten kannalta aikataulut ovat hieman hankalat. Kokouksiin osallistuessani huo-

masinkin, että osallistujien keski-ikä oli suhteellisen korkea. Osassa kokouksista itse TJ otti ko-

kousvieraat vastaan kokoussalin edessä, kätellen kaikki osallistujat ja rupatellen heille rennosti. 

Tämä antoi positiivisen kuvan yhtiöstä ja myös TJ:sta henkilönä, mutta suuren kokoluokan kokouk-

sissa tämän toteuttaminen on hankalaa. 

 

Kokoukset avanneet HPJ:n katsaukset olivat pääsääntöisesti hyviä kaikissa kokouksissani. Yhdes-

säkään kokouksessa hän ei tyytynyt pelkästään avaamaan kokousta, vaan piti hyvin valmistellun 

oman esityksensä. Useissa katsauksissa HPJ pystyi parantamaan käsitystäni kyseisestä toimia-

lasta, etenkin sen muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Tämä antoi selvästi ajateltavaa ja ana-

lysoitavaa itselleni, ajatellen omistamaani yhtiötä. Itse yhtiöstä HPJ ei yleensä esityksessään pää-

piirteitä lukuun ottamatta kertonut kovin yksityiskohtaisesti, vaan jätti sen suosiolla TJ:n tehtäväksi 

kertoa omassa esityksessään. Parhaana HPJ:n esityksenä pidin Björn Wahlroosin esitystä Sam-

mon yhtiökokouksessa. Olen samaa mieltä tutkimukseeni vastanneiden kanssa siitä, että hänen 

esityksensä ovat erittäin kattavia ja kantaa ottavia myös yleiseen markkinaympäristöön ja maail-

mantalouden tilaan. Lisäksi yllätyin positiivisesti myös siitä, että esitys ei ollut millään tavalla pitkä-

veteinen tai puuduttava. 

 

TJ:n katsaukset olivat mielestäni erittäin hyödyllisiä kaikissa kokouksissa. Niissä käytiin läpi toimia-

laa pääpiirteittäin ja yhtiön mennyttä vuotta hyvinkin tarkasti. Esityksissä nostettiin hyvin esille mer-

kittävimpiä tapahtumia vuoden aikana, sekä mikä oli mennyt erityisen hyvin ja missä mahdollisesti 

on vielä mahdollisuus parantaa. Tällä tapaa koin usein saavani huomattavasti paremman kuvan 

omistamastani yhtiön toiminnasta, kuin pelkästään lukemalla ”pitkään hiotun” tilinpäätöstiedotteen. 

Esityksistä oli helppo havaita TJ:n selvästi esille tuomia ja painottamia asioita. Myös jotkin asiat 

jätettiin selvästi vähemmälle huomiolle, mikä myös kertoo aina jostain. Esityksien loppupuolella 

kerrottiin yleensä myös aina piensijoittajia kiinnostavat tulevaisuuden näkymät. Tässä kohdassa TJ 

ei saa lakipykälistä johtuen kertoa mitään uutta yhtiön näkymistä, mitä ei ole aiemmin tiedotettu, 

mutta näkymien ja muunkin esityksen kertominen omin sanoin kasvotusten sijoittajien kanssa on 

merkittävästi antoisampaa, kuin sen lukeminen tilinpäätöstiedotteesta. Yleisesti voi myös todeta, 

että esiintyjän ”kehonkieli” kertoi kuulijoille tietynlaisen viestin, mukaan lukien kuinka hyvin ja va-

kuuttavasti kyseinen esitys oli valmisteltu ja miten sen esittäminen sujui. 
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Näiden esitysten jälkeen oli kokouksissa seuraavaksi osakkeen omistajilla mahdollisuus esittää 

kysymyksiä. Itse en kysymyksiä esittänyt, mutta jokaisessa osallistumassani kokouksessa niitä esi-

tettiin runsaasti. Ne olivat mielestäni pääsääntöisesti hyviä ja ajankohtaisia. HPJ:n ja TJ:n vastauk-

set kysymyksiin olivat suurelta osin selkeitä ja hyvin ymmärrettäviä. Ne toivat tarkennusta tiettyihin 

asioihin ja lisäperusteluja yhtiön tekemiin ratkaisuihin. Kysymysten laadusta riippuen, myös vas-

tausten tuoma hyöty vaihteli paljon. Jokaisessa kokouksessa oli yleensä jotain ”itsestään selviä” 

kysymyksiä, joihin ylin johto yleensä vastasi hyvin lyhyesti. 

