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Monenkeskisten markkinapaikkojen määritelmä syntyi vuonna 2004, kun EU-alueella annettiin direktiivi Ra-
hoitusvälineiden markkinoista. Monenkeskisiä markkinapaikkoja ei luokitella arvopaperimarkkinoita säätele-
vien lakien ja direktiivien mukaisiksi säännellyiksi markkinoiksi, vaan niitä säätelee monenkeskistä markkina-
paikkaa ylläpitävä pörssi itse, Suomessa Nasdaq Helsinki Oy. Monenkeskiset markkinapaikat ovat tarkoitettu 
pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät keräämään rahoitusta, mutta eivät ole vielä valmiita säännel-
tyjen markkinoiden mukaisiin vaatimuksiin. Suomessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän monenkeskisen 
markkinapaikan nimi on First North. Monenkeskinen markkinapaikka mielletään usein pk-yritysten ensiaske-
leena kohti pörssin päälistaa. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yhden case-yrityksen näkökulmasta motiiveja listautua First North -listalle ja 
siirtyä sieltä pörssin päälistalle. Tutkielma pyrkii lisäämään ymmärrystä First North -listan merkityksestä toi-
saalta omana markkinapaikkanaan ja toisaalta päälistan eteisenä. Tarkoituksena on tutkia mitkä syyt johtivat 
case-yrityksen First North -listalle hakeutumiseen ja edelleen päälistalle siirtymiseen. Tarkoituksena on myös 
valottaa First North -listan ja päälistan hyötyjen ja kustannusten eroavaisuuksia ja pyrkiä ymmärtämään miksi 
yritys haluaa jatkaa First North -listalta päälistalle. Tutkielman teoriaosuudessa kerättiin esiymmärrys ole-
massa olevasta tiedosta listautumisen motiiveista ja kustannuksista sekä perehdyttiin muiden monenkeskisten 
markkinapaikkojen tutkimukseen. Teorian pohjalta haastateltiin case-yrityksen ylintä johtoa teoriaan pohjautu-
villa sekä teoriasta irrallaan olevilla kysymyksillä, joilla pyrittiin luomaan ymmärrystä First North -listan ja pää-
listan keskinäisestä suhteesta, josta aikaisempi tutkimus on niukkaa. 

Case-yrityksen First North -listautumisen motiivi tunnistettiin vahvimmin investointien rahoittamisessa. Strate-
gian mukainen kasvutavoite vaati pääomaa sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun. Osakeannin li-
säksi osakkeen käyttäminen yrityskaupan valuuttana nähtiin erittäin merkittäväksi tekijäksi epäorgaanisen kas-
vun rahoittamisessa. Valmiiksi hajaantuneen osakeomistuksen takia yhtenä listautumismotiivina pidettiin myös 
osakkeenomistajien mahdollisuutta käydä kauppaa osakkeilla. Päälistalle siirtyminen johtui kasvavasta rahoi-
tustarpeesta sekä tiettyjen IFRS -kirjanpitoon liittyvien seikkojen takia. Päälistalle siirtyminen nähtiin myös 
luonnollisena osana yhtiön tavoitetta kohti Pohjois-Euroopan johtavaa kyberturvakumppania. First North -lis-
tautuminen koettiin erittäin hyödylliseksi välivaiheeksi listautumisprosessissa, eikä sen nähty tuottavan merkit-
täviä lisäkustannuksia ottaen huomioon siitä koituneet hyödyt. Suurimmaksi hyödyksi välivaiheesta koettiin 
listalla olemisesta aiheutuvien vaatimusten porrastaminen sekä hallinnollisten että talousosaston resurssien 
vaiheittainen kasvattaminen. Tutkielman tulosten perusteella First North -lista näyttäisi aikaistavan hetkeä, 
jolloin listautumisen hyödyt ylittävät sen kustannukset. First North -listaa ei tulisi kuitenkaan ymmärtää pelk-
känä päälistan eteisenä. Päälistalle siirtyminen nähtiin suurimmaksi osaksi luonnollisena vaiheena yrityksen 
kasvussa sen sijaan, että päälista avaisi uusia hyötyjä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan kyennyt vastaamaan 
kysymykseen siitä, missä tilanteessa päälistalle siirtyminen on kannattavaa. Tähän kysymykseen nousi empi-
riasta mahdollisia vastauksia, jotka vaativat kuitenkin jatkotutkimusta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen esittely 

Euroopan Union alueella annettiin vuonna 2004 rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvälineitä 

säätelevä Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (Markets in Financial Instruments Di-

rective), joka tunnetaan lyhemmin nimellä ”MiFID” (Direktiivi 2004/39/EY). Vuonna 

2007 voimaan astuneen direktiivin tärkeimpänä tavoitteena oli edistää EU:n rahoitus-

markkinoiden yhdentymistä, kilpailukykyä ja tehokkuutta. Tarkoituksena oli myös mah-

dollistaa Euroopan laajuinen kilpailu perinteisten pörssien ja vaihtoehtoisten kauppapaik-

kojen välillä. Kattavamman sääntelyn myötä vaihtoehtoisia kauppapaikkoja kutsutaan 

monenkeskisiksi markkinapaikoiksi (Multilateral trading facility, MTF). Vuonna 2014 

direktiiviä päivitettiin, millä pyrittiin entistä laajempaan sijoittajasuojaan ja rahoitusväli-

neiden kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisäämiseen. Päivitetyn sääntelyn soveltaminen 

alkoi vuoden 2018 alussa, mikä johti myös lainsäädännön päivittämiseen Suomessa. (Di-

rektiivi 2014/65/EU; HE 151/2017.) 

 

Monenkeskiset markkinapaikat tarjoavat osakkeiden markkinapaikan perinteisten pörs-

sien rinnalle. Monenkeskisen markkinapaikan tavoitteena on mahdollistaa pääoman ja 

rahoituksen hankkiminen sellaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät kykene 

tai halua listautua suoraan pörssin päälistalle. Monenkeskisen markkinapaikan sääntely 

on joustavampaa ja listalleottovaatimukset ovat kevyemmät säänneltyihin markkinapaik-

koihin verrattuna. (First North -internetsivut.) Yhtiön ei tarvitse myöskään laatia pörssi-

listaukseen liittyvää listalleottoesitettä, jos arvopapereita tarjotaan vastikkeeltaan enin-

tään 8 000 000 euron suuruinen määrä (Arvopaperimarkkinalaki 3:2 §). Kevyempien vaa-

timuksien tarkoituksena on helpottaa erityisesti pienempien yritysten hakeutumista kau-

pankäynnin kohteeksi. First North -listaa on pidetty myös yrityksen ensimmäisenä aske-

leena kohti päämarkkinapaikkaa eli Helsingin pörssiä. (HE 59/2007.) 

  

Suomalaisille yhtiöille ensimmäinen monenkeskinen markkinapaikka avautui kesällä 

2007, jolloin sitä ylläpiti Nasdaq Stockholm AB. First North Finland -lista siirtyi Nasdaq 
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Helsinki Oy:n ylläpitämäksi vuonna 2011 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä sillä oli 

4.4.2011. First North -lista tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin osakkeiden kaupankäyn-

nille ja osaketietojen jakelulle. (Finanssivalvonta 2011.) 

 

First North -lista palvelee erityisesti pienempien yhtiöiden tarpeita. First North -listan 

omat säännöt sekä lainsäädännölliset vaatimukset yhtiöitä kohtaan ovat huomattavasti 

matalammat kuin säännellyn markkinapaikan. Yksi merkittävä huojennus on se, ettei 

First North -listan yhtiöiden tarvitse noudattaa IFRS-tilinpäätösstandardia. Yritysten vel-

vollisuudet noudattelevat pitkälti arvopaperimarkkinalakia, mutta tarkat yritysten velvol-

lisuudet on säädetty kauppapaikan omissa säännöissä. (Finanssivalvonta 2011.) Monen-

keskiset markkinapaikat tarjoavat yritykselle kevyemmän tien pääomamarkkinoille. Si-

joittajille monenkeskinen markkinapaikka sen sijaan tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa 

nuoriin tai pieniin yrityksiin, joiden riskit ja tuottomahdollisuudet ovat korkeammat. Ris-

kin olemassaoloa lisää myös yritysten kevyemmät velvollisuudet markkinapaikalla, mikä 

tekee tiedonsaannista mahdollisesti vaikeampaa. (First North internetsivut.)  

 

Monenkeskisellä kauppapaikalla käytävää kauppaa valvoo sekä kauppapaikan järjestäjä 

että Finanssivalvonta. First North -listan sääntöjen nojalla, jokaisella yrityksellä tulee olla 

hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor), joka osaltaan valvoo kauppapaikan sääntö-

jen noudattamista. (Finanssivalvonta 2011.) Neuvonantajan tulee olla pörssin hyväk-

symä, mikä osoittaa neuvonantajan kyvykkyyden tehtävää kohtaan. (First North Nordic -

säännöt). First North -listan omat säännöt, kansallinen lainsäädäntö sekä EU-direktiivit 

luovat sääntelyn viitekehyksen, jonka puitteissa First North -lista toimii. 

  

Suomessa First North -lista ei ole noussut yhtä suuren suosioon kuin esimerkiksi Ruot-

sissa. Vajaan 13 vuoden olemassaolon jälkeen First North -listalle on listautunut Suo-

messa reilu kolmekymmentä yhtiötä, joista kuusi on siirtynyt pörssin päälistalle. Aiheen 

tutkiminen on tärkeää, sillä syvemmän ymmärryksen saaminen First North -listan ase-

masta kaupankäyntipaikkana ja ponnahduslautana päälistalle voisi edesauttaa yritysten 
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päätöstä listautua. Ruotsissa First North -listalle hakeutuu paljon enemmän yrityksiä kuin 

Suomessa. Tällä hetkellä Ruotsin First North -listalla on 326 yritystä ja Suomessa 321. 

 

Ruotsin ja Suomen välinen ero listautumisissa kertoo siitä, ettei listautuminen tai kasvu 

ole ensisijaisia tavoitteita suomalaisille yrittäjille. Ruotsissa on kymmeniä, markkina-ar-

voltaan alle 50 miljoonan euron yhtiötä, jotka ovat hyötyneet monenkeskisen markkina-

paikan tuomista hyödyistä, kuten pääoman keräämisestä ja investointien rahoittamisesta. 

Kasvun myötä ne ovat voineet lisätä työpaikkoja, millä on tärkeä merkitys myös kansan-

taloudelle. Maiden väliseen eroon First North -listautumisissa ei ole todettu yksittäistä 

syytä. Suomen ja Ruotsin arvopaperimarkkinaoikeudellisessa sääntelyssä ei ole keskeisiä 

eroja. Olennaisin maiden välillä oleva ero on verotus. (Listautumisilla kasvu-uralle 2014.)  

 

Nasdaqin julkaisemassa Listautumisilla kasvu-uralle -raportissa selvitettiin vähäistä lis-

tautumisintoa ja valmisteltiin toimenpiteitä eri markkinaosapuolten edustajien kesken 

Suomen listautumis- ja pääomamarkkinoiden kehittämiseksi. Raportissa mainitaan, että 

mielikuva hallinnollisen taakan ja julkisuuden lisääntymisestä varsinkin pienissä ja kes-

kisuurissa yhtiöissä saattaa osaltaan vaikuttaa listautumishalukkuuteen. Pienten ja keski-

suurten yritysten tukeminen on Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle tärkeä asia, 

sillä alle 50 henkeä työllistävät yritykset loivat 73 % uusista työpaikoista vuosina 2001-

2012. (Listautumisilla kasvu-uralle 2014.) Lisäksi Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuk-

sessa on huomattu, että 90 % pörssiyrityksien työpaikkojen luonnista tapahtuu vasta lis-

tautumisen jälkeen (Jensen, Marshall & Jahera 2015, 11).  

 

Listautuessaan yritys asettuu arvopaperimarkkinalainsäädännön piiriin ja joutuu monissa 

toimissaan ottamaan sen huomioon. Erityisesti tiedonantovelvollisuudessa ja sisäpiiriasi-

oissa lainsäädäntö on erityisen tarkka ja virheistä näissä asioissa saattaa syntyä suhteeton 

kohu, joka saatetaan kokea riskinä. Kansallinen liikkumavara lainsäädännössä on niukka, 

sillä sääntelyn lähtökohtana pidetään EU-direktiivien minimilinjaa, joka on pitkälti toteu-

 

1 http://www.nasdaqomxnordic.com/osakkeet?languageId=4 Viitattu 12.4.2020 
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tettu ottamatta huomioon markkinoiden kokoeroja eri maissa. Tästä syystä keskimääräi-

sesti pienemmät suomalaiset pörssiyhtiöt voivat kokea sääntelyn suhteellisesti raskaam-

maksi kuin kilpailijat muissa maissa. (Listautumisilla kasvu-uralle 2014; HE 59/2007.) 

 

First North -lista ei kuitenkaan ole näiden EU-direktiivien alaisuudessa. Monenkeskinen 

markkinapaikka ei ole Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin mukainen säännelty 

markkina, kuten Helsingin pörssin päälista (Directive 2014/65/EU; HE 59/2007). Monen-

keskisen markkinapaikan sääntöjä määrittelee yhtiö- ja kirjanpitolainsäädäntö sekä kaup-

papaikan järjestäjä itse, First North -listan tapauksessa Nasdaq Helsinki Oy. First North -

listan säännöt ja vaatimukset eroavat merkittävästi päälistan vaatimuksista. Keskeisim-

mät erot ovat käyty läpi taulukossa 1. (Listautujan käsikirja 2014, 13.) 

 

Yhtiön listaaminen tuo yhtiölle lukuisia etuja. Listautumisannissa kerätyn oman pääoman 

lisäksi yhtiön on mahdollista kerätä omaa pääomaa myös uusilla osakeanneilla listautu-

misen jälkeen (Kim & Weisbach 2008). Pörssinoteeraus lisää myös yhtiön tunnettuutta ja 

analyytikoiden seurantaa. Osaltaan myös yhtiön raportointi ja tiedonanto lisää sen näky-

vyyttä, mikä voi myötävaikuttaa yrityksen toimintaan. Rahoitusvaihtoehtojen lisääntymi-

nen pienentää jo itsessään pääoman kustannuksia, minkä lisäksi yhtiön neuvotteluasema 

paranee lainaneuvotteluissa. Oman pääoman kustannus voi myös olla velkaantuneelle yh-

tiölle matalampi kuin vieraan pääoman kustannus. (Modigliani & Miller 1963; Scott 

1976; Rajan 1992; Pagano, Panetta & Zingales 1998.) Listautumalla yhtiö saa pörssissä 

noteerauksen, joka vähentää epävarmuutta yrityksen arvosta. Markkina-arvo on markki-

noiden näkemys yhtiöstä ja sen suunnasta. Osakkeita pystytään helpommin käyttämään 

myös yritysjärjestelyihin, jossa osakkeet toimivat vastikkeena ostettavan yrityksen omis-

tajille. (Brau & Fawcett 2006; Hsieh, Lyandres, Zhdanov 2011; Sheifler & Vishny 2003.) 

Alkuperäiset omistajat pystyvät listautumisen jälkeen hajauttamaan omaan yritykseensä 

keskittynyttä omistajuutta. Lisäksi yrityksen omistuspohja kasvaa, mikä vähentää ylimo-

nitoroinnista aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia. (Rydqvist & Högholm 1995; Zingales 

1995; Pagano & Röell 1998.) 
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Taulukko 1 First North -listan ja pörssin päälistan erot (Listautujan käsikirja 2014) 

VAATIMUS First North 

<8 MEUR anti 

First North 

>8 MEUR anti 

Päälista 

Yleiset yhtiötä ja osaketta kos-

kevat edellytykset (juridinen 

pätevyys, vapaa luovutettavuus, 

arvo-osuusjärjestelmä ym.) 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Tilinpäätökset 3 vuodelta, toi-

mintahistoria 

Ei Ei Kyllä 

IFRS-tilinpäätös Ei Ei Kyllä 

Riittävä tuloksenmuodostus-

kyky ja/tai 12 kuukauden käyt-

töpääoma 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Osakemäärä yleisön hallussa + 

riittävä kysyntä ja tarjonta 

10% yleisöllä + vähin-

tään 300 osakkeenomis-

tajaa tai 100 osakkeen-

omistajaa ja markkina-

takaus 

10% yleisöllä + vähin-

tään 300 osakkeenomis-

tajaa tai 100 osakkeen-

omistajaa ja markkina-

takaus 

25% yleisöllä + riittävä 

määrä osakkeenomista-

jia 

Markkina-arvo Ei Ei 1 MEUR 

Esite Yhtiöesite Listalleottoesite Listalleottoesite 

Raportointikyky ja -organisaa-

tio 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Neljännesvuosiraportointi Ei Ei Ei1 

Liputusilmoitukset Ei Ei Kyllä 

Suomen listayhtiöiden hallin-

nointikoodin (Corporate 

Governance) noudattaminen 

Ei Ei Kyllä 

Hyväksytty neuvonantaja Kyllä Kyllä Ei 

Käsittely Pörssi Finanssivalvonta + 

Pörssi 

Finanssivalvonta + Lis-

tauskomitea 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

First North -lista asemoituu pienempien kasvuvaiheessa olevien yhtiöiden julkisen kau-

pankäynnin alustaksi. Listautumisen motiiveja on akateemisessa tutkimuksessa tutkittu 

paljon. Vaihtoehtoisista markkinapaikoista on myös tehty tutkimuksia, mutta Suomessa 

 

1 Muuttunut vuonna 2016, jolloin tulosjulkistuksia koskeva lainsäädäntö uudistui ja Arvopaperimarkkina-

laista (AML) poistui Q1- ja Q3 osavuosikatsauksia koskevat määrämuodot. Neljännesvuosiraportointi oli 

pakollista päälistalla ennen vuotta 2016. Case-yritys listautui First North -listalle vuonna 2014. 
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tutkimus First North -listalta on vähäistä. Etsimällä Google Scholar ja Andor palveluista 

relevanteilla hakusanoilla (”First North”, ”monenkeskinen markkinapaikka” jne.) löytyy 

ainoastaan Pro gradu -tutkielmia. Paganon ym. (1998) tutkimuksessa yhtenä merkittä-

vimmistä selittävistä tekijöistä listautumisen todennäköisyydelle oli yrityksen koko. 