 

Kysymyksissä painottui usein yhtiön tilanne selvästi, eli mikäli yhtiössä oli tapahtumassa suurempia 

muutoksia tai oli jo tapahtunut, niin ne aiheuttivat yleensä paljon kysymyksiä ja jopa ”kiivasta” kes-

kustelua. Tällainen tilanne syntyi esimerkiksi Sammon yhtiökokouksessa, kun sen Nordea omis-

tuksesta ja pankin heikosta suorituksesta esitettiin useampiakin kysymyksiä, vaikka oltiin Sammon 

eikä Nordean yhtiökokouksessa. Lopulta kokouksen puheenjohtaja joutuikin rajoittamaan Nordeaa 

koskevien kysymysten esittämistä. 

 

Kyselyosuuden ”ilmapiirissä” oli myös selviä eroja, riippuen kokouksen kokoluokasta. Pienissä ko-

kouksissa kysymysten esittäminen ja niihin vastailu tapahtui huomattavasti rennommin, kuin suu-

rissa kokouksissa. Tällaisissa pienissä kokouksissa useat piensijoittajat ”uskaltavat” esittää oman 

kysymyksensä helpommin, kuin jos salissa on yli 1000 osallistujaa. 

 

Kokouskahveille osallistuin kaikissa kahdeksassa kokouksessa. Havaintojeni perusteella myös 

HPJ ja TJ osallistuivat aina myös kahveille. Sijoituskeskusteluja syntyi mielestäni kahvipöydissä 

runsaasti, riippuen toki paljon omasta aktiivisuudesta. Itse pyrin kokouskahveilla menemään roh-

keasti muiden ennalta tuntemattomien sijoittajien kanssa samaan kahvipöytään kaikissa kokouk-

sissa. Hyvin usein kahvipöydässä heräsi myös mielenkiintoista keskustelua kyseisestä yhtiöstä, 

yhtiökokouksen sisällöstä ja sijoittamisesta yleensä. Usein keskustelukumppanit olivat hyvin aktii-

visia sijoittajia, jotka seuraavat markkinoita ja tapahtumia hyvin tarkasti. Tästä syystä keskustelujen 

sisältö oli usein hyvin ajankohtaista, näkemyksiä vaihdettiin aktiivisesti ja kerrottiin avoimesti lähi-

aikoina tehdyistä osakekaupoista.  

 

Yhdessä pienemmässä kokouksessa menin samaan kahvipöytään erään tunnetun suomalaisen 

sijoituskonkarin kanssa. Kuuntelin tarkkaan hänen esittämiään näkemyksiä, jonka lisäksi kysyin 

hänen mielipidettään kyseiseen yhtiöön liittyvästä tulevasta suuresta muutoksesta, joka tapahtuisi 
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lähiaikoina. Koin tällä tavoin saavani selvää vahvistusta omiin näkemyksiini yhtiöstä, kun sain kas-

votusten keskustella yhtiötä pitkään omistaneen sijoittajakonkarin kanssa. 

 

HPJ:n tai TJ:n kanssa en istunut samassa pöydässä kokouskahveilla. Osa piensijoittajista kuitenkin 

hakeutui samoihin pöytiin ja havaintojeni perusteella he kävivät aika aktiivista keskustelua, joka 

jatkui ihan kokouksen loppuun asti, osan vieraista jo poistuessa. Tällä tavoin käyttäytyvät piensi-

joittajat pyrkivät saamaan kaiken hyödyn yhtiökokouksestaan.  