Myös listautumisen kustannuksia on pidetty merkittävänä esteenä pienemmille yrityk-

sille, sillä listautumisen kustannukset eivät kasva suhteessa yrityksen kokoon nähden (Pa-

gano ym. 1998). Chemmanur (1999) puolestaan toteaa, että listautuminen tapahtuu siinä 

vaiheessa, kun yritys saavuttaa tietyn kokoluokan. 

 

Tutkimukset, kuten myös edellä mainitut, ovat kuitenkin tehty usein aineistolla, joka si-

sältää vain enemmän säännellyt päämarkkinat. First North -listautumiset ovat melko pie-

niä, joten aiemmassa kirjallisuudessa käytetty aineisto ei usein edes sisällä sen kokoluo-

kan listautumisia. Tutkimuksen ja ymmärryksen vähäisyys voi myös olla hidastamassa 

näiden markkinapaikkojen kehittymistä.  

 

Tutkimus rajautuu yhteen case-yritykseen, joka on listautunut ensin First North -listalle 

ja sieltä edelleen Helsingin pörssin päälistalle. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus tutkia eri 

rahoitusvaihtoehtojen välisiä eroavaisuuksia, vaan ainoastaan listautumista. Tutkimuksen 

ja tiedon vähäisyyden vuoksi case-yrityksen käyttäminen mahdollistaa yksityiskohtaisen 

tiedon hankkimisen, mikä edesauttaa aihealueen syvällisessä ymmärtämisessä ja tulevissa 

tutkimuksissa. Lisäksi haastattelemalla yrityksen listautumisprosessissa olleita henkilöitä 

voidaan nähdä myös yrityksen eri asemissa toimivien henkilöiden näkemyksiä listautu-

misen motiiveista ja edelleen siirtymisestä päälistalle. 

 

Tutkielma pyrkii lisäämään ymmärrystä First North -listan merkityksestä toisaalta omana 

markkinapaikkanaan ja toisaalta päälistan eteisenä. Tarkoituksena on tutkia mitkä syyt 

johtivat case-yrityksen First North -listalle hakeutumiseen ja edelleen päälistalle siirty-

miseen. Tarkoituksena on myös valottaa First North -listan ja päälistan hyötyjen ja kus-

tannusten eroavaisuuksia ja ymmärtää miksi yritys haluaa jatkaa First North -listalta pää-

listalle. First North -lista kuitenkin näennäisesti tarjoaa listautumisen hyödyt pienemmillä 
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kustannuksilla, joten olisi hyvä ymmärtää, miksi päälistalle kannattaa tai ei kannata jat-

kaa. Aikaisempaa tutkimusta tästä asetelmasta First North -listalla ei ole tällä hetkellä 

julkaistu, minkä takia aiheen tutkiminen on mielekästä. Näihin kysymyksiin pyritään löy-

tämään vastaus tutkimalla syvällisesti yhtä case-yritystä. 

 

Tutkielman teoriaosuuden tarkoituksena on koota yhteen tutkielman kannalta relevantti 

listautumisesta julkaistu akateeminen kirjallisuus. Tämän tarkoituksena on ymmärtää tä-

män päivän käsitys listautumisen hyödyistä ja kustannuksista. Koska tutkimus on kvali-

tatiivinen, teoriaosuuden tarkoitus on luoda tutkimuksen ympärille ymmärrettäviä käsit-

teitä sekä asemoida tutkimus aihealuetta lähimpänä olevaan aikaisempaan kirjallisuuteen. 

Kirjallisuudessa paneudutaan myös aikaisempiin vastaavanlaisiin vaihtoehtoisiin mark-

kinapaikkoihin, niiden tutkimukseen sekä eri listojen merkittävimpään eroon eli regulaa-

tioon. Kirjallisuuden yhteen kokoamisella voidaan luoda viitekehys listautumispäätök-

seen vaikuttavista tekijöistä, minkä pohjalta voidaan analysoida First North -listan ase-

maa julkisena kaupankäyntipaikkana suhteessa päälistaan. Tutkielman empiirisessä osi-

ossa haastatellaan First North -listalta päälistalle siirtyneen yrityksen johtoa kirjallisuus-

katsauksessa esiintyneiden asioiden pohjalta sekä tarkentavilla kysymyksillä, joilla pyri-

tään saamaan syvempää ja yksityiskohtaisempaa ymmärrystä First North -listan merki-

tyksestä.  

 

Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (2005, 15-16) jakavat liiketaloustieteellisen tutkimuk-

sen kahteen tyyppiin käyttötarkoituksen mukaisesti. Tiedeyhteisöön suuntautuneen liike-

taloustieteen tarkoituksena on etupäässä lisätä tiedeyhteisön ymmärrystä liiketalouden il-

miöistä, kun taas käytännön liiketaloustieteen tarkoituksena on tarjota tiedeyhteisössä ke-

hitetyt ratkaisut ja ideat nopeasti käytännön yritystalouden hyödynnettäväksi (Koskinen 

ym. 2005, 15-16). Tämä tutkimus kirjoitetaan silmällä pitäen sekä tiedeyhteisöä että käy-

tännön yritystaloutta. Tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistettävä tieto vaan ymmärryksen 

lisääminen suhteellisen uudesta ilmiöstä, mistä voi hyötyä sekä tiedeyhteisö että listautu-

mista harkitseva yrityksen johto. Lisää tutkimuksen metodologisista valinnoista kappa-

leessa 3.1 ja 3.3. 
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1.3 Tutkimusote 

Tutkimuksessa on mietittävä myös luonteeltaan filosofisia kysymyksiä. Tämä koskee 

myös empiirisen tutkimuksen tekijää, sillä tutkimus perustuu aina lukuisiin piileviin ole-

tuksiin, joita kutsutaan taustasitoumuksiksi tai filosofisiksi perusoletuksiksi. Filosofisten 

lähtökohtien ymmärtäminen on tärkeää, koska silloin tutkija kykenee hahmottamaan tut-

kimukselliset ratkaisunsa paremmin ja pystyy selittämään omia valintoja. Taustalla ole-

van filosofian ymmärtäminen parantaa tutkimuksen laatua. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 

& Sinivuori 2009, 129; Eriksson & Kovalainen 2008, 10-11.) 

 

Tutkielman tutkimusotteessa heijastuvat tieteenfilosofiset lähtökohdat. Liiketaloustieteen 

metodologisissa valinnoissa käytetään usein Neilimon ja Näsin (1980) laatimaa tutkimus-

otteiden nelijakoa, johon kuuluvat käsiteanalyyttinen, nomoteettinen, päätöksentekome-

todologinen ja toiminta-analyyttinen tutkimusote. Myöhemmin Kasanen, Lukka ja Siito-

nen (1991) lisäsivät jaotteluun konstruktiivisen tutkimusotteen, joka sijoittuu päätöksen-

tekometodologisen ja toiminta-analyyttisen tutkimusotteen väliin.  

 

Toiminta-analyyttisessa tutkimusotteessa keskeinen tavoite on tutkittavan ilmiön huolel-

linen kuvaaminen ja syvällinen ymmärtäminen. Tarkastelun kohteena on usein yksittäi-

nen tapaus, tapahtumasarja, prosessi tai historia. Tutkimuksen painopiste on ilmiön ase-

telmassa ja tavassa rakentaa johtopäätöksiä. (Koskinen ym. 2005, 158; Laine, Bamberg 

& Jokinen 2007, 9-10; Metsämuuronen 2008, 16-17.) Toiminta-analyyttinen tutkimusote 

on usein deskriptiivistä (kuvailevaa) ja teleologinen (toiminnan tavoitteet) selittäminen 

sekä hermeneutiikka nousevat merkittävään osaan. Empiria toteutetaan vain muutamien 

kohdeyksiköiden kautta tutkimusmenetelmillä, jotka ovat monipuolisia. Tutkimuksen tar-

koituksena ei ole löytää yleistettävyyksiä, vaan sellaisten kielen tuottaminen, millä pyri-

tään ymmärtämään yrityselämää. (Neilimo & Näsi 1980, 35, 67.) 

 

Toiminta-analyyttisessa tutkimuksessa käytetään usein case-tutkimusmetodia. Case-tut-

kimus soveltuu erityisesti sellaisiin tutkimuksiin, jossa tutkittavasta ilmiöstä on vain vä-

hän tieteellistä kirjallisuutta. (Neilimo & Näsi 1980, 35.) Koska tutkimuksen aiheesta, 
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First North -listan ja päälistan välisestä suhteesta ei luultavasti ole aikaisempia tutkimuk-

sia, toiminta-analyyttinen lähestymistapa soveltuu tämän tutkimuksen tavoitteeseen hy-

vin. 

1.4 Tutkielman kulku 

Tutkielman rakenne jatkuu siten, että toisessa kappaleessa käydään läpi aikaisempaa tut-

kimusta listautumisen motiiveista ja kustannuksista sekä vaihtoehtoisista markkinapai-

koista. Kappaleen lopuksi teoriaosuudesta esitetään yhteenveto sekä luodaan teoreettinen 

viitekehys listautumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kolmannessa kappaleessa esitellään 

case-yritys ja käydään läpi tutkimuksen toteuttamistapaa eli aineiston keruun ja analyysin 

menetelmiä. Kappaleessa keskustellaan myös tämän tutkimuksen luotettavuudesta ja toi-

menpiteistä sen parantamiseksi. Neljännessä kappaleessa käydään läpi tutkielman empii-

risen osion aineisto eli case-yrityksen motiivit First North -listautumiseen ja päälistalle 

siirtymiseen. Samassa kappaleessa pohditaan aineiston tuloksia, eli vastauksia tutkielman 

tavoitteissa esitettyihin kysymyksiin. Viides kappale on yhteenveto tutkimuksesta. Kap-

paleessa täytetään teoriaosuudessa luotu viitekehys tuloksien pohjalta ja käydään läpi tut-

kimuksen tärkeimmät johtopäätökset, ottaen kantaa myös tutkimuksen rajoituksiin sekä 

mahdollisiin uusin tutkimusaiheisiin, joita tämä tutkimus on synnyttänyt. 
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2 TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Yrityksen päätöstä listautua pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi käsittelevää aka-

teemista kirjallisuutta kuvaa useat lähtökohdat ja eri näkökulmat. Yrityksen päätökseen 

listautua voi vaikuttaa moni tekijä, mutta yhdellä teorialla listautumisia ei ole ollut mah-

dollista selittää (Bancel & Mittoo 2009, 844). 

2.1 Listautumisen motiivit ja hyödyt 

2.1.1 Pääomarakenne 

Paremman pääomarakenteen tavoittelu lienee ensimmäisiä listautumisen motiiveja, jota 

tieteellinen tutkimus on käsitellyt. Modiglianin ja Millerin vuonna 1958 kehittämä teoria 

on perusta pääomarakenteen tutkimukselle. Teorian mukaan yritysverojen, konkurssikus-

tannusten, agenttikustannusten ja epäsymmetrisen tiedon puuttuessa, tehokkailla ja kit-

kattomilla päämarkkinoilla ei ole merkitystä sillä, miten yritys rahoitetaan. Optimaalista 

pääomarakennetta ei siis ole olemassa. Yrityksen arvo ja pääomarakenne ovat siis toisis-

taan täysin riippumattomia toisistaan. Ensimmäisissä tutkimuksissa pääomarakennetta pi-

dettiin siis merkityksettömänä. (Modigliani & Miller 1958.) 

  

Myöhemmin Modigliani ja Miller (1963) täydensivät teoriaansa ottamalla tarkemmin 

huomioon veroedut vieraan pääoman käyttämisessä. Lisäämällä verot ja vieraan pääoman 

korkojen vähennyskelpoisuuden teoriaan, propositio muuttui siihen, että yrityksen pää-

omarakenne tulisi muodostua melkein kokoaan vieraasta pääomasta. He kuitenkin lisäsi-

vät, ettei yrityksen käytännössä tulisi aina tavoitella mahdollisimman suurta velan mää-

rää, verohyödystä riippumatta. (Modigliani & Miller 1963, 442.) Teoria oli yksinkertais-

tettu versio todellisuudesta eikä ottanut huomioon konkurssikustannuksia eli sitä, että 

liian suuri velan määrä lisää riskiä yrityksen konkurssista. 
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Vaikka tänä päivänä heidän mallinsa on yleisesti hyväksytty, teoria nosti kiivasta keskus-

telua ja kritiikkiä, mihin useat akateemikot ottivat kantaa (Myers 2001, 81). Erityistä huo-

miota Modiglianin ja Millerin mallissa kiinnitettiin siihen, että eri yrityksien velkakir-

joille oletettiin sama korko, eikä konkurssikustannuksia huomioitu. Teoria ei huomioinut 

siis sitä, että velan määrän kasvaessa myös velan korko nousee. (Stiglitz 1969, 791-792.) 

Myöhemmin Scott (1976) täydensi mallia huomioimalla riskin konkurssista. Huomioi-

malla konkurssikustannukset hän todisti, että pääomarakenteella on vaikutus yrityksen 

arvoon ja pääoman kustannukseen. Hänen mukaansa optimaalinen pääomarakenne riip-

puu yrityksen omaisuuden käyvästä arvosta, yritysveroasteesta ja yrityksen koosta. (Scott 

1976, 50.) Myös Leland ja Pyle (1977, 381) toteavat, että markkinoilla oleva epäsymmet-

rinen informaatio aikaansaa systemaattisen yhteyden yrityksen arvon ja rahoitusmuodon 

välille. Mitä enemmän yrityksen tuotot sisältävät riskiä, sitä pienempi sen optimaalinen 

velkataso on (Leland & Pyle 1977, 382). 

 

Myöhemmin optimaalisen pääomarakenteen kuvaamiseen on kehitetty tradeoff, finance 

pecking order ja free cash flow -teoriat. Tradeoff -teoria perustuu lainan korkojen vero-

vähennyskelpoisuuteen. Valintaan oman pääoman tai vieraan pääoman välillä vallitsee 

vaihtoehtoiskustannus vieraan pääoman koroista maksettavan verohyödyn käyttämisestä 

ja taloudellisen ahdingon välillä. Taloudellinen ahdinko tarkoittaa konkurssista aiheutu-

via, uudelleenjärjestely- tai agenttikustannuksia, kun yrityksen velanmaksukyky on epä-

varmaa. Tietyllä velka-asteella konkurssikustannukset ylittävät velasta saatavan vero-

hyödyn, mikä määrittää optimaalisen velkatason yritykselle. Yritys pyrkii siis pitämään 

velka-asteensa siinä pisteessä, mikä minimoi pääomarakenteen aiheuttamat kustannukset. 

(Myers 1984, 577-578; Myers 2001, 89.) 

 

Myersin ja Majlufin (1984) esittelemä pecking order -teoria perustuu informaation epä-

symmetrisyyteen. Sen mukaan yritys rahoittaa toimintaansa tulorahoituksella niin pitkään 

kuin sitä riittää. Tulorahoituksen loppuessa yritys nostaa ensin velkarahoitusta niin pit-

kään kuin mahdollista. Velan määrän kasvaessa liian suureksi, yritys turvautuu viimei-

senä vaihtoehtona osakeantiin, eli oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Teoria perus-

tuu epäsymmetrisen informaation olemassaoloon. Sen perusteella velan ottaminen viestii 

yrityksen johdon luottamuksesta projektiin, joka rahoitetaan vieraalla pääomalla. Osake-
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annilla kerätty pääoma viestisi johdon luottamuksen puutteesta, jos se tehtäisiin sellai-

sessa vaiheessa, kun tulorahoitus riittäisi tai pääomarakenne sallisi vielä vieraan pääoman 

lisäämisen. Sijoittajat ajattelevat osakeannin perustuvan johdon uskomukseen yrityksen 

yliarvostuksesta, jolloin sijoittajat antavat yrityksen osakkeelle matalamman arvon. 

(Myers & Majluf 1984.) Velkarahoitus vähentää johdon mahdollisuuksia käyttää epä-

symmetristä informaatiota opportunistisesti (Myers 2001, 2). Pecking order -teorian mu-

kaan osakeannilla kerätyt varat nähdään siis kalliimpana kuin velkarahoitus (Myers 1984, 

582-583). 

 

Jensenin (1986) kehittämä free cash flow -teoria perustuu agenttikustannuksiin. Yrityk-

set, joilla on paljon vapaata kassavirtaa, voivat jakaa ylimääräiset varat osakkeenomista-

jille tai investoida. Teorian mukaan yrityksen johtajat ovat osakkeenomistajien agentteja, 

joilla voi olla keskenään ristiriitaiset intressit. Yrityksestä maksetut osingot osakkeen-

omistajille vähentävät yrityksen johtajien käytettävissä olevia resursseja vähentäen hei-

dän valtaa yrityksessä. Varojen jakaminen tarkoittaa myös sitä, että niiden vähentyessä 

pääoman kerääminen rahoitusmarkkinoilta altistaa johtajat entistä suuremmalle määrää 

monitorointia. Yrityksen johtoa on siis vaikea motivoida jakamaan varoja yrityksen omis-

tajille. Johdon on jopa huomattu sijoittavan mieluummin projekteihin, jotka eivät ylitä 

pääomien kustannuksia, kuin jakamaan varoja ulos. Free cash flow -teorian mukaan velka 

voi toimia merkittävänä keinona agenttikustannusten vähentämiselle, sillä yritys on vel-

vollinen maksamaan velat ehtojen mukaisesti. Jensen toteaa, että velan kasvamisella on 

kuitenkin konkurssikustannuksia, joten optimaalinen velan määrä on siinä kohdassa, kun 

velan ottamisen rajakustannukset ylittävät rajahyödyt. Teoria rajoittuu myös vain sellai-

siin yrityksiin, joilla todella on paljon vapaata kassavirtaa ilman hyviä investointikohteita. 