 

Tarjoilut olivat pääsääntöisesti hyvät, mikä luo piensijoittajalle positiivisen kuvan omistamastaan 

yhtiöstä ja sen suhtautumisesta piensijoittajaomistajiinsa. Tästä käytetään nykyään jopa nimitystä 

”reaali-osinko” eli mitä mahdollisesti yhtiön maksaman rahallisen osingon lisäksi omistajat saavat 

yhtiökokoukseen osallistuessaan. Joissain tapauksissa yhtiö voi jopa tarjota oman yhtiön tuotteita 

kokouskahveilla. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi elintarvikeyhtiöt, kuten esimerkiksi Atria. Omista 

kokouksistani jäi hyvin mieleen Huhtamäen kokouskahvit, jossa lämmin ruoka tarjoiltiin yhtiön juuri 

kehittämistä lämmitystä kestävistä, kierrätettävistä ja biohajoavista astioista. Lisäksi juomien mu-

kana olivat tarjolla biohajoavat pillit, joiden tarkoitus on tulevaisuudessa korvata muovipillit. Mais-

tuvan lämpimän ruuan lisäksi osallistujat pääsivät näin hienosti tutustumaan yhtiön uusiin innovaa-

tioihin ja tekemään niistä omat arvionsa. 

 

Kokouksen jälkeen kotiin lähdettäessä jotkut yhtiöt jakoivat vielä osallistujille yhtiön tuotekassit, 

jotka sisältävät yhtiön tuotteita. Huhtamäki antoi esimerkiksi sen valmistamia kierrätettäviä kerta-

käyttöastioita ja servettejä. Aspo yhtiö taas tarjosi tuoretta leipäpakettia kotimatkalle, joka oli sen 

omistaman Leipurin Oyj:n valmistamaa. Näissä kokouksissa koin ainakin itse saavani vielä positii-

visen tunteen yhtiöstä, poistuessani kokouspaikalta. 

6.10 Johtopäätökset 

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että sekä kyselytutkimukseni tulokset että omat kokemukseni yh-

tiökokouksista olivat hyvin samansuuntaiset. Yhtiökokoukset tarjoavat selvää lisäarvoa piensijoit-

tajaa ajatellen, mutta sen määrä tosin vaihtelee runsaasti eri yhtiöiden ja kokousten välillä. Yli kol-

mannes vastaajista, oli sitä mieltä, että piensijoittaja saa suurimman hyödyn yleensä osallistumalla 

pienten yhtiöiden kokouksiin, vaikkakin hyödyllisimpien kokouksien listalle nimettiin pääasiassa 

suuria yhtiöitä, joiden HPJ:n ja TJ:n esitysten korkea laatu ja laajempi markkinakatsaus mainittiin 
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lisäarvona. Erityisesti toimitusjohtajan puheenvuoro koettiin hyödylliseksi. Kokoukseen hyvä val-

mistautuminen ja ennen kaikkea aktiivinen toiminta kokouksen aikana takaavat parhaan lopputu-

loksen. Kyselyyn vastanneet osallistuivat aktiivisesti keskusteluun sekä käyttivät kyselyoikeutta. 

Suurin osa vastaajista oli käynyt mielenkiintoisia ja lisäarvoa tuovia keskusteluja ko. yhtiöstä mui-

den sijoittajien tai HPJ:n/TJ:n kanssa kokouskahveilla. Yhtiökokous kokemus luo kokonaisuudes-

saan piensijoittajalle vahvemman kuvan siitä, miten hänen omistamallaan yhtiöllä menee ja miltä 

sen tulevaisuus näyttää tämän hetkisen tiedon perusteella. 
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7 POHDINTA 

Valittu aihe oli itselleni erittäin mielenkiintoinen, sillä olen harrastanut pitkään sijoittamista. Yhtiö-

kokoukset olivat itselleni kuitenkin ennen tämän työn aloitusta varsin vieras aihepiiri. Niihin perus-

teellinen tutustuminen kirjallisuuden ja henkilökohtaisen osallistumisen kautta, toi minulle uuden 

näkökulman sijoittamiseen liittyen. Yhtiökokouksiin osallistumisesta piensijoittajan näkökulmasta 

on tarjolla rajoitetusti kirjallisuutta, joten tutkimukseni tuo aiheesta hyödyllistä lisätietoa. 

 

Työni toimeksiantajan (Osakesäästäjien keskusliitto) jäsenille tekemään kattavaan sijoittajaky-

selyyn sain runsaasti vastauksia, mikä edesauttoi tutkimusongelmani ratkaisemista. Toisaalta run-

saiden vastausten (yli 600) analysointi oli aikaa vievää ja selkeän lopputuloksen saanti tutkimus-

ongelmaani vaati analyyttistä otetta.  