(Jensen 1986, 323-324.)  

2.1.2 Investointien rahoittaminen 

Myöhemmin tutkimus on keskittynyt käsittelemään listautumista yrityksen investointien 

rahoitustarpeen näkökulmasta, mitä mm. Ritter ja Welch (2002) pitävät pääasiallisena 

syynä listautumiselle. Pagano ym. (1998, 38-39) toteavat vaihtoehtoisten rahoituslähtei-

den saamisen olevan yksi yleisimmin mainituista hyödyistä listautumisessa. Rahoitusläh-

teiden monipuolistuminen on erityisen houkutteleva yrityksille, joilla on odotettavissa 
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suuria investointeja, matala omavaraisuusaste ja suuret kasvuodotukset (Pagano ym. 1998 

39). Rahoituksen keräämisen vaihtoehdot lisääntyvät alkuperäisten omistajien varalli-

suutta, tulorahoitusta ja vierasta pääomaa monipuolisemmille rahoituslähteille. Rahoitus-

lähteiden lisääntymisen myötä yrityksen neuvotteluasema parantuu ja sen on havaittu 

jopa pienentävän pääomakustannuksia (Pagano ym. 1998, 54). Rahoituslähteiden kasvua 

ja rahoitusaseman parantumista on pidetty tärkeänä motivaatiotekijänä listautumiselle 

myös kyselytutkimuksissa (Bancel & Mittoo 2009, 844). 

 

Yksityisillä yrityksillä on usein hyvin vähän ulkopuolisia osakkeenomistajia verrattuna 

listautuneisiin yrityksiin (Pagano & Röell 1998, 200). Julkiset yhtiöt voivat kerätä oman 

pääoman ehtoista rahoitusta myymällä osakkeita suurelle joukolle sijoittajia, kun taas yk-

sityiset yritykset turvautuvat usein yhteen tai muutamiin sijoittajiin. Osakeannilla osak-

keita myydään usein suurelle joukolle pieniä sijoittajia, mikä vähentää alkuperäisen omis-

tajan suhteellista omistusta yrityksessään (Chemmanur & Fulghieri 1999, 250-251). Osa-

keanteja on erilaisia ja merkittävin ero on siinä myykö yritys uusia vai vanhoja osakkeita. 

Osakeanti voi myös sisältää näitä kahta samaan aikaan. Uusien osakkeiden luomista ja 

niiden myyntiä kutsutaan primääriosakeanniksi ja vanhojen olemassa olevien osakkeiden 

myyntiä sekundääriosakeanniksi. Sekundääriosakeanti ei lisää yrityksen käytettävissä 

olevia varoja eikä vaikuta osakkeiden kokonaislukumäärään, sillä myytävät osakkeet ovat 

jo olemassa. (Rydqvist & Högholm 1995, 293; Kim & Weisbach 2008, 286.) 

 

Investointien rahoittamisen näkökulmasta Pagano ym. (1998, 27) toteavat tutkimukses-

saan, että yritykset listautuvat tasapainottaakseen pääomarakennettaan suurien investoin-

tien jälkeen. Tämä mukailee Myersin ja Majlufin (1984) pecking order -teoriaa, eli inves-

toinnit ovat ensin rahoitettu tulo- tai velkarahoituksella ja listautuminen tapahtuu siinä 

vaiheessa, kun ne tyrehtyvät rahoitusmuotona. Tätä suhteellisen vanhaa käsitystä on kui-

tenkin tuoreemman tutkimuksen tuloksien myötä kyseenalaistettu. 

 

Kim ja Weisbach (2008) toteavat tutkimuksessaan, että suurin osa yrityksistä toteuttaa 

merkittävän kokoisen osakeannin listautumisen yhteydessä päätyen tulokseen, jonka mu-
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kaan primääriosakeannilla rahan kerääminen listautumisessa tulevien vuosien investoin-

teihin on yksi merkittävimmistä listautumisen syistä. Tämä kuitenkin eroaa niistä yrityk-

sistä, jotka tekevät sekundääriosakeanteja, joita käsitellään kappaleessa 2.1.4. Kim ja 

Weisbachin (2008) tutkimus siis haastaa Paganon ym. (1998) tutkimuksen tulokset, jossa 

listautumisen varojen keräämistä pidettiin pääomarakenteen tasapainottamisena suurien 

investointien jälkeen. Myös Aslan ja Kumar (2011) toteavat tutkimuksessaan, että rahoi-

tuksen jäykkyyden lieventäminen on tärkeä motivaatio listautumisille. Listautumisen jäl-

keen yritykset kasvattavat investointejaan huomattavan paljon, mikä edelleen tukee aja-

tusta siitä, että yritykset listautuvat rahoittaakseen investointejaan (Aslan & Kumar 2011, 

490-491). 

 

Listautumisen motiivina voi myös olla vieraaseen pääomaan vaikuttaminen. Rajan (1992) 

toteaa, että listautuessa yrityksen vieraan pääoman ehdot voivat muuttua suotuisammaksi. 

Yrityksen listautuessa julkisen kaupankäynnin kohteeksi velkarahoituksen vaihtoehdot 

kasvavat, sillä yhä useampi pankki on valmis lainaamaan yritykselle. Lainanantajien vä-

lisen kilpailun kasvu parantaa yhtiön neuvotteluasemaa ja voi mahdollistaa aikaisemmin 

solmittujen lainojen koron pienentämisen. Rahoituskanavien välistä kilpailua kasvattaa 

lisäksi yhtiön parantuneet mahdollisuudet kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta, mikä 

edelleen madaltaa lainakustannuksia yrityksen paremman neuvotteluaseman takia. (Ra-

jan 1992; Pagano ym. 1998, 27). Pagano ym. (1998, 54) toteavat, että velan kustannusten 

pienentymisestä aiheutuvat säästöt voivat olla jopa niin suuret, että ne ylittävät listautu-

misesta aiheutuvat suorat kustannukset. 

 

Vieraan pääoman vähentynyt kustannus voi johtua myös agenttikustannusten pienenty-

misestä. Agenttiteorian mukaan omistajien ja velkojien intressiristiriidat tai monitoroin-

nin tarve voi synnyttää agenttikustannuksia, mikä nostaa velkojan tuottovaatimusta anta-

malleen lainalle (Jensen & Meckling 1976, 334-340). Velkojien ja omistajien välisiä 

agenttikustannuksia voidaan vähentää esimerkiksi lainan kovenanteilla tai osingonmak-

sun rajoitteilla, mutta kovenanttien käyttäminen lisää monitoroinnin kustannuksia (Mello 

& Parsons 1992, 1887; Diamond 1984, 394). Monitoroinnin tarve on kuitenkin merkittä-

vämpi pienillä yrityksillä, joiden kannalta pankkien monitoroinnin on todettu pienentävän 



15 

 

agenttikustannuksia huomattavan paljon (Ang, Cole & Lin 2000, 88). Lisäksi, mitä use-

ampi pankki lainaa yritykselle, sitä vähemmän yksittäinen pankki on halukas monitoroi-

maan yritystä vapaamatkustaja- tai kaksinkertaisen monitoroinnin ongelman takia. Myös 

pitkäaikainen suhde pankkiin voi osaltaan vähentää lainan kustannuksia, sillä se mahdol-

listaa pankin käyttämään tietoa useammalta vuodelta määritellessään yrityksen lainan-

maksukykyä. (Diamond 1984, 394.) 

 

Listautuminen vähentää pankkien monitoroinnin tarvetta, sillä listautuessa yrityksen tie-

donantovelvollisuudet lisääntyvät. Paganon ja Röellin (1998, 208) mukaan listautuneet 

yritykset altistuvat tiukammelle sääntelylle ja läpinäkyvämmälle kirjanpidolle kuin yksi-

tyiset yhtiöt. Yrityksen listautuessa osakemarkkinat alkavat monitoroida yritystä ja toi-

mivat agenttikustannusten vähentäjänä. Osa aikaisemmin pankkien tekemästä monito-

roinnista siirtyy siis osakemarkkinoille ja osittain yritykselle itselleen raportointivaati-

musten takia. Lisääntynyt monitorointi vähentää velkojan käyttämää aikaa pohtiessaan 

yrityksen luottokelpoisuutta. Velkarahoituksen kustannusten vähenemiseen saattaa osal-

taan vaikuttaa myös se, että listautuessaan yritykset usein vähentävät velkavipuaan, jol-

loin lainan takaisinmaksukyky paranee. (Pagano ym. 1998, 53-54.) 

2.1.3 Validi markkina-arvo ja osakkeen käyttäminen yrityskaupoissa 

Yrityksen hakeutuessa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sen osakkeilla voidaan käydä 

kauppaa markkinoilla, jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yrityksen 

pörssilistauksen motiivina voi toimia se, että listautumisen jälkeen sillä on helposti arvi-

oitavissa oleva, markkinoihin perustuva käypä markkina-arvo. Yksityisten yritysten ar-

vostuksissa on usein paljon epävarmuutta ja erimielisyyttä eri sidosryhmien kesken. 

Hsiehin ym. (2011, 1367) mukaan listautuminen poistaa yrityksen arvostuksen epävar-

muuden, mikä helpottaa yrityskauppoja. Hovakimian ja Hutton (2010, 1547) toteavat, 

että kolmannes listautuneista yrityksistä toteuttaa yrityskaupan ensimmäisen kolmen vuo-

den aikana.  

 

Yrityskauppa-aktiivisuutta on selitetty etenkin sillä, että yrityksen osakkeita on mahdol-

lista käyttää valuuttana yrityskaupoissa (Brau, Francis & Kohers 2003; Brau & Fawcett 
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2006; Celikyurt, Sevilir & Shivdasani 2010; Hovakimian & Hutton 2010; Hsieh ym. 

2011). Tämä hyöty yritysostojen tekemiseen ja mahdollisuuteen sopeutua muuttuvaan 

ympäristöön voi lisätä yrityksen kilpailukykyä toimialalla (Brau ym. 2003, 590). Yhtenä 

listautumisen motivaationa voi siis olla yrityksen osakkeen muodostuminen yrityskaup-

pojen valuutaksi. Tutkimuksessaan Hsieh ym. (2011, 1367) pitävät listautumisen pääasi-

allisena syynä yritysten tavoitetta kohti optimaalista yrityskauppastrategiaa. Osakkeen 

käyttäminen yrityskaupan maksuvälineenä helpottuu, kun epävarmuus ja epäsymmetri-

nen tieto yrityksen todellisesta arvosta pienenee yrityskaupan osapuolien välillä. Yrityk-

sen arvon epävarmuuden vähentyessä se kykenee tekemään kannattavampia yrityskaup-

poja. Korkeiden listautumisen kustannusten on huomattu nopeuttavan yrityskauppojen 

tekemistä listautumisen jälkeen, jotta listautumisen kustannukset voidaan vaihtaa yritys-

kaupoista saatavien hyötyjen kanssa. (Hsieh ym. 2011, 1375, 1401.)  

 

Yrityskauppoja voidaan toteuttaa suunnatulla osakeannilla ostettavan yrityksen omista-

jille, joka myös sitouttaa uuden yrityksen johtoa. Kyselytutkimuksessaan yli kolmelle sa-

dalle yhdysvaltalaiselle talousjohtajalle, Brau ja Fawcett (2006, 399) toteavat tärkeim-

mäksi syyksi listautumiselle yrityskauppojen helpottamisen. Myös Bancel ja Mittoo 

(2009, 862) tutkimuksessa yli puolet kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista talousjoh-

tajista myönsi, että listautuminen on helpottanut yrityskauppojen toteuttamista ja mah-

dollistanut osakkeen käyttämisen yrityskaupan valuuttana.  

 

Celikyurtin ym. (2010, 349) tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimuksien tuloksia tar-

peesta luoda osakkeesta valuutta yrityskauppojen tekemiseen. He toteavat tutkimukses-

saan, että yritysten tekemien yrityskauppojen määrä nousee huomattavasti listautumisen 

jälkeen. Jopa 80% listautuneista yrityksistä toteuttaa ainakin yhden yrityskaupan viiden 

vuoden aikana listautumisesta. Yrityskaupat muodostuvat yhtä merkittäväksi tai jopa 

merkittävämmäksi kasvun ajuriksi kuin investoinnit sekä tutkimus ja kehitystoiminta. 

Yrityskauppa-aktiivisuuteen vaikuttaa heidän mukaansa osakkeiden valuutaksi muodos-

tumisen lisäksi osakeannissa kerättyjen varojen määrä. Signori (2018, 114) kuitenkin to-

teaa, että todennäköisyys yrityskaupan toteuttamiselle listautumisen jälkeen vähenee huo-

mattavasti, jos yritys ei tee tuottoa. Yrityksen koko, ikä ja listautumisen suuruus sen sijaan 

ennustavat vahvasti yrityskaupan todennäköisyyttä (Signori 2018, 114). 
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Sheifler ja Vishny (2003) esittävät teorian, jonka mukaan osakkeilla tehdyt yrityskaupat 

perustuvat ostajan ja myyjän osakkeiden erilaiseen arvostukseen. He toteavat, että suurin 

motivaatiotekijä osakkeiden käyttämiseen yrityskaupoissa on osakkeiden yliarvostus. 

Korkeasti arvostetut yritykset kykenevät paremmin tekemään yrityskauppoja ja toteutta-

vat siitä syystä niitä enemmän kuin aliarvostetut yritykset. Matalasti arvostetut yritykset 

vaikuttavat myös päätyvän todennäköisemmin yrityskaupan kohteeksi. (Sheifler & 

Vishny 2003, 309.) Sheifler ja Vishny (2003) eivät kuitenkaan todistaneet teoriaansa em-

piirisesti, mutta myöhemmin Ang ja Cheng (2006, 215) totesivat empiirisessä tutkimuk-

sessaan, että osakkeiden yliarvostus on tärkeä motivaatiotekijä yrityskaupoissa. He tote-

sivat myös, että yrityskaupan ostaja on keskimääräisesti yliarvostetumpi kuin ostettava 

yritys (Ang & Cheng 2006, 209). Toimialan arvostuksen on todettu vaikuttavan listautu-

misen todennäköisyyteen, joten yritykset ainakin uskovat kykenevänsä hyötymään kor-

keasta arvostuksesta. Yrityksien on myös havaittu ajoittavan listautumisia hetkiin, kun 

arvostus on korkealla. (Pagano ym. 1998; Aslan & Kumar 2011.)  

 

Sijoittajien näkökulmasta yrityskaupat ovat kuitenkin ristiriitaisia. Bruner (2002) toteaa, 

että 60-70% kaikista yrityskaupoista epäonnistuu. Suurin osa kaupoista sisältää sellaisia 

optimistia odotuksia, jotka eivät ole linjassa toteutuneiden tulosten kanssa. Yrityskaup-

pojen odotukset ja tulokset eivät siis usein kohtaa toisiaan. Synergiaetujen ja kannattavan 

kasvun saavuttaminen vaikuttaa haastavalta yrityskauppojen jälkeen. Yrityskaupan osta-

jaosapuolen tulee siis varautua pettymykseen ja luoda realistiset odotukset saatavista hyö-

dyistä. (Bruner 2002, 15.)  

 

Brau, Couch ja Sutton (2012, 508) tutkivat listautuneiden yritysten yrityskauppojen vai-

kutusta niiden pitkän aikavälin kannattavuuteen. He toteavat, että yrityskauppoja tehneet 

listautuneet yritykset suoriutuvat huonommin kuin yritykset, jotka eivät tee yrityskaup-

poja (Brau ym. 2012, 508). Tämä alisuoriutuminen voi johtua useasta eri syystä, mutta 

yhtenä merkittävänä tekijänä on pidetty hubriksen hypoteesia, mikä selittää yrityksen joh-

don liiallista itsevarmuutta valita yrityskaupan kohteita ja maksamalla liian suuria sum-

mia yrityskaupan kohteista (Roll 1986, 199, 212). Brau ym. (2012, 492) jatkavat tätä aja-

tusta myös sijoittajiin ja toteavat, että osa sijoittajista uskoo johdon tekemiin huonoihin 
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yrityskauppoihin liian optimistisesti, mikä aiheuttaa osakkeiden lyhyen aikavälin yliar-

vostusta.  

 

Kohers ja Kohers (2001) toteavat, että alisuoriutuminen yrityskauppojen jälkeen on sel-

keämpi korkean teknologian yrityksien välisissä yrityskaupoissa. Heidän mukaansa niissä 

esiintyy enemmän ongelmia kuin muiden toimialojen yritysjärjestelyissä. Syynä tähän he 

toteavat yrityksen arvostuksen, joka on usein korkea teknologian yrityksillä. Korkeasti 

arvostetut yritykset kokevat yrityskauppojen jälkeen suurempia negatiivisia tuottoja joh-

tuen siitä, että sijoittajien odotukset ovat liian korkeat näiden yritysten tekemille yritys-

kaupoille. Korkeasti arvostetut yritykset ovat myös yhtä lailla liian itsevarmoja kyvyis-

tään valita sopivia yrityskauppojen kohteita. Tätä agenttiongelmaa vahvistaa myös se, 

että institutionaalisen omistuksen taso yrityksessä korreloi positiivisesti ostajan epänor-

maalien tuottojen kanssa, tarkoittaen mahdollisesti sitä, että monitorointi ja yrityskaup-

pakohteiden valinta on parempaa yrityksissä, joissa on institutionaalista omistusta. (Ko-

hers & Kohers 2001, 51-52.) 

 

Kuten Brau ym. (2012) totesi, myös sijoittajat ovat liian optimistisia yrityskauppojen ky-

vystä tuottaa omistaja-arvoa, mikä aikaansaa ostavan yrityksen osakkeiden yliarvostusta. 

Ang ja Cheng (2006) pyrkivät tutkimuksessaan mitätöimään yrityskauppaa edeltävän yli-

arvostuksen vaikutuksen vertaamalla yrityskaupan tehneitä yrityksiä vastaavanlaiseen 

yritykseen, joka ei ole tehnyt yrityskauppoja. He toteavat, että yrityskaupan ostaja lisää 

osakkeenomistajien arvoa yrityskaupoilla, mikä vaikuttaa olevan ristiriidassa useamman 

muun aikaisemman tutkimuksen kanssa. Suurin osa tuotoista keskittyy yrityskaupan jul-

kistuksen ajankohtaan, mutta heidän mukaansa tuotot jatkavat kasvua myös pidemmällä 

aikavälillä. (Ang & Cheng 2006, 213-215.) Tuottojen keskittyminen julkistusajankohtaan 

myötäilee sitä, että sijoittajat suhtautuvat optimistisesti yrityskauppoihin. 

 

Fu, Lin ja Officer (2013) haastavat Ang ja Chengin (2006) proposition siitä, että yritys-

kaupat tuottavat omistaja-arvoa. Heidän mukaansa osakkeilla toteutettavat yrityskaupat 

voivat kasvattaa ostavan yrityksen omistaja-arvoa vain, jos ostettavasta yrityksestä ei 
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makseta liian suurta preemiota tai jos yrityskauppa tuottaa merkittäviä synergiaetuja. Hei-

dän tutkimuksensa mukaan molemmat toteutuvat vain harvoin. Yliarvostetut ostajat vai-

kuttavat maksavan liian suurta preemiota ostettavista yrityksistä. Usein myös kannatta-

vuus heikkenee mikä viittaa siihen, ettei synergiaetuja saavuteta. He nostavat myös esiin 

agenttiongelman. Yrityksen toimitusjohtaja saa usein suuren bonuksen yrityskaupasta, 

vaikka kauppa heikentää omistaja-arvoa. Heidän mukaansa tämä ongelma esiintyy erityi-

sesti yrityksissä, joissa on heikko hallinto (governance). (Fu ym. 2013, 25, 38.)  

2.1.4 Omistajien irtautuminen ja opportunismi 

Pörssilistautuminen voi toimia myös alkuperäisten omistajien keinona realisoida omis-

tustaan. Yksityisten yritysten myyminen on haastavaa, sillä potentiaalisten ostajien löy-

tämisen lisäksi, yrityksen arvostuksesta saattaa vallita suuriakin erimielisyyksiä. Listau-

tumisen myötä yrityksessä olevat pääomasijoittajat saavat mahdollisuuden myydä omis-

tustaan joko suoraan osakeannissa tai myöhemmin osakemarkkinoilla. Brau ym. (2003, 

609) näkevätkin listautumisen ja yrityksen myymisen vaihtoehtoisina reitteinä omistajille 

irtautua yrityksestä.  

 

Zingales (1995, 425) pitää listautumista omistajien ensimmäisenä askeleena yrityksensä 

myymisessä, sillä hänen mukaansa se tuottaa suuremman voiton omistajille kuin yrityk-

sen myyminen suoraan. Osakkeet voidaan jakaa eri osakelajeihin ja niillä voidaan erottaa 

kontrolli ja oikeus voitonjakoon. Zingalesin (1995) mukaan voitonjako-oikeuksien myyn-

nissä markkinat ovat täysin tehokkaat, sillä jokainen sijoittaja kykenee ostamaan niitä. 

Kontrollin myymisessä markkinat eivät kuitenkaan ole tehokkaat, sillä vain harvalla on 

kyky ostaa yrityksestä kontrollia eli yli puolta yrityksen kontrolliin oikeuttavista osak-

keista. Omistaja maksimoi siis voittonsa myymällä ensin voitonjako-oikeudet tehokkailla 

markkinoilla ja myöhemmin kontrollioikeudet neuvotteluissa suuren ostajan kanssa. Tä-

män ajatuksen perusteella omistajan pitäisi aina jättää itselleen yli puolet omistuksesta 

listautumisessa. (Zingales 1995, 425-427.) Lisäksi Pagano ja Röell (1998, 188) toteavat, 

että keskittynyt omistajuus ehkäisee yrityskaappauksia (hostile takeover), minkä vuoksi 

varsinkin pienempien yritysten on syytä jättää keskittynyt omistajuus yritykseen listautu-

misen jälkeenkin. Pagano ym. (1998, 62) toteavat tutkimuksessaan, että listautumisen jäl-
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keen yrityksessä on merkittävä kontrollin vaihtuvuus, mikä tukee Zingalesin (1995) teo-

riaa. Mallin rajoituksena on kuitenkin se, että se huomioi listautumisen ainoana motivaa-

tiona omistajan halun maksimoida tuottonsa yrityksen myöhemmästä myymisestä. Zin-

gales (1995, 445) toteaakin tutkimuksen lopussa, että mallin lähtökohta on se, että omis-

taja haluaa maksimoida yrityksen myymisestä saatavan tuoton, eikä täten ota huomioon 

muita mahdollisia syitä listautumiselle. 

 

Pagano ym. (1998, 39-40) toteavat listautumisen vaikuttavan yrityksen osakkeen likvidi-

teettiin ja alkuperäisten omistajien omistuksen hajauttamiseen. Yksityisten yritysten 

osakkeiden myyminen on kallista, sillä ostaja ja myyjä eivät kohtaa toisiaan helposti. 

Osakkeiden vaihtaminen järjestetyllä markkinapaikalla on halvempaa varsinkin pienem-

mille osakkeenomistajille, jotka haluavat käydä kauppaa lyhyellä aikavälillä. Omistajat 

käyttävät listautumisen myötä kasvanutta osakkeen likviditeettiä hyödykseen kerätessään 

rahaa osakeannilla lukuisilta pieniltä sijoittajilta. Likviditeetti on kuitenkin suoraan ver-

rannollinen yrityksen kaupankäynnin volyymin suhteen, joten tämä likviditeettihyöty on 

mahdollisesti relevantti vain tarpeeksi suurille yrityksille. (Pagano 1998, 39-40.) 

 

Tukea Zingalesin (1995) tutkimukselle löysivät Rydqvist ja Högholm (1995) tutkiessaan 

ruotsalaisten perheyhtiöiden listautumisia 1980-luvulla. Heidän tutkimuksessa olleiden 

yritysten omistajat halusivat listautua pääasiassa likvidoidakseen tai hajauttaakseen omis-

tustaan (Rydqvist & Högholm 1995, 287). Bancelin ja Mittoon (2009) tutkimus löysi 

maltillista tukea Zingalesin (1995) tutkimukselle. Yrityksen myymistä listautumisen mo-

tivaationa pitivät varsinkin ne yhtiöt, jotka eivät vähentäneet velkaansa listautumisen jäl-

keen (Bancel & Mittoo 2009, 863-864).  

 

Osittain ristiriidassa Zingalesin (1995) tutkimuksen kanssa Brau ym. (2003, 584) totea-

vat, että yrityksen myynti ilman listautumista voi olla huomattavasti tehokkaampi tapa 

omistajien likvidoida omistustaan. Leland ja Pyle (1977) toteavat, että omistajat, jotka 

myyvät suuren osan omistuksestaan listautumisen yhteydessä, signaloi markkinoille, että 

yritys on yliarvostettu. Tämä voi heikentää yrityksen tulevaa markkinoilla määräytyvää 

arvoa ja vähentää osakeannissa kerättyjen varojen määrää. Negatiivinen signalointi on 
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epätodennäköisempää yrityksen myynnissä, sillä epäsymmetrisen informaation määrä on 

todennäköisesti pienempi myyvän ja ostavan yrityksen välillä. Yrityksen myymisellä al-

kuperäiset omistajat voivat siis myydä koko omistuksensa ja välttää myynnin aiheuttamaa 

negatiivista signalointia, joka tuhoaisi arvoa. (Brau ym. 2003, 585.)  

 

Signori (2018, 108) huomauttaa, että omistajien divestointi ei ole voittoa tekemättömien 

yritysten listautumisen relevantti motivaatio. Tällaiset yritykset ovat usein niin alkuvai-

heessa, ettei se ole omistajien irtautumiselle oikea ajankohta. Vaikka omistajat haluaisivat 

divestoida ”uppoavan laivan”, osakkeille tuskin löytyisi tarvittavaa kysyntää tilanteen ai-

heuttaman negatiivisen signaalin takia luoden epävarmuutta listautumisen mahdollisuu-

desta. (Signori 2018, 108.) Usein vaihtoehtoiselle markkinoille listautuvat yritykset ovat 

kasvuvaiheessa ja tappiollisia, joten niihin ei välttämättä liity motiivia omistajien irtautu-

misesta. Aihetta käsitellään myöhemmin kappaleessa 2.3.1. 

 

Braun ja Fawcettin (2006) kyselytutkimuksessa talousjohtajat pitivät sisäpiiriomistuksen 

myyntiä listautumisessa vahvimpana negatiivisena signaalina yrityksen arvosta. Huo-

mion arvoista on kuitenkin se, että Zingalesin (1995) tutkimuksen mallissa kontrolliosak-

keet eli yrityksen omistajuus myydään vasta voitonjako-oikeuksien jälkeen. Tällöin ne-

gatiivisen signaloinnin ongelma mahdollisesti häviäisi listautumistilanteessa, sillä mark-

kinoilla olisi epäsymmetristä informaatiota yrittäjän todellisista aikeista myydä yrityk-

sensä omistus myöhemmin. 

 

Listautumisen yhteydessä osakeannilla kerättävät varat voidaan kerätä laskemalla liik-

keelle uusia osakkeita tai myydä jo olemassa olevia osakkeita. Primääriosakeannilla eli 

uusilla osakkeille kerättävät varat menevät suoraan yrityksen kassaan. Sekundääriosake-

annissa tarjotaan olemassa olevia osakkeita, jotka ovat oletettavasti ainakin osittain alku-

peräisten omistajien omistuksessa. Sekundääriosakeanti viestii siitä, että omistajat halua-

vat vähentää omistustaan tai käyttää hyväksi mahdollista yrityksen korkeaa arvostusta. 

On hyvin harvinaista, että listautuessaan yritys toteuttaisi pelkän sekundääriosakeannin, 

mutta se on paljon yleisempää listautumisen jälkeisissä osakeanneissa varsinkin, jos yri-

tyksen arvostus on korkea. Uusien osakeantien korkeampi sekundääriantien määrä saattaa 
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johtua myös sisäpiirin osakkeiden myymisen rajoitusten takia. Sisäpiirin on helpompi 

myydä osakkeitaan sekundääriannilla kuin suoraan osakemarkkinoilla. (Kim & Weisbach 

2008, 286-287.)  

 

Yrityksen korkean arvostuksen opportunisesta käyttämisestä kertoo myös se, että primää-

riannilla kerätyt varat käytetään yrityksessä huomattavasti hitaammin, jos ne on kerätty 

silloin kun yrityksen arvostus on korkea. Matalasti arvostetut yritykset keräävät todennä-

köisesti varoja oikeisiin tarpeisiin, kun taas korkeasti arvostetut saattavat hyväksikäyttää 

markkinatilannetta. Jos uutta omaa pääomaa kerätään hinnalla, joka on osakkeen arvoa 

korkeampi, olemassa olevat osakkeenomistajat hyötyvät uusien omistajien kustannuk-

sella. (Kim & Weisbach 2008, 282, 287.) DeAngelo, DeAngelo ja Stulz (2010, 293) kui-

tenkin toteavat, että markkinoiden ajoittaminen uusilla osakeanneilla on kuitenkin vä-

häistä. Heidän tutkimuksessaan uusien osakeantien tekemisen tueksi muodostuvat rahoi-

tuksellisiin tarpeisiin nojaavat tekijät. Suurimmalle osalle yrityksistä uuden osakeannin 

tekeminen perustuu lyhytaikaiseen rahoituksen tarpeeseen, eikä markkinoiden ajoittami-

seen. (DeAngelo ym. 2010, 293-294.)  

2.1.5 Näkyvyys, tunnettuus ja uskottavuus 

Jeon, Lee, Nasser ja Via (2015) toteavat, että useimpiin listautumisen motivaatioihin liit-

tyy halu kasvattaa yrityksen näkyvyyttä. He toteavat, että näkyvyyden parantuminen on 

edellytys kasvuun tarvittavan pääoman hankkimiselle jo listautumisprosessista lähtien 

(Jeon ym. 2015, 130). Vastakohtana Mehran ja Peristiani (2010, 545) toteavat, että kes-

keinen syy vuosina 1990-2007 siirtyä takaisin yksityiseksi yritykseksi johtui siitä, että 

yritykset epäonnistuivat keräämään analyytikoiden kiinnostusta ja sijoittajien mielenkiin-

toa. Tämä johti kyvyttömyyteen saavuttaa julkisten markkinoiden kaikkia hyötyjä. Toi-

saalta Aslan ja Kumar (2011, 492) perustelevat yksityiseksi siirtymisen johtuvan johdon 

agenttikustannusten vähentämisestä. 

 

Barberin ja Odeanin (2008) mukaan sijoittajien käyttäytymiseen vaikuttaa se, että heillä 

on rajallinen määrä aikaa. Tämän takia useat sijoittajat pohtivat ostopäätöstä vain niillä 
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osakkeilla, jotka ovat kiinnittäneet heidän huomionsa viime aikoina. Suurin osa sijoitta-

jista ostaa tai myy silloin kun osake on uutisissa, osakkeiden kaupankäyntivolyymi on 

suurta tai osakkeen päivätuotto poikkeuksellisen positiivinen tai negatiivinen. Ammatti-

maiset ja institutionaaliset sijoittajat eivät noudata tällaista huomioon painottunutta sijoi-

tustyyliä. (Barber & Odean 2008, 813.) Bushee ja Miller (2012, 867) toteavat, että sijoit-

tajasuhdetoiminta voi merkittävästi parantaa pienempien ja vähemmän seurattujen yhti-

öiden kiinnostusta markkinoilla. Suhdetoiminta johtaa korkeampaan institutionaaliseen 

omistukseen, analyytikoiden seurantaan ja arvostukseen (Bushee & Miller 2012, 867). 

Lehavyn ja Sloanin (2008) mukaan yrityksen tunnettuus vaikuttaa osakkeen tuottoihin 

jopa enemmän kuin yrityksen tunnusluvut. Heidän mukaansa yrityksen markkina-arvon 

kannalta sijoittajien huomiota kannattaa miettiä yhtä paljon kuin tilinpäätöksessä annet-

tavaa informaatiota tai investointien perusteita (Lehavy & Sloan 2008, 327). 

 

Pagano ym. (1998, 40) mukaan suurin osa sijoittajista pitää salkussaan vain pienen osan 

olemassa olevista osakkeista siitä syystä, että he eivät yksinkertaisesti tiedä toisen mah-

dollisesti paremman yrityksen osakkeiden olemassaoloa. Listautuminen tunnettuun pörs-

siin voi vaikuttaa tähän ongelmaan toimimalla markkinointina yrityksille, jolloin yhä use-

ampi sijoittaja on tietoinen yrityksestä (Pagano ym. 1998, 40). Merton (1987, 500) toteaa 

tutkimuksessaan, että yrityksen sijoittajakannan, eli yrityksestä tietävien sijoittajien mää-

rän suhteellinen kasvu vähentää pääoman kustannusta ja nostaa yrityksen markkina-ar-

voa. Lehavy ja Sloan (2008, 359) löysivät vahvaa empiiristä tukea sekä Pagano ym. 

(1998) tutkimukselle että Mertonin (1987) mallille ja lisäävät, että suhde sijoittajiin on 

tärkeä arvoa luova tekijä. 

 

Bancel ja Mittoo (2009, 852-853) löytävät kyselytutkimuksessaan vahvaa tukea Mertonin 

(1987) mallille. Suurin osa talousjohtajista toteaa, että yrityksen tunnettuuden parantami-

nen ja osakkeenomistajien lukumäärän kasvattaminen ovat tärkeitä syitä listautumiselle. 

Jopa 80% kyselyyn vastanneista talousjohtajista koki, että listautuminen toimii myös yri-

tyksen markkinointina ja parantaa sen mainetta. Muita talousjohtajien kokemia listautu-

misen hyötyjä olivat parempi työnantajakuva ja kansainvälinen näkyvyys. Lisäksi yksi 

haastateltava korkean teknologian yritys totesi listautuvansa pääasiassa parantaakseen 

mainetta ja uskottavuutta, sekä pystyäkseen rekrytoimaan tärkeitä työntekijöitä uusien 
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palkkiojärjestelmien avulla. Pääoman kerääminen tai pääoman hinta eivät olleet yhtä tär-

keitä tekijöitä. (Bancel & Mittoo 2009, 853, 861.) 

 

Rydqvist ja Högholm (1995, 288) toteavat, että 67 % listautuneista ruotsalaisista per-

heyrityksistä mainitsee tunnettuuden lisäämisen motivaatiotekijäksi yritysesitteessä. Yri-

tyksen näkyvyyden kasvu voi lisätä asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan mikä voi 

parantaa yrityksen tuotteiden menekkiä. Lisäksi usko yrityksen toiminnan jatkuvuuteen 

kasvaa sidosryhmien keskuudessa (Rydqvist & Högholm 1995, 288). Röell (1996, 1076) 

toteaa, että listautumisen myötä alihankkijat uskaltavat antaa luottoa ja asiakkaat voivat 

luottaa, että heidän ostamalleen tuotteelle on saatavilla huoltoa. Eri sidosryhmillä menee 

siis vähemmän aikaa selvittäessä yrityksen tilaa, minkä mahdollisesti parantaa yrityksen 

asemaa markkinoilla (Röell 1996, 1076-1077). 