 

Tulosten luotettavuutta pidän hyvänä, sillä vastaajat olivat kokeneita sijoittajia ja yhtiökokouskävi-

jöitä. Lisäksi vastauksien runsas määrä poissulkee harhaanjohtavien tulkintojen mahdollisuutta sel-

västi. Omat vierailut kahdeksassa erityyppisessä yhtiökokouksessa antoivat itsellenikin konkreetti-

sen kuvan yhtiökokouksien sisällöistä ja niiden tuomasta arvosta piensijoittajan näkökulmasta. 

Nämä omat tulkintani olivat monelta osaa hyvin samankaltaisia tutkimustulosteni kanssa ja siten 

ne vahvistivat mielestäni analysoimieni tulosten oikeellisuutta. 

 

Yhtiökokoukset tarjoavat selvästi arvokasta lisätietoa piensijoittajaa ajatellen. Tiedon määrä tosin 

vaihtelee runsaasti yhtiöiden ja kokousten välillä. Omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. Kokouk-

seen hyvä valmistautuminen ja ennen kaikkea aktiivinen toiminta kokouksen aikana ja sen jälkeen 

takaavat parhaan lopputuloksen. Kokouksessa käydyt keskustelut johdon ja kanssasijoittajien 

kanssa tuovat lähes joka kerta jotain uutta hyödyllistä lisätietoa. 

 

Yhtiön johdon kertoessa yhtiön menneestä vuodesta ja tulevista näkymistä kasvotusten piensijoit-

tajille, antaa se kuuntelijalle selvän tuntuman siitä, miten yhtiöllä menee. Epäselviä asioita tai ha-

luamia tarkennuksia on mahdollista kysyä kyselyoikeuden nojalla ja näin saada vielä lisävahvis-

tusta näkemyksilleen. Kokouskahveilla voi tätä tiedonhankintaa ja mieltä askarruttavien asioiden 

läpikäyntiä jatkaa vielä vapaamuotoisemmin johdon ja muiden piensijoittajien kanssa. Näin syntyvä 

kokonaisuus tuo sen lisäarvon, minkä piensijoittaja voi saada parhaimmillaan, osallistumalla yhtiö-

kokouksiin ja toimimalla siellä aktiivisesti.  
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Verottajan julkaisi hiljattain uuden tulkinnan yhtiökokousmatkojen matkakorvauksiin liittyen. Uuden 

tulkinnan mukaan matkat eivät olisi enää verovähennyskelpoisia piensijoittajille samalla tapaa kuin 

aiemmin ja tätä on pidetty erityisen ikävä muutoksena piensijoittajien kannalta viime aikoina. Tä-

män negatiivisen uudistuksen myötä piensijoittajien osallistumisinto kokouksiin, varsinkaan ympäri 

Suomea, tulee tuskin ainakaan kasvamaan.   

 

Jotta yhtiökokouksista kiinnostuneet piensijoittajat voisivat ympäri Suomen osallistua yhtiökokouk-

siin, tulisi jatkossa kehittää etäosallistumismahdollisuuksia, joiden toteuttaminen erilaisissa tilai-

suuksissa on nykyään hyvin arkipäiväistä. Tämä voisikin olla hyvä aihe työni jatkotutkimuksena.  

 

 

 

 

 

  



  

44 

LÄHTEET 

Airaksinen, M., Pulkkinen, P. & Rasinaho, V., 2018. Osakeyhtiölaki I. 3.uudistettu painos. Helsinki: 

Alma Talent. 

Kallunki, J-P., Martikainen, M. & Niemelä J., 2011. Ammattimainen sijoittaminen. Vantaa: Talen-

tum. 

Lindholm, T., Rasinaho, V. & Virtanen, O.V., 2004. Yhtiökokous Corporate governancen hengessä 

Helsinki: WSOY 

Saario, S., 2014. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin.11. painos. Helsinki: Sanoma pro Oy  



  

45 

SIJOITUSKYSELY OSAKESÄÄSTÄJIEN   LIITE 1  

KESKUSLIITON JÄSENILLE 

 

 

  



  

46 

 

  



  

47 

 

  



  

48 

 

  



  

49 

 

  



  

50 

 

  



  

51 

 

  



  

52 

 