 

Listautumisen myötä yrityksen tunnettuus kasvaa myös työmarkkinoilla. Listautuminen 

voi olla omiaan parantamaan henkilöstön sitoutuneisuutta yritystä kohtaan. Lisäksi kun 

suurempi ihmisjoukko on tietoinen yrityksestä valintamahdollisuudet rekrytoinnissa voi-

vat parantua. Yrityksen osake voi myös toimia arvokkaana työkaluna yrityksen insentii-

vijärjestelmissä sitouttamaan työntekijöitä. (Holmström & Tirole 1993, 678; Röell 1996, 

1076; Chemmanur & He 2011, 383.) 

 

Chemmanur ja He (2011, 383) toteavat, että listautuvat yritykset nostavat usein markki-

naosuuttaan toimialalla. Heidän mukaansa tämä saattaa johtua paremmasta luotettavuu-

desta asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa, kyvystä rekrytoida parempia työntekijöitä 

ja palkitsemalla näitä paremmilla insentiivijärjestelmillä tai siitä, että yritys tekee yritys-

kauppoja toimialan sisällä. 
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2.2 Listautumisen kustannukset 

2.2.1 Kiinteät ja jatkuvat kustannukset 

Listautuminen sisältää merkittävän määrän kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat suo-

rista kustannuksista, raportointivelvoitteiden ja sääntöjen noudattamisesta aiheutuvista 

jatkuvista kustannuksista sekä velvoitteiden noudattamisesta johtuvasta joustavuuden 

menettämisestä (Pagano & Röell 1998, 201). Pagano ym. (1998, 38) mukaan osakeannin 

järjestämisen lisäksi kustannuksia koituu kirjanpitoinformaation jakamisesta eri sidosryh-

mille. Heidän mukaansa varsinkaan listautumisannista aiheutuvat suorat kustannukset ei-

vät kasva samassa suhteessa annin kokoon nähden, joten kustannukset ovat merkittä-

vämpi taakka pienemmille yrityksille (Pagano ym. 1998, 38).  

 

Suorien kustannusten lisäksi listautumisvaiheessa kustannuksena pidetään myös listautu-

misannin alihinnoittelun (underpricing) määrää. Alihinnoittelu tarkoittaa listautumisan-

nin hinnan ja ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätöskurssin hinnan prosentuaalista ero-

tusta. Alihinnoittelua selitetään usein epäsymmetrisellä informaatiolla ja sijoittajan otta-

malla riskillä. (Ellul & Pagano 2006, 381.) Talousjohtajat pitävät listautumisen alihin-

noittelua niiden sijoittajien kompensaationa, jotka uskaltavat sijoittaa yritykseen sen lis-

tautumisvaiheessa (Brau & Fawcett 2006, 400). 

 

Listautumisen kustannuksiin vaikuttaa olennaisesti yrityksen koko, ikä ja kotimaa. Pa-

gano ym. (1998) tutkimuksessa listautuneet italialaiset yritykset olivat 8 kertaa suurempia 

ja 6 kertaa vanhempia kuin Yhdysvalloissa. Kustannukset vaihtelevat eri maissa, joten 

absoluuttisten kustannusten sijaan olennaista on ymmärtää kustannusten aiheuttajat. 

 

Ang ja Brau (2002, 16) toteavat, että yrityksen läpinäkyvyyden suuruus vähentää listau-

tumisen kustannuksia. Aikaisemmin raportoidut ja tarkastetut luvut tuovat sijoittajille li-

säarvoa verrattua pelkkään yritysesitteeseen, jonka luvut voivat olla optimistisia tai jopa 

muokattuja tuloksenjärjestelyn keinoilla (Ang & Brau 2006, 16).  
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Myös listautumisen jatkuvat kustannukset ovat olennaisia. Lontoon pörssissä yrityksiä on 

siirtynyt päälistalta vaihtoehtoiselle markkinalle, mitä on perusteltu nimenomaan pienem-

millä kustannuksilla, joustavuudella ja kevyemmällä regulaatiolla (Vismara, Paleari & 

Ritter 2012, 375). Jenkinson & Ramadorai (2013, 861) toteavat, että yleisin johdon pe-

rustelema syy siirtyä päälistalta vaihtoehtoiselle markkinalle on päälistan tiukemmat jat-

kuvat vaatimukset.  

2.2.2 Informaation epäsymmetrisyys ja agenttikustannukset 

Lähtökohtaisesti sijoittajat ovat vähemmän tietoisia yrityksestä kuin yritys itse. Informaa-

tion epäsymmetria vaikuttaa haitallisesti yritysten keskimääräiseen laatuun ja siten hin-

taan, jolla niiden osakkeita voidaan myydä (Leland & Pyle 1977). Chemmanur ja Ful-

ghieri (1999) esittävät yrityksen listautumispäätöksen tapahtuvan aikaisintaan siinä vai-

heessa, kun yrityksestä on saatavilla tarpeeksi luotettavaa informaatiota. Heidän mu-

kaansa pitkän aikavälin historiallisen tiedon puuttuessa listautumisen kustannukset voivat 

nousta liian suureksi. Tämä johtuu siitä, että ilman luotettavaa tietoa sijoittajat joutuvat 

käyttämään enemmän aikaa yrityksen tilanteen arvioimiseen ja sijoituspäätöksen tekemi-

seen. Heidän mukaansa tämä vaikuttaa erityisesti pienten ja nuorien yrityksen listautumi-

seen. Niillä on vähemmän historiallista tietoa ja näkyvyyttä kuin vanhemmilla ja suurem-

milla yrityksillä. (Chemmanur & Fulghieri 1999, 252.) Pagano ym. (1998, 60) toteavat, 

että yksi suurimmista listautumisen todennäköisyyteen vaikuttavista tekijöistä on yrityk-

sen koko – vanhemmat yritykset listautuvat huomattavasti todennäköisemmin kuin nuo-

ret. 

 

Pagano ja Röell (1998, 189) toteavat, että yksityisen yrityksen korkea kustannus laajentaa 

omistuspohjaansa kumpuaa sijoittajien tarpeesta tehdä taustojen tarkistusta yrityksen toi-

minnasta ja luvuista. Tämä taustojen selvittely vaatii sijoittajilta merkittävän määrän ai-

kaa ja vaivaa. Toiseksi, yksityisen yrityksen osakkeiden likviditeetti on huono, joten 

omistusta realisoitaessa potentiaalisen ostajaehdokkaan etsiminen tuottaa myös kustan-

nuksia. Jos kustannukset muodostuvat liian suuriksi, omaa pääomaa tulisi lähtökohtaisesti 

kerätä muutamalta suurelta pääomasijoittajalta, jolloin kalliin selvityksen tekeminen ei 
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monikertaistu usealla sijoittajalla. Tietyn osakkeenomistajien määrän jälkeen listautumi-

nen muuttuu kuitenkin kustannustehokkaammaksi tiedonannon ja vaihdannan muuttuessa 

keskitetymmäksi. (Pagano & Röell 1998, 189-201; Chemmanur & Fulghieri 1999, 251.) 

 

Rahoituksen tarpeen kasvaessa suhteessa yrityksen kokoon tarvitaan mittava ulkopuoli-

nen rahoitus. Seurauksena on riski ylivalvonnasta ja sen lieventäminen kasvattamalla 

omistuspohjaa on kallista. Tämä ongelma tekee investoinnista vähemmän houkuttelevan 

yrittäjälle, jolloin kannattaviakin investointeja saatetaan jättää tekemättä. (Pagano & 

Röell 1998, 206.) Signori (2018) toteaa, että vaikka listautuminen mahdollistaa rahoituk-

sen keräämisen pienemmillä kustannuksilla, sen haittapuolena yritys joutuu julkaisemaan 

mahdollisesti luottamuksellisia tietoja, jotka heikentävät yrityksen kilpailuasemaa. Täten 

vähäinen markkinaosuus, kilpailutilanne ja toimialat, jolle on ominaista korkea tiedon 

luottamuksellisuus ovat tekijöitä, jotka vähentävät listautumisen todennäköisyyttä (Sig-

nori 2018, 108).  

 

Usean sijoittajan käyttämisessä on kuitenkin eroavaisuuksia verrattuna yksittäisen pää-

omasijoittajien käyttöön verrattuna. Yhden sijoittajan käyttäminen minimoi informaation 

tuottamisen kustannuksen, mutta jättää ongelmaksi sen, että yhdellä suurella sijoittajalla 

on suuri neuvotteluasema alkuperäistä omistajaa vastaan. Lisäksi suuri yksittäinen omis-

taja pyytää suurelle sijoitukselleen korkeampaa riskipreemiota. Osakkeiden myynti suu-

remmalle määrälle sijoittajia poistaa tämän ongelman, mutta kustannuksena on informaa-

tion tuottamisen kertaantuminen kaikilla sijoittajilla, mikä pienentää osakkeesta saatavaa 

hintaa. Tämä kustannus pienenee mitä pidempi yrityksen historia on. Informaation tuot-

tamisen hinta yrityksestä alenee, mitä enemmän tietoa on saatavilla. Tämän perusteella 

nuoremmat yhtiöt valitsevat yhden sijoittajan ja kun ulkopuoliselle mahdollisille sijoitta-

jille on tarjolla tarpeeksi tietoa yrityksestä, se listautuu. (Chemmanur & Fulghieri 1999, 

251.) 

 

Yrityksen suurimman osakkeenomistajan näkökulmasta, optimaalinen omistajarakenne 

sisältää yleensä jonkun asteista hajautusta, millä vältetään muiden osakkeenomistajien 
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liiallista monitorointia. Optimaalinen omistuksen hajautus voidaan saavuttaa listautu-

malla, mutta se tuo mukanaan kustannuksia. Myymällä osakkeita yksityisesti välttää lis-

tautumisen kustannukset, mutta saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa uudet osakkeenomistajat 

ovat niin suuria, että ne valvovat yrittäjää liian tarkasti. Siispä listautumisen houkuttele-

vuus nousee, mitä suurempaan investointiin ulkoisen rahoituksen tarve on, sillä suuren 

rahoituksen kerääminen yhdeltä sijoittajalta aiheuttaisi ylimonitoroinnin aiheuttamia kus-

tannuksia. Lisäksi tietyn osakkeenomistajien määrän jälkeen listautumisesta tulee kan-

nattavaa, sillä se tarjoaa varmentamisen, keskitetyn kaupankäyntipaikan ja osakkeen hin-

nan informoimaan kaikkia osakkeenomistajia yrityksen arvosta. Listautumisen jälkeen 

osakkeenomistajien määrää voidaan kasvattaa ilman kasvavia kustannuksia. (Pagano & 

Röell 1998, 187-201.) 

 

Julkiset yhtiöt ovat alttiita agenttikustannuksille. Listautuminen tarjoaa yritykselle väylän 

halvempaan pääomaan, mutta sillä on myös haittapuoli. Julkisten yhtiöiden johtaminen 

ja omistajuus on aina jossain määrin eriytetty, sillä osakkeita myydään sijoittajille, jotka 

eivät ole mukana yrityksen operatiivisessa johdossa. Tämä voi johtaa agenttiongelmiin, 

jos johdon intressit eroavat sijoittajien intresseistä. (Jensen & Meckling 1976.) Toiseksi, 

osakkeiden likviditeetti antaa sijoittajalle mahdollisuuden myydä osakkeet heti ongel-

mien ilmetessä sen sijaan, että he aktiivisesti monitoroisivat johtoa (Bhide 1993, 50). Sen 

sijaan yksityiset yhtiöt ovat usein epälikvidejä ja niissä johto on useimmiten myös omis-

taja. Johdon ja omistajuuden kytkös vähentää agenttiongelmia (Asker, Farre-Mensa, 

Ljungqvist 2015, 355).  

  

Asker ym. (2015, 342) toteavat, että listautuneiden yritysten johdolla on taipumus arvi-

oida investointikohteita lyhytnäköisemmin kuin yksityisten yhtiöiden. He havaitsivat tut-

kimuksessaan, että listautuneet yhtiöt investoivat huomattavasti yksityisiä yrityksiä vä-

hemmän ja ne reagoivat huonommin uusiin investointimahdollisuuksiin erityisesti niillä 

toimialoilla, joissa osakkeiden hinnat ovat enemmän alttiita tulosuutisille. Tämä johtuu 

siitä, että julkiset yhtiöt kärsivät agenttiongelmista enemmän kuin yksityiset yritykset. 

Julkisen yhtiön johto saattaa hylätä positiivisen nettonykyarvon omaavan investointikoh-

teen ohjatakseen tulosta saavuttamaan analyytikoiden ennusteet ja välttääkseen osake-



29 

 

kurssin laskemisen (Asker ym. 2015, 342, 377). Tällaisesta tuloksenohjauksesta käyte-

tään termiä kvartaalikapitalismi. Yllättävää on myös se, että Brau ja Fawcettin (2006) 

tutkimuksessa listautuneet yritykset mainitsevat yhdeksi listautumisen motivaatioksi 

alemmat pääoman kustannukset, mutta Askerin ym. (2015) tutkimuksen perusteella ne 

kuitenkin investoivat vähemmän kuin yksityiset yhtiöt.  

2.3 Vaihtoehtoiset markkinapaikat ja päälista 

Vaihtoehtoiset markkinapaikat ovat lisääntyneet Euroopan alueella 2000-luvun alusta 

lähtien. Lisääntyminen on seurausta vuonna 1995 perustetun Lontoon pörssissä toimivan 

Alternate Invesment Market (AIM) menestyksestä, jossa yrityksiä on jopa enemmän kuin 

Lontoon pörssin päälistalla (Jenkinson & Ramadorai 2013, 853). AIM -markkinapaikalle 

oli vuoteen 2014 mennessä listautunut 3578 yritystä, mikä on huomattavasti enemmän 

verrattuna saman ajanjakson päälistautumisiin Lontoon pörssissä, jossa on ollut 1001 lis-

tautumista. Muita samankaltaisia markkinapaikkoja ovat mm. Alternext -markkina New 

Yorkissa sekä First North -markkinapaikat osana Nasdaq OMX:n toimintaa pohjois-

maissa. (Doukas & Hoque 2015, 378-379.) Vuosien aikana jotkut vaihtoehtoiset markki-

napaikat ovat myös sulkeneet ovensa. Vuosina 1997-2003 toiminut saksalainen Neuer 

Market oli menestyksekäs listamaan teknologiayhtiöitä internetkuplan aikaan, eikä sen 

listautumismääriä ole Euroopassa sen jälkeen ylitetty. Kuplan puhkeamisen jälkeen tek-

nologian toimialalle painottunut pörssi joutui kuitenkin ongelmiin ja sulki ovensa vuonna 

2003. (Vismara ym. 2012, 355-360.)  

  

Yleisenä käsityksenä pidetään sitä, että vaihtoehtoiset markkinapaikat palvelevat nuoria 

ja pieniä yrityksiä, kun taas päälistaa pidetään vanhempien ja suurempien yritysten mark-

kinapaikkana. Tämä jaottelu perustuu mm. markkinapaikkojen regulatiivisiin eroavai-

suuksiin. (Doukas & Hoque 2015, 380.) Päälista sisältää huomattavasti enemmän sääntö-

jen noudattamista ja jatkuvia velvoitteita koskien tiedonantoa ja läpinäkyvyyttä, mikä li-

sää yritykselle aiheutuvia jatkuvia kustannuksia. Lisäksi suuri osa vaihtoehtoisten mark-

kinapaikkojen regulatiivisesta taakasta on siirretty listautuvilta yrityksiltä niiltä vaadi-

tuille hyväksytyille neuvonantajille, jotka valvovat yrityksen noudattavan pörssin sään-

töjä. (Jenkinson & Ramadorai 2013, 858-860.)  
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Vaihtoehtoisille markkinoille on vuosien aikana ollut erilaisia malleja. Nykyään käytössä 

oleva tapa toteuttaa vaihtoehtoinen markkinapaikka on käyttää regulaation viitekehyk-

senä EU-direktiiviä, mutta tarkemman sääntelyn määrittelee itse markkina ylläpitävä 

pörssi. Näistä pörssien sääntelemistä markkinapaikoista (exchange-regulated) käytetään 

uudistuneen direktiivin myötä myös termiä monenkeskinen markkinapaikka (Multilateral 

trading facility, MTF). Kyseiset markkinapaikat eivät ole virallisia pörssejä, joihin hake-

vat yritykset tarvitsevat myös viranomaisten hyväksynnän. Pörssien näkökulmasta vaih-

toehtoisten markkinoiden ylläpitäminen perustuu siihen, että osa sinne hakevista yhtiöistä 

kasvaa kokoluokkaan, joka alkaa tuottamaan pörssille tuloja. Usein vaihtoehtoisten mark-

kinoiden ylläpitäminen tuottaa pörssille alkuvaiheessa enemmän kuluja kuin tuottoja. 

Toisaalta vaihtoehtoiset markkinat hyödyttävät sijoittajia tarjoamalla mahdollisuuden di-

versifioida portfoliotaan. (Vismara ym. 2012, 353-354.) 

  

Ensimmäisissä vaihtoehtoisten markkinapaikkojen tutkimuksissa on usein todettu, että 

yrityksen päätös listautua niille perustuu siihen, että ne eivät täytä päälistan listautumis-

vaatimuksia (Ritter ym. 2013; Vismara ym. 2012). Myöhemmin Doukas ja Hoque (2015, 

380) kuitenkin toteavat tutkimuksessaan, että vaihtoehtoisille markkinapaikoille listautuu 

myös yrityksiä, jotka täyttävät päälistan vaatimukset. Markkinapaikan valinta ei siis pe-

rustu ainoastaan siihen täyttääkö yritys päälistan vaatimukset. Lähes puolet AIM –mark-

kinapaikalle hakeneista yrityksistä olisivat täyttäneet päälistan vaatimukset. He toteavat, 

että vaihtoehtoiset markkinapaikat ja päämarkkinat houkuttelevat erilaisissa tilanteissa 

olevia yrityksiä ja niiden listautumisen jälkeiset toimet poikkeavat toisistaan merkittä-

västi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset valitsevat markkinapaikkansa pohjautuen omaan 

tilanteeseensa ja strategiaansa. Lisäksi vaikuttaa siltä, että pienet ja nuoret yritykset suo-

sivat vaihtoehtoisia markkinoita pienempien kustannuksien takia. (Doukas & Hoque 

2015, 378.) 

2.3.1 Yritysten ominaispiirteet eri listoilla 

Päälistojen ja vaihtoehtoisten markkinapaikkojen yritykset eroavat merkittävällä tavalla 

toisistaan. Tutkimuksissa on huomattu, että yrityksen koko ja ikä korreloi päälistalle lis-

tautumisen todennäköisyyden kanssa – vanhemmat ja suuremmat yritykset listautuvat to-

dennäköisemmin päälistalle (Pagano ym. 1998; Aslan & Kumar 2011). Päälista näyttäisi 
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myös keräävän yhtiötä, jotka pyrkivät luomaan osakkeesta valuutan tulevia yrityskaup-

poja varten. Päälistalle hakevien yrityskauppa-aktiivisuus on korkeampaa vaihtoehtoisten 

markkinoiden yrityksiin verrattuna. Päälista tarjoaa osakkeen käyttämiseen yrityskau-

poissa paremman ympäristön, sillä päälistalla olevien yritysten osakkeiden likviditeetti ja 

näkyvyys ovat korkeampia. (Vismara ym. 2012, 370; Doukas & Hoque 2015, 381, 388, 

397.) Vaihtoehtoisten markkinapaikkojen kaupankäyntilikviditeetti on ollut heikkoa. 

Tätä kuvaa suuret spreadit, eli osakkeiden osto- ja myyntitarjousten välinen ero ja vähäi-

nen osakkeiden vaihtuvuus (Vismara ym. 2012, 370). Yksi päälistan hyödyistä on se, että 

siellä olevia yrityksiä seurataan tarkemmin tilintarkastajien, analyytikoiden ja lakimiesten 

toimesta. Tämä vähentää informaation epäsymmetrisyyttä ja pienentää pääoman kustan-

nusta. (Doukas & Hoque 2015, 402.) Toisaalta liiallinen monitorointi voi olla myös 

taakka, jota käsitellään myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

Vaihtoehtoiselle markkinapaikalle hakevat yritykset pyrkivät lähtökohtaisesti täyttämään 

rahoituksen tarpeensa, sillä usein ne tekevät listautumisannin jälkeen myös muita osake-

anteja kerätäkseen uutta rahoitusta investoinneilleen. Lontoon pörssissä uusien osakean-

tien suuremmalle määrälle vaihtoehtoisella markkinalla selkeä selitys on se, ettei vaihto-

ehtoisella AIM -markkinalla olevien yritysten tarvitse maksaa pörssille uusista osakean-

neista, toisin kuin päälistalla. (Doukas & Hoque 2015, 381.) Myös Vismara ym. (2012, 

374) toteavat, että vaihtoehtoiselle markkinapaikalle listautuvat yritykset näyttäisivät las-

kevan liikkeelle suuren määrän uusia osakkeita, mikä perustelee rahoituksen suurta tar-

vetta. Tämä voi osaltaan todistaa sitä, että vaihtoehtoiset markkinat vetävät nuoria ja pie-

niä yrityksiä rahoituksen tarpeen takia (Vismara ym. 2012, 374). Toisaalta Aslan ja Ku-

mar (2011, 508) toteavat, että suurien investointitarpeiden ollessa syynä listautumiselle, 

yritys hakeutuu todennäköisemmin päälistalle. He pohtivat, että kokoluokaltaan suuret 

investointitarpeet liittyvät suuriin yrityksiin, jotka täyttävät todennäköisemmin päälistan 

vaatimukset (Aslan & Kumar 2011, 508).  

 

Doukas ja Hoque (2015) kuitenkin painottavat sitä, että vaihtoehtoiselle markkinalle ha-

keutuu myös yrityksiä, jotka täyttävät päälistan vaatimukset. Aslanin ja Kumarin (2011) 

tutkimuksessa vaihtoehtoiselle markkinapaikalle hakeminen liittyi vähäisiin rahoitus-

mahdollisuuksiin, korkeisiin vieraan pääoman kustannuksiin ja kyvyttömyyteen selvitä 
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lyhyen aikavälin veloista. Investoinnit olivat kokoluokaltaan merkittäviä, mutta absoluut-

tisesti päälistan yhtiöitä pienempiä. (Aslan & Kumar 2011, 508-511.) Aslan ja Kumar 

(2011, 513) toteavat, että vaihtoehtoiselle markkinalle hakevien yritysten liikevaihto ja 

kannattavuus kasvavat investointien seurauksena tasaisesti, kun taas päälistalle hakevien 

liikevaihto kasvaa, mutta kannattavuus ei.  

 

Liian pienien yhtiöiden ei kuitenkaan ole kannattavaa listautua, sillä informaation tuotta-

misen kustannukset voivat olla liian suuret. Usein yrityksen on kannattavaa listautua siinä 

vaiheessa, kun siitä on saatavilla kattavasti tietoa, mikä tarkoittaa tiettyä kokoluokkaa ja 

vakiintunutta liiketoimintamallia (Chemmanur & Fulghieri 1999). Vaihtoehtoiselle 

markkinapaikalle listautuneiden yrityksen listautumisannin alihinnoittelu on päälistaa 

korkeampi, viitaten suurempaan informaation epäsymmetrisyyteen vaihtoehtoisella 

markkinalla (Doukas & Hoque 2015, 388). 

 

Doukas ja Hoque (2015, 396) toteavat tutkimuksessaan, että pienet yritykset pyrkivät 

mahdollisesti vähentämään informaation epäsymmetriaa tekemällä uusia osakeanteja lis-

tautumisannin jälkeen. Uusissa osakeanneissa yrityksestä on saatavana jo enemmän in-

formaatiota, mikä vähentää informaation tuottamisen kustannuksia, jotka ovat suuria ni-

menomaan pienillä yrityksillä. Uusien osakeantien määrään vaikuttanee myös se, että 

vaihtoehtoisen markkinoiden yritykset ovat kasvavia ja tarvitsevat päälistayhtiötä enem-

män rahoitusta toimintaansa, sillä tulorahoitus ei riitä tekemään kaikkia investointeja. Li-

säksi, AIM -markkinapaikalla uuteen osakeantiin ei tarvita osakkeenomistajien suostu-

musta, joten yritykset, jotka tietävät tekevänsä osakeanteja myös tulevaisuudessa listau-

tuvat todennäköisesti sinne. (Doukas & Hoque 2015, 396.) Myös Aslan ja Kumar (2011, 

514) toteavat, että vaihtoehtoisen markkinapaikan yritykset tekevät enemmän uusia osa-

keanteja kuin päälistan yhtiöt, mahdollisesti rahoittaakseen jatkuvaa kasvuaan.  

 

Eri listojen yritykset eroavat toisistaan myös omistajarakenteeltaan. Yritysten omistajuus 

päälistalla on huomattavasti hajautetumpaa kuin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. 

Vaihtoehtoisten markkinapaikkojen yritykset pitävät omistajuuden vahvemmin alkupe-
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räisillä omistajilla. Yrityksen päätöksentekoon markkinapaikasta voi siis vaikuttaa alku-

peräisten omistajien halu tai haluttomuus jättää korkea omistajuus itselleen. Lisäksi pää-

listan säännöt määräävät usein vaihtoehtoisia markkinoita suuremman omistajuuden ha-

jautuksen ennen listautumista. (Doukas & Hoque 2015, 392.) 

  

Vaihtoehtoisen markkinapaikkojen yritysten osakekurssit tuottavat huomattavasti päälis-

tayhtiöitä heikommin (Vismara ym. 2012, 352; Doukas & Hoque 2015, 391). Kolmen 

vuoden osta-ja-pidä strategia tuotti päälistalla 12,3 % ja vaihtoehtoisella markkinalla -

19,3 % (Vismara ym. 2012, 383). Karkeasti jaoteltuna päälistalle hakee voitolliset yrityk-

set ja vaihtoehtoiselle tappiolliset yritykset. Yrityksen tuotoilla ja liikevaihdon määrällä 

on positiivinen korrelaatio päälistalle listautumisen todennäköisyyden kanssa. Päälistan 

yhtiöillä on lisäksi selkeästi parempi tuloksentekokyky ja alhaisempi velan määrä viitaten 

siihen, että toiminta on vakiintunutta ja sisältää vähemmän riskejä. (Doukas & Hoque 

2015, 391-392.)  

 

Doukasin ja Hoquen (2015) mukaan vaihtoehtoiselle markkinapaikalle hakevat keski-

määrin tappiota tekevät yritykset, jotka pyrkivät saamaan rahoitusta kasvupotentiaalil-

leen. Tappion tekeminen tarkoittaa sitä, että tulorahoitus on käytetty kokonaan kasvun 

rahoittamiseen. Signori (2018) tutki eurooppalaisten voittoa tekemättömien yrityksien lis-

tautumista, joita on viime vuosikymmenen aikana ollut noin 15 % kaikista listautumisista. 

Hänen mukaansa listautuminen ilman todistettua tuloksentekokykyä voi tarkoittaa suu-

rempia kustannuksia sijoittajien informaation hankinnan ja osakkeen alihinnoittelun 

muodossa. Toisaalta näiden yrityksien arvo piilee niiden kasvumahdollisuuksissa, jotka 

voidaan menettää, jos yritys pysyy yksityisenä liian kauan. Siispä, jos listautumisen odo-

tetut hyödyt ylittävät informaation epäsymmetrisyyden aiheuttamat kustannukset, yrityk-

sen voi olla kannattavaa listautua. (Signori 2018, 106.) Vaihtoehtoisen listan pienemmät 

listautumiskustannukset voivat houkutella etenkin voittoa tekemättömiä yrityksiä mini-

moidakseen informaation epäsymmetrisyyden aiheuttamia kustannuksia.  
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Päälistalla olevat yritykset maksavat todennäköisemmin osinkoa johtuen siitä, että niillä 

on vaihtoehtoisten markkinoiden yrityksiin verrattuna parempi tuloksentekokyky. Kas-

vavat yritykset saattavat listautua vaihtoehtoiselle markkinapaikalle siksi, että ne haluavat 

välttää päälistayhtiöihin kohdistuvan tiukemman seurannan, missä uutinen nollaosingosta 

voisi olla negatiivisempi. Toinen syy voi olla se, että vaihtoehtoisella markkinapaikalla 

kasvuun tähtäävät yhtiöt käyttävät mahdollisen tuloksen mieluummin kasvuun kuin siir-

tävät sitä osakkeenomistajille. (Doukas & Hoque 2015, 383, 402.) 

 

Yritykset näyttäisivät valitsevan markkinapaikan perustuen heidän investointi- ja rahoi-

tussuunnitelmiinsa. Erityisesti pienemmät ja nuoremmat yhtiöt hakeutuvat vaihtoehtoi-

selle markkinapaikalle listautumisen pienempien kulujen takia. Yritykset siis perustavat 

päätöksensä lähinnä omiin tarpeisiinsa nähden, eikä täten markkinapaikkojen säännöt yk-

sinomaan perustele markkinapaikan valintaa. (Doukas & Hoque 2015, 402.) 

2.3.2 Siirtyminen toiselle listalle 

Vaihtoehtoisten markkinapaikkojen on ajateltu olevan ponnahduslauta, jolta menestyvät 

yritykset nousevat päälistalle ja epäonnistuvat yritykset poistuvat listalta. Siirtyminen ta-

kaisin yksityiseksi yhtiöksi on kuitenkin ollut vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla yhtä ta-

vallista kuin päämarkkinoilla ja vuosina 1996-2009 Lontoon pörssissä markkinoiden 

vaihtamisen suunta on yllättävästi ollut suurempi päälistalta vaihtoehtoiselle markkina-

paikalle kuin toisinpäin. Päälistalta vaihtoehtoiselle markkinapaikalle siirtyneet yritykset 

ovat perustelleet siirtymistä pienemmillä kustannuksilla, joustavuudella ja kevyemmällä 

regulaatiolla. (Vismara ym. 2012, 353, 370, 375.)  

  

Jenkinson ja Ramadorai (2013, 852) toteavat tutkimuksessaan, että yritykset, jotka vaih-

tavat päälistalta vaihtoehtoiselle markkinapaikalle kokevat keskimäärin negatiivisia tuot-

toja ilmoituspäivänä, mutta pitkän aikavälin tuotot ovat vaihdon jälkeen nousujohteisia. 

Yleensä on pidetty itsestäänselvyytenä sitä, että sijoittajat suosivat korkeampaa julkisten 

yhtiöiden regulaation tasoa. Vaihtoehtoiselle markkinapaikalle siirtyminen näyttäisi kui-
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tenkin kasvattavan yrityksen tuottoja, mikä tarkoittaa sitä, että joillekin yrityksille vähem-

män regulaatiota sisältävä markkina voi olla parempi, mitä sijoittajatkaan eivät osaa en-

nustaa. (Jenkinson & Ramadorai 2013, 852, 855.) 

  

Vaihtoehtoiselta markkinapaikalta päälistalle vaihtaneilla yrityksillä on usein muutama 

vaihtamista edeltävä nousujohteinen vuosi. Vaihtamisen ilmoitushetkellä yrityksen osake 

kokee positiivisen tuoton, mutta tulevien vuosien tuotto jää indeksistä. (Jenkinson & Ra-

madorai 2013, 884-885.) Sijoittajat saattavatkin siis perustaa päätöksensä yleiseen käsi-

tykseen siitä, että luonnollinen markkinapaikan vaihdos olisi nimenomaan vaihtoehtoi-

selta markkinapaikalta päälistalle, eikä toisinpäin (Vismara ym. 2012, 371). Todellisuu-

dessa tehokas ja sopiva regulaation taso ja markkinapaikka saattavat vaihdella eri yritys-

ten välillä (Jenkinson & Ramadorai 2013, 885).  

 

Lontoon vaihtoehtoiselta markkinapaikalta päälistalle siirtyneet yritykset mainitsevat tär-

keimmiksi motiiveiksi osakkeenomistajien intressit sekä näkyvyyden ja kasvun. Päälis-

talta vaihtoehtoiselle markkinapaikalle siirtyneet ilmoittivat tärkeimmiksi syiksi pienem-

mät kustannukset, osakkeenomistajien intressit ja kevyemmän regulaation. Näissä kah-

dessa ryhmässä ainoastaan osakkeenomistajien intressit menevät päällekkäin ilmoite-

tuissa motiiveissa siirtyä listalta toiselle. (Vismara ym. 2012, 377-378.) 

2.3.3 Regulaation merkitys 

Päälistan ja vaihtoehtoisten markkinoiden selvin eroavaisuus lienee regulatiivinen ympä-

ristö. Päälistan tiukemmat säännöt ohjaavat erityisesti pienempiä yrityksiä listautumaan 

vaihtoehtoisille markkinapaikoille (Vismara ym. 2012, 353). Jenkinsonin ja Ramadorain 

(2013, 853) mukaan yritykset eivät välttämättä koe regulaatiosta hyötyä. Korkeamman 

regulaation markkinapaikat Yhdysvalloissa ja Britanniassa ovat kokeneet listautumisten 

vähenemisen ja kevyemmin säännellyt vaihtoehtoiset markkinapaikat ovat kasvattaneet 

suosiotaan (Jenkinson & Ramadorai 2013, 853). 
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Glaeser, Johnson ja Shleifer (2001, 855-856) vertailivat tutkimuksessaan kahden maan 

julkisten yhtiöiden regulaation tasoa 1990-luvulla. He toteavat, että tiukempi sääntely si-

joittajien suojeluun ja yrityksien raportointivelvollisuuksiin liittyen johti nopeampaan ra-

hoitusmarkkinoiden kehittymiseen. Yritysten oli mahdollista kerätä ulkoista rahoitusta, 

mikä johti kansantalouden nopeampaan kasvuun. (Glaeser ym. 2001, 855-856.) Regulaa-

tiolla on todistetusti myönteinen vaikutus rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen ja kehitty-

miseen, mutta tehokkaan regulaation taso on vielä tänä päivänä kiivaan väittelyn aiheena. 

Burgstahler, Hail ja Leuz (2006, 1013) toteavat tuloksenjärjestelyä tehtävän enemmän 

niissä maissa, joissa regulaatio on kevyempää.  

 

Julkisten yhtiöiden sääntely erottaa ne olennaisesti yksityisistä yhtiöistä. Regulaatio mää-

rittää usein myös raportoinnin tason. Yritykset raportoivat harvoin enemmän kuin mikä 

on pakollista, joten raportoinnin taso on usein se mitä regulaatio määrittää (Admati & 

Pfleiderer 2000, 479-480). Regulaation asettamisen hyötyä perustellaan usein markki-

nalikviditeetin parantumisella ja pääoman kustannuksen laskulla. Heikko sääntely johtaa 

epäsymmetriseen informaatioon markkinoilla, mikä aiheuttaa haitallisen valinnan ongel-

man. Sijoittajat joutuvat olemaan huolissaan siitä, että he käyvät kauppaa joukossa, jossa 

joku tietää enemmän kuin he. Haitallinen valinta ohjaa sijoittajia toimimaan tavalla, joka 

vähentää markkinoiden likviditeettiä eli mahdollisuutta myydä osakkeita nopeasti ilman 

näkyviä muutoksia hinnassa. (Leuz & Wysocki 2016, 546.) 

 

Informaation epäsymmetrisyyttä aiheuttava haitallinen valinta syntyy, jos markkinoilla 

on yksi tai useampi sijoittaja, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa yrityksestä ja käy kauppaa 

sen avulla tai jos johto ei halua julkaista huonoja uutisia (Scott 2015, 493). Brown ja 

Hillegeist (2007, 472) toteavat, että korkeampi regulaatio vähentää informaation epäsym-

metriaa, sääntelemällä mm. kaupankäyntiä sisäpiiritiedon avulla. Myös Heflin, Shaw ja 

Wild (2005, 829) perustelevat raportoinnin vaikuttavan markkinoiden likviditeettiin siitä 

syystä, että korkeampi raportoinnin taso parantaa osakkeen likviditeetin tunnuslukuja. Li-

säksi Lang, Lins & Maffett (2011, 730) raportoivat, että läpinäkyvämmillä yrityksillä on 

vähemmän likviditeetin vaihtelua, etenkin aikoihin, jolloin sijoittajien luottamus markki-

noihin on matalalla. Hiljattain Christensen, Hail ja Leuz (2016, 2916) totesivat, että kaksi 
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EU:ssa voimaan tullutta direktiiviä, jotka liittyivät väärinkäytöksiin markkinoilla ja tie-

don läpinäkyvyyteen, paransivat markkinoiden likviditeettiä useassa maassa. 

 

Toinen perusteltu hyöty paremmasta raportoinnista on pääoman hinnan alentuminen. Yh-

tenä syynä pääoman hinnan alentumiselle on pidetty sitä, että se on paremman raportoin-

nin aiheuttaman informaation epäsymmetrisyyden vähenemisen ja likviditeetin parantu-

misen taustalla. Teoria ei kuitenkaan täysin tue pääoman kustannusten alentumista, ja 

tutkimuksien tulokset ovatkin ristiriidassa toistensa kanssa. Erilaisia tuloksia on saatu eri 

toimialoilla ja ympäristöissä. (Leuz & Wysocki, 548-550.) Admati ja Pfleiderer (2000, 

479) kuitenkin muistuttavat, että sopivalla raportoinnin tasolla ei kuitenkaan ole yhtä oi-

keaa vastausta, joten vaatimukset ovat vaihdelleet eri maiden välillä hyvinkin paljon. Eu-

roopan Unionissa maakohtaisia eroja on vähennetty kansainvälisellä raportointistandar-

dilla, jota käsitellään myöhemmin tässä luvussa. 

 

Korkeampi regulaation taso tarkoittaa kustannuksia yritykselle. Pakollisten tietojen ke-

rääminen ja raportointi sitovat yrityksen resursseja. Usein ajatellaan, että sijoittajat suo-

sivat korkeampaa julkisten yhtiöiden regulaation tasoa (Jenkinson & Ramadorai 2013, 

852). Informaation epäsymmetria yrityksen ja sijoittajien välillä johtaa kustannuksiin, 

jotka näyttäytyvät osakkeen likviditeetin ja sijoittamisen heikkenemisenä. Vaikka parem-

man raportoinnin ajatellaan tuovan hyötyjä, yritykset eivät kuitenkaan usein raportoi kuin 

sen mikä on pakollista. Ylimääräinen raportointi voi paljastaa yrityksestä tietoja, jotka 

heikentävät sen kilpailukykyä tai neuvotteluasemaa. (Admati & Pfleiderer 2000, 479-

480; Leuz & Wysocki 2016, 552.) Lang ja Lundholm (1993, 269) toteavat, että raportoin-

nin vaatimuksien lisääntyminen voi olla merkittävä kustannus etenkin pienille yrityksille. 

Suurempien yritysten on todettu tuottavan enemmän ja laadukkaampia raportteja (Lang 

& Lundholm 1993, 269).  

 

Scott (2015, 516) toteaa, ettei regulaation perusteeton kasvattaminen ole kannattavaa, 

koska se sisältää aina merkittäviä kustannuksia. Admati ja Pfleiderer (2000, 513) toteavat, 

että vaikka yrityksien raportointivaatimuksien sääntelyssä on potentiaalista hyötyä, opti-

maalinen regulaation taso vaihtelee yrityksien välillä, mikä tekee tehokkaan regulaation 
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asettamisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Myös Scott (2015, 516) toteaa, että monimut-

kaisen hyötyjen ja kustannusten välisen suhteen takia tarkkaa regulaation tasoa ei ole tällä 

hetkellä mahdollista määrittää. Vismara ym. (2012, 376) lisäävät, että päättäjien into ki-

ristää regulaatiota ei usein johda hyötyihin, jotka ylittäisivät kustannukset. 

 

Leuz ja Wysocki (2016) toteavat, että regulaation muuttamisen taloudellisia vaikutuksia 

on vaikea tutkia ja tutkimukset niistä ovat edelleen harvinaisia. Tutkimukset jättävät usein 

metodeissaan aukkoja, jotka eivät mahdollista pelkän regulaation muuttamisen ja sen ta-

loudellisen seurauksen identifioimista. Tämä johtuu siitä, että raportoinnin muutokset ei-

vät ole tyhjiössä – markkinoilla tapahtuu koko ajan muitakin asioita. Regulaation muu-

toksien vaikutuksia on vaikea mitata erillään muusta ympäristöstä, mikä tekee lopullisen 

syy-yhteyden löytämisestä hankalaa regulaation asettamisesta sen vaikutuksiin raportoin-

nissa. (Leuz & Wysocki 2016, 529.) 

 

IFRS 

Usein julkista yhtiötä sääntelee kansainvälinen kirjanpitostandardi, kun taas yksityisiä 

yhtiöitä sääntelee maan kansallinen lainsäädäntö. Suomessa Nasdaqin ylläpitämällä pää-

listalla vaatimuksena on 1.1.2005 jälkeen alkavilla tilikausilla ollut International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS). First North -listalla olevat yhtiöt voivat kuitenkin nou-

dattaa Finnish accounting standards -kirjanpitoa (FAS) eli samaa kuin listaamattomat yri-

tykset. Kuluneen vuosikymmenen aikana monet maat ovat ottaneet käyttöön IFRS -ra-

portoinnin, millä on pyritty lisäämään taloudellisten raporttien yhtenäisyyttä ja kirjanpi-

don globaalia yhtenäistymistä (Leuz & Wysocki 2016, 526). 

 

IFRS:n käyttöönoton taustalla on usein perusteluna parantunut taloudellisen informaation 

laatu ja vertailtavuus eri maiden kesken (De George, Li & Shivakumar 2016, 903). Nämä 

perustelut ovat mainittu myös EU:n asetuksessa 1606/2002, jossa alun perin päätettiin 

IFRS:n käyttöönotosta EU:n alueella. IFRS:n tavoitteeksi International Accouting Stan-

dards Boards (IASB) toteaa1: ”kehittää yleisen edun kannalta yhtenäinen, ymmärrettävä, 

 

1 https://www.ifrs.org/regulators/ Viitattu 22.5.2019 
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täytäntöönpanokelpoinen ja maailmanlaajuisesti hyväksytty tilinpäätösstandardi, jonka 

avulla sijoittajat ja muut markkinaosapuolet voivat tehdä taloudellisia päätöksiä”. IFRS:n 

vaikutusten tutkimisessa on kuitenkin ollut haasteita, sillä pakollinen käyttöönotto on 

usein tapahtunut muiden institutionaalisten muutoksien yhteydessä, jolloin pelkän IFRS 

raportoinnin vaikutuksia on ollut vaikea erottaa (Leuz & Wysocki 2016, 530).  

 

IFRS:n käyttöönottoa on pidetty maailmanlaajuisesti yhtenä historiallisimmista muutok-

sista kirjanpidossa. Jo yli 120 maata vaatii julkisilta yhtiöiltä IFRS:n mukaista kirjanpitoa. 

(Horton, Serafeim & Serafeim 2013, 389.) Regulaation asettajat odottavat, että IFRS:n 

käyttöönotto parantaa tilinpäätöksien vertailtavuutta, kasvattaa läpinäkyvyyttä ja talou-

dellisen informaation laatua, mistä erityisesti sijoittajat hyötyvät. Taloudellisesta näkö-

kulmasta IFRS standardiin suhtauduttiin aluksi skeptisesti, mutta myöhemmin tutkimuk-

sen perusteella sille on löydetty useita hyötyjä (Daske, Hail, Leuz & Verdi 2008, 1086). 

Tutkimuksien välillä on kuitenkin ristiriitaisia tuloksia hyötyjen tasosta ja vaikuttavuu-

desta, vaikka tiettyjä, etenkin markkinaperusteisia hyötyjä IFRS:n käyttöönotosta on to-

dettu (De George ym. 2016). Vaikka IFRS standardiin siirtyminen tuo kustannuksia (De 

George, Ferguson & Spear 2013), se parantaa informaation laatua (Horton ym. 2013) ja 

vertailtavuutta kansainvälisellä tasolla (Yip & Young 2012). 

 

Alkujaan IFRS:iin kohdistunut skeptisyys liittyi ajatteluun siitä, ettei taloudellisen infor-

maation laatua määrittele pelkästään taustalla oleva kirjanpitostandardi vaan maan oma 

oikeusjärjestelmä, kulttuuri ja instituutiot. Pakotetun yhtenäisen kirjanpitostandardin luo-

minen onkin herättänyt epäilystä siitä parantaako se todellisuudessa taloudellisen infor-

maation laatua. (Ball, Kothari & Robin 2000; Ball, Robin & Wu 2003.)  

  

Ensimmäisiä IFRS:n käyttöönoton vaikutuksen tutkijoita olivat Daske ym. (2008, 1131) 

tutkiessaan sen vaikutuksia 26 maassa. He toteavat, että yritysten osakkeiden likviditeetti 

kasvaa IFRS:n käyttöönoton yhteydessä, mikä viittaa sijoittajien kiinnostuksen kasvuun 

yritystä kohtaan. Likviditeetin parantumisen lisäksi ja osittain sen aiheuttamana, yrityk-

sen pääoman kustannus pienenee. Nämä vaikutukset näyttäisivät olevan vahvempia sel-
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laisissa maissa, joissa institutionaalinen sijoittaminen on merkittävä kannustin läpinäky-

vyyden lisäämiseen sekä kansallisen kirjanpitostandardin ja IFRS:n ero on suuri. (Daske 

ym. 2008, 1132.)  

  

Kaksi Daske ym. (2008) tutkimukseen tutkijaa, Hail ja Leuz julkaisivat vuonna 2013 jat-

koa em. tutkimukselle. Christensen, Hail ja Leuz (2013) toteavat, ettei likviditeetin pa-

rantuminen johtunutkaan IFRS:n käyttöönotosta, vaan mahdollisesti muista markkinoilla 

samaan aikaan tapahtuneista regulatiiviseen ympäristöön liittyneistä muutoksista. Paran-

tunut likviditeetti näyttäytyi lopulta vain viidessä maassa, eikä sitä täten pidetty merkit-

tävänä. Pakollinen IFRS:n käyttöönotto saattoi kuitenkin olla vaikuttavassa asemassa näi-

den muutosten täytäntöönpanossa, mutta itsessään se ei johtanut likviditeetin parantumi-

seen. (Christensen ym. 2013, 171.) 

 

Yip ja Young (2012) tutkivat lisääkö pakollinen IFRS:n käyttöönotto taloudellisen infor-

maation vertailtavuutta. He toteavat, että kokonaisuudessaan IFRS:n käyttöönotto on 

hyödyllinen, sillä se tekee samankaltaisista asioista enemmän samankaltaisia. Heidän mu-

kaansa IFRS ei kuitenkaan luo täydellistä vertailtavuutta eri maiden ja toimialojen välille. 

(Yip & Young 2012, 1787-1788.)  

  

Tan, Wang ja Welker (2011) toteavat, että IFRS:n käyttöönotto lisää ulkomaisten analyy-

tikoiden määrää ja vähentää näiden tekemiä virheitä ennusteissaan, mitä pidetään epäsuo-

rana mittarina taloudellisen informaation laadusta. Virheen suuruus väheni erityisesti sel-

laisissa yrityksissä, joiden kansallisen kirjanpidon luvut erosivat paljon IFRS luvuista. 

IFRS siis vähentää ulkomaisten analyytikoiden tarvetta tuntea paikallista kirjanpitoa. 

IFRS:n käyttöönotto lisäsi paikallisten analyytikoiden kiinnostusta yhtiöitä kohtaan, mikä 

näyttäytyi seurannan lisääntymisenä. (Tan ym. 2011, 1307.) Myöhemmin Horton ym. 

(2013) toteavat, että IFRS parantaa merkittävästi yrityksen taloudellisten lukujen ennus-

tettavuutta. IFRS vähensi analyytikoiden virhemarginaalia myös heidän tutkimuksessaan. 

Ennustettavuuden parantuminen oli selkeämpää mitä suurempi kansallisen kirjanpi-

tostandardin ja IFRS lukujen ero oli. Ennustettavuuden parantumisen kasvu johtui sekä 

informaation laadun sekä vertailtavuuden parantumisesta. (Horton ym. 2013, 419.)  
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Byard, Li ja Yu (2011) toteavat, että ennustettavuuden parantumiseen vaikuttaa kansalli-

sen kirjanpidon ja IFRS lukujen erojen lisäksi myös kansallisen lainsäädännön täytän-

töönpanon tiukkuus. Heikon täytäntöönpanon maissa ennustettavuus parani vain sellai-

silla yhtiöillä, joilla on kannustin raportoida läpinäkyvästi (Byard ym. 2011, 95). Ahmed, 

Chalmers ja Khlif (2013, 211) toteavat, että IFRS raportointi on hyödyllinen lähinnä va-

listuneille raporttien käyttäjille kuten analyytikoille. Parantunut lukujen ennustettavuus 

hyödyttää kuitenkin myös sijoittajia, sillä useat sijoittajat perustavat päätöksentekonsa 

analyytikoiden ennusteisiin (Ahmed ym. 2013, 211).  

  

Kirjanpitostandardin muuttaminen kansallisen lainsäädännön vaatimasta tasosta IFRS 

mukaiseen kirjanpitoon aiheuttaa luonnollisesti kustannuksia. De George ym. (2013, 430) 

toteavat, että IFRS tuomia nettohyötyjä tulisi vertailla sen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. 

He tutkivat tilintarkastuskustannusten muuttumista australialaisilla pörssiyrityksillä ja to-

teavat, että ne nousevat 23 % käyttöönottovuoden aikana, vaihdellen yrityksen koon ja 

kirjanpidon monimutkaisuuden perusteella. Käyttöönottovuoden jälkeen tilintarkastus-

kustannukset ovat 8 % suuremmat kuin ennen IFRS kirjanpitoon siirtymistä. Lopuksi he 

toteavat, että pienet yritykset kokevat suhteellisesti isomman tilintarkastuskustannusten 

kasvun IFRS:n käyttöönotosta kuin suuret yhtiöt. IFRS:n mukaisten lukujen tarkastami-

nen vaatii tilintarkastajilta enemmän aikaa. (De George ym. 2013, 457.)  

  

Myös Pawsey (2017, 128) toteaa samankaltaisia lopputuloksia australialaisten yritysten 

IFRS:n käyttöönoton tuomista suurista kustannuksista konversiovuotena ja myöhemmin 

jatkuvina kustannuksina henkilöstön kouluttamisesta, konsulttien käyttämisestä ja tilin-

tarkastajien kasvaneesta ajankäytöstä. Higgins, Lont ja Scott (2015) päätyvät edelleen 

samankaltaisiin tuloksiin tilintarkastuskustannusten kasvusta. Vaikuttaakin selvältä, että 

IFRS kasvattaa yrityksen kustannuksia varsinkin tilintarkastuksessa. 

  

Vieru ja Schadewitz (2010) tutkivat IFRS:n käyttöönoton kustannuksia konversiovuonna 

suomalaisissa pörssiyrityksissä. Linjassa yleisen käsityksen kanssa, myös Suomessa FAS 

raportoinnista siirtyminen IFRS raportointiin tuottaa kustannuksia. Kustannukset ovat 

suurempia mitä enemmän FAS ja IFRS luvut eroavat toisistaan. Suomalaiset yritykset 
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raportoivat myös tilintarkastajille maksetut ei-tilintarkastukseen liittyvät kulut. IFRS:n 

käyttöönoton kasvattamat tilintarkastuskulut olivat näkyvimmät ei-tilintarkastukseen liit-

tyvissä kuluissa. Käyttöönotosta koituu siis merkittävä kustannus erityisesti ensimmäi-

senä vuonna. (Vieru & Schadewitz 2010, 37.) 

 

De George ym. (2016) toteavat ettei laadukkaan kirjanpitostandardin laatiminen auto-

maattisesti johda siihen, että yritykset tarjoaisivat laadukasta taloudellista informaatiota. 

Taloudelliseen raportointiin vaikuttaa käytettävän standardin lisäksi raportointiin sidotut 

palkkiot, johdon palkkiot ja standardin toimeenpanijoiden, kuten tilintarkastajien palk-

kiot. Eri maiden välillä vallitsee eroja kulttuurissa, oikeusjärjestelmissä ja taloudellisessa 

tilanteessa, mitkä osaltaan vaikuttavat johdon raportointiin ja kirjanpitostandardien nou-

dattamisen valvontaan. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, ettei tutkimus ole löytänyt kirjan-

pitostandardin muuttamisesta suorien vertailtavuuden mittareiden kautta selvää näyttöä 

raportoinnin parantumisesta. IFRS:n on kuitenkin todettu parantavan vertailtavuutta mai-

den välillä ja herättävän erityisesti ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta. Tällä ei kuiten-

kaan ole todettu olevan suoraa hyötyä itse yritykselle. (De George ym. 2016, 904-923, 

994.)  

2.4 Yhteenveto listautumispäätökseen vaikuttavista tekijöistä 

Teorian tarkoituksena oli luoda esiymmärrys tutkittavan aiheen ympärillä olevista teki-

jöistä, jotta nämä voidaan ottaa empirian toteutuksessa huomioon. Tieteellisessä tutki-

muksessa on havaittu useita motiiveja yrityksen listaamiselle pörssiin. Listautumisella ja 

nimenomaan listautumisannilla voidaan pyrkiä parempaan pääomarakenteeseen (Mo-

digliani & Miller 1958; Modigliani & Miller 1963; Stiglitz 1969; Scott 1976; Leland & 

Pyle 1977; Myers 2001) tai investointien rahoittamiseen (Pagano & Röell 1998; Pagano 

ym. 1998; Ritter & Welch 2002; Kim ja Weisbach 2008; Bancel & Mittoo 2009; Aslan 

& Kumar 2011). Listautuminen mahdollistaa osakkeen käyttämisen yrityskaupan valuut-

tana, sillä yhtiön noteerauksen jälkeen sillä on olemassa oleva, markkinoilla määräytyvä 

markkina-arvo, mikä vähentää epäsymmetristä informaatiota yrityskauppatilanteessa 

(Sheifler & Vishny 2003; And & Cheng 2006; Brau & Fawcett 2006; Celikyurt ym. 2010; 
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Hovakimian & Hutton 2010; Hsieh ym. 2011). Listautuminen voi liittyä omistajien ha-

luun keventää ja divestoida omistustaan tai opportunismia pyrkimällä ajoittamaan se ai-

kaan, jolloin arvostus on korkea (Zingales 1995; Rydqvist & Högholm 1995; Pagano & 

Röell 1998; Kim & Weisbach 2008). Listautumisen on myös havaittu parantavan yhtiön 

näkyvyyttä ja uskottavuutta (Lehavy & Sloan 2008; Barber & Odean 2008; Mehran & 

Peristiani 2010; Chemmanur & He 2011; Bushee & Miller 2012; Jeon ym. 2015). 

 

Listautumisella on kuitenkin hinta. Ennakoitavia kustannuksia ovat muun muassa pörs-

sille maksettava summa, tilintarkastajien korkeammat palkkiot, lakimiesten ja konsulttien 

käyttäminen ja raportointivelvoitteiden kasvu. Vaikeammin ennakoitavia kustannuksia 

koituu yhtiön menettämästä joustavuudesta ja agenttiongelmasta. Listautumisen kustan-

nukset ovat olennainen tekijä erityisesti pienille yhtiöille sillä listautumisen kustannukset 

eivät kasva samassa suhteessa yrityksen kokoon nähden. Tutkimuksessa on huomattu, 

että yrityksen koko on merkittävin yksittäinen tekijä selittämään yrityksen listautumista. 

(Leland & Pyle 1977; Pagano ym. 1998; Pagano & Röell 1998.) Listautumisen kustannus 

madaltuu mitä läpinäkyvämpi yritys on ja mitä enemmän siitä on saatavilla historiallista 

tietoa (Ang & Brau 2002). Listautumisen nähdään tapahtuvan siinä vaiheessa, kun yritys 

saavuttaa vaiheen, jossa suuren yksittäisen pääomasijoittajan ylimonitorointikustannus 

ylittää kustannuksen, joka aiheutuu useiden pienempien sijoittajien tekemän selvitystyön 

takia (Chemmanur & Fulghieri 1999). 

 

Lontoon AIM -markkinapaikka toimii Lontoon pörssin alaisuudessa kevyemmillä regu-

latiivisilla vaatimuksilla. Sen tarkoituksena on toimia pienille ja nuorille yhtiöille rahoi-

tuksen lähteenä. On kuitenkin huomattu, ettei yrityksen päätös listautua AIM:iin tai pää-

listalle perustu siihen täyttääkö se päälistan vaatimukset, vaan siihen mikä sopii yrityksen 

tilanteeseen ja strategiaan parhaiten. Listautumisvalintaan näyttäisi vaikuttavan yrityksen 

maturiteetti ja kasvupotentiaali. Tulosta tekemättömät kasvuyhtiöt listautuvat AIM:iin 

kun taas vanhemmat tuloksentekokykyiset yritykset listautuvat päälistalle. (Vismara ym. 

2012; Doukas & Hoque 2015.) 
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Vaihtoehtoisia markkinapaikkoja on myös pidetty päälistan eteisenä, mutta tämä näkö-

kulma ei saa tukea Lontoon markkinapaikoilla, sillä harvempi yhtiö on siirtynyt AIM:sta 

päälistalle, kuin toisinpäin. Siirtymisiä alaspäin on perusteltu usein pienemmillä kustan-

nuksilla ja paremmalla joustavuudella, minkä on myös todettu sopivan tietynlaisille yri-

tyksille paremmin. Päälistan korkeampi regulatiivinen ympäristö voi joillekin yrityksille 

olla suurempi kustannus kuin päälistalta saatava hyöty verrattuna vaihtoehtoiseen mark-

kinapaikkaan. (Jenkinson & Ramadorai 2013.) 

 

Rahoitusmarkkinoiden kehittyessä 90-luvulla korkeamman regulaation huomattiin johta-

van nopeampaan markkinoiden kehittymiseen, mikä johti kansantalouden kasvuun. 

(Glaeser ym. 2001) Regulaatiolle on siis olemassa peruste, sillä esimerkiksi tuloksenjär-

jestelyä on tapahtunut enemmän maissa, jossa on matalampi regulaation taso (Burgstahler 

ym. 2006). Myös vuosien varrella tapahtuneet skandaalit osoittavat regulaation tarpeen 

merkityksen. Sopiva regulaation taso on kuitenkin edelleen kiistanalainen keskustelu. 

Liian matala regulaatio johtaa väärinkäytöksiin ja haitalliseen valintaan, kun taas liian 

korkea regulaatio luo kitkaa rahoitusmarkkinoiden tehokkuuteen. Sopiva määrä regulaa-

tiota lisää markkinoiden likviditeettiä ja vähentää epäsymmetristä informaatiota, mikä 

madaltaa pääoman hintaa. (Heflin ym. 2005; Lang ym. 2011; Scott 2015; Leuz & 

Wysocki 2016; Christensen ym. 2016; Brown & Hillegeist 2017.)  

 

Regulaatiota on pyritty yhtenäistämään EU maiden välillä tekemällä IFRS kirjanpidosta 

pakollista säännellyillä markkinoilla listatuille yrityksille vuodesta 2005 alkaen. Yhte-

näistämisellä on pyritty lisäämään taloudellisten raporttien vertailtavuutta ja kirjanpidon 

globaalia yhtenäistymistä. Kuten regulaation tutkimisesta ylipäätään, myös IFRS kirjan-

pidon tutkimisesta on tehnyt haastavaa se, ettei muutoksen vaikutuksia pystytä sulkemaan 

tyhjiöön, eli erottamaan regulaation muutoksen vaikutusta muista samaan aikaan tapah-

tuneista muutoksista. (De George ym. 2016; Leuz & Wysocki 2016.) Kirjanpitomuutok-

sen yhteydessä on usein muitakin regulatiivisia muutoksia, joten tutkimus IFRS:sta ei ole 

tällä hetkellä aukotonta. Esimerkiksi vertailtavuuden parantumiselle on löydetty maltil-

lista tukea, mutta täydellistä vertailtavuutta IFRS kirjanpito ei tuo (Yip & Young 2012). 

IFRS vaikuttaisi kuitenkin parantavan yhtiön taloudellisten lukujen ennustettavuutta ja 

lisäävän analyytikoiden seurantaa, joka epäsuorasti palvelee piensijoittajia (Tan ym. 
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2011; Ahmed ym. 2013; Horton 2013). IFRS kirjanpidon on todettu tuovan lisää kustan-

nuksia erityisesti käyttöönottovuonna (Vieru & Schadewitz 2010; De George 2013; Hig-

gings ym. 2015; Pawsey 2017). Päätöksellä listautua ei ole varsinaista yhtä yksittäistä 

ydinteoriaa, vaan aihealueen tutkimus koostuu suuresta määrästä tutkimuksia, jotka kä-

sittelevät useita eri näkökulmia, joita listautumiseen liittyy. Teorian perusteella listautu-

mispäätökseen vaikuttavat tekijät voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään. Niiden perus-

teella voidaan luoda tutkielman teoreettinen viitekehys, joka on esitetty kuviossa 1. 

 

Kuvio 1 Listautumispäätökseen vaikuttavat tekijät 

Listautumisen  
motiivit/hyödyt 

 

Listautumisen 
kustannukset 

Eri markkinapaikat/ 
regulaatioympäristö 

 

Päätös listautua 
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3 CASE-YRITYS JA TUTKIMUSMETODIT 

3.1 Case-yritys 

Nixu Oyj on vuonna 1988 perustettu kyberturvaan erikoistunut yhtiö. Nixu tarjoaa kyber-

turvaan liittyviä palveluita ja konsultointia. Nixun tavoitteena on pitää digitaalinen yh-

teiskunta toiminnassa ja auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisella 

tavalla. Nixu on pohjoismaisella markkinalla kyberturva-asiantuntijoiden määrällä mitat-

tuna suurin kyberturvapalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 

n. 51,2 milj. euroa ja yhtiö työllisti 419 henkeä. Nixulla on toimistoja viidessä eri maassa: 

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Romaniassa. (Vuosikertomus 2019.) Ku-

viossa 2 on esitetty Nixun liikevaihdon kehitys vuosina 2010-2019. 

 

 

Kuvio 2 Nixun liikevaihdon kehitys 2010-2019 (MEUR) 

 

Nixu toimii markkinalla, jonka kasvunäkymät ovat suuret. Kyberturvamarkkinan eri osa-

alueiden odotetaan kasvavan vuosina 2018-2023 noin 8-20 % vuosivauhtia. Kasvusta val-

taosan muodostavat yritysten kyberturvapalvelut ja -tuotteet. Kyberturvamarkkinan kas-

vua ajavat yhteiskunnan digitalisoituminen, kyberrikollisuus sekä lainsäädännön kehitty-

minen.  
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Nixu listautui First North -listalle joulukuussa 2014. Juuri ennen listautumista Nixu to-

teutti yrityskaupan Suomessa. Listautumisen jälkeen alettiin toteuttamaan yritysvetoista 

kasvustrategiaa, millä haettiin jalansijaa erityisesti ulkomailla. Neljän yritysoston jälkeen 

Nixu siirtyi Helsingin pörssin päälistalle kesällä 2018, joka oli myös yhtiön 30. toiminta-

vuosi. Päälistalle siirtymisen jälkeen Nixu on tehnyt yhden yrityskaupan ja ostanut erään 

yrityksen kyberturvaliiketoiminnan. Taulukossa 2 on esitetty yrityskauppojen ajallinen 

tapahtumahetki. (Vuosikertomus 2018; Vuosikertomus 2019.) 

 

Taulukko 2 Nixun tekemät yrityskaupat 2014-2019 

2014 Panorama Partners Oy (Suomi), First North -listautuminen 

2015 - 

2016 Europoint Network AB (Ruotsi), Safeside Solutions AB (Ruotsi) 

2017 ESSC B.V. (Hollanti), Bitsec AB (Ruotsi) 

2018 Päälistalle siirtyminen 

2019 Ezenta A/S (Tanska), Vesper Groupin kyberturvaliiketoiminta (Ruotsi) 

3.2 Laadullinen tapaustutkimus 

Liiketaloustieteen tutkimus on aikoinaan ollut pitkään painottunut kvantitatiiviseen tutki-

mukseen ja vain mitattavia asioita pidettiin todellisina. Nykyään liiketaloustieteen tutki-

muksessa käytetään entistä laajemmin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää nykyaikaisen 

yritysorganisaation monivivahteisen toiminnan ymmärtämiseksi. Perinteisen tilastometo-

din sijaan useat johtamiseen, organisaatioihin ja markkinoihin liittyvät ilmiöt vaativat ih-

misten toiminnan ja sosiaalisten prosessien lähestymistä laadullisella menetelmällä. Laa-

dullinen tutkimus erittelee yksittäistapauksia ”niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta 

tai niihin osallistuvien ihmisten niille antamien merkitysten kautta”. (Koskinen ym. 2005, 

14-15, 31.) Ghauri ja Grønhaug (2005, 202) kirjoittavat, että laadullinen tutkimus sopii 

erityisesti tilanteisiin, joissa aikaisemmat tutkimukset ilmiöstä ovat vaatimattomia. Täl-

laisissa tilanteissa laadullisella tutkimuksella on tapana olla tutkivaa ja joustavaa, koska 

tutkimusongelmat ovat vielä rakentumattomia (Ghauri & Grønhaug 2005, 202). Monet 

liiketaloustieteellisen tutkimuksen ydinteorioiden havainnot ja ongelmat ovat peräisin 

laadullisista tutkimuksista (Koskinen ym. 2005, 25). 
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Liiketaloustieteessä laadullisessa tutkimuksessa on usein tarkasteltavana yksi tai enintään 

kaksi tapausta. Tämä sallii tapauksen läpikotaisen tutkimisen, jolloin tutkija pystyy luo-

maan luotettavan kuvauksen tapauksesta. Sitomalla kuvauksen tieteellisen keskusteluun 

voi yhdenkin tapauksen tutkiminen olla perusteltua ja mielekästä. (Koskinen ym. 2005, 

46.) Tapausta tutkimalla pyritään lisäämään ymmärrystä pyrkimättä yleistettävään tie-

toon. Huolellisella tapauksen tutkimisella voidaan löytää yksittäistapauksen ylittävää tie-

toa, mikä voi tarjota apua suunniteltaessa aiheeseen liittyviä laajempia tutkimuksia. (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 45.) Eriksson ja Kovalainen (2008, 116) toteavat, 

että tapaustutkimusten suosio perustuu mahdollisuuteen tuoda monimutkaiset ja vaikeasti 

ymmärrettävät liiketaloudelliset ongelmat helpommin ymmärrettävään muotoon. Tämän 

tyylinen tutkimus vetoaa päättäjiin ja johtajiin paremmin kuin tilastollinen tutkimus 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 116). 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus (eng. case study research). Yritysten toi-

minnan selittämisen ja kontrolloinnin sijaan liiketaloustieteessä laadullisen tutkimuksen 

pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä yritysten toiminnasta. Tapaustutkimuksella pyritään 

luomaan ymmärrystä tilanteista, joissa ei ole mahdollisuutta puhtaaseen teoretisointiin. 

(Koskinen ym. 2005, 16, 156.) Tapaustutkimukselle on tyypillistä ”valita tutkimuskoh-

teeksi yksittäinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko tapauksia, joiden tarkastelussa 

kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit.” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 

44). Hirsjärvi ym. (2009, 164) toteavat kirjassaan, että laadullisessa tutkimuksessa käyte-

tään induktiivista analyysia, missä tutkija etsii tutkittavasta kohteessa odottamattomia asi-

oita. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen 

vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu (Hirsjärvi ym. 2009, 164).  

 

Laadullisella tutkimuksella pyritään yleistämisen ja ennustettavuuden sijaan kontekstu-

aalisuuteen, tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 22). Tarkoituksena on tarkastella ja ymmärtää kuinka valittu tapaus toimii yksittäi-

senä analyysiyksikkönä. Tapauksen epätavallisuus tai uniikkius ei ole ongelma, koska 

yleistettävyyteen ei pyritä. Tapauksen uniikkius on itsessään tutkimuksen tärkein avain-

tekijä, millä voidaan osoittaa tapaustutkimuksen tarkoituksenmukaisuus. Tapauksen tut-

kimisen tarkoituksena on luoda kykyä ymmärtää tapausta syvällisemmin, mikä avaa uusia 
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assosiaatiota ja yhteyksiä tutkitun tapauksen ja muun maailman välille. (Eriksson & Ko-

valainen 2008, 122.) 

 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu teoriaosuus, mutta se on silti aineistolähtöinen (Räsä-

nen, Anttila & Melin 2005, 58). Teorian tuntemuksella voidaan ymmärtää mitä muut tut-

kijat ovat aiheesta aikaisemmin sanoneet, sekä määrittää mikä aihealueessa on mielen-

kiintoista ja mikä on mahdollista uutta tietoa (Eriksson & Kovalainen 2008, 120). Koski-

nen ym. (2005, 161) toteavat, että tapaustutkimus voi olla paljastava, jos havainnoidaan 

sellaista kohdetta, jota ei ole aikaisemmin tutkittu. Tällöin tutkimuksella on jo sinänsä 

arvoa, sillä se avaa uuden tutkimuskohteen (Koskinen ym. 2005, 161).  

 

Stoeckerin (1991, 108-109) mukaan tapaustutkimuksia ei ole vain yhtä laatua, vaan jopa 

niiden tieteenfilosofiset lähtökohdat voivat olla erilaisia. Harrèn (1979) kehittämä tapaus-

tutkimusten jaottelu yhteiskuntatieteissä voidaan ajatella myös liiketalouden näkökul-

masta. Tapaustutkimus voidaan jakaa intensiiviseen (eng. intensive) ja ekstensiiviseen 

(eng. extensive) tapaustutkimukseen (Harrén 1979). Ekstensiivinen tapaustutkimuksen 

suuntaus tarkoittaa useamman tapauksen tutkimista, missä ollaan kiinnostuneita lähtö-

kohtaisesti teoriasta, jota pyritään kehittämään tai selittämään yksityiskohtaisemmin. In-

tensiivinen tapaustutkimus on kiinnostunut pikemminkin itse tapauksesta kuin teoreetti-

sista oletuksista. Tapausta pyritään tutkimaan sisältäpäin painottaen tulkintaa ja merki-

tyksiä tarkoin määrätyissä asiayhteyksissä. (Eriksson & Kovalainen 2009, 118-119.)  

 

Intensiivisen tapaustutkimuksen tavoitteena on kehittää narratiivi, jossa tutkittavaa ta-

pausta tarkastellaan taloudellisista, sosiaalisista, kulttuurisista, teknologisista, historialli-

sista tai fyysisistä näkökulmista. Tällaisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tulkin-

noista. Tutkija on sekä tapauksen rakentaja että analysoija. Kiinnostuksen kohteena on 

tutkittavien ihmisten näkökulmat, käsitykset ja kokemukset tapauksesta. (Eriksson & Ko-

valainen 2008, 120.) Tämä tutkimus on luonteeltaan intensiivinen tapaustutkimus, jossa 

pyritään luomaan uutta ymmärrystä teorian testaamisen sijaan. 
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Tapaustutkimuksen kritiikkinä on usein ollut se, että ne ovat kuvauksia tapauksesta, missä 

tieteellinen ja teoreettinen näkökulma jäävät puuttumaan tai vähintäänkin heikoiksi. Li-

säksi tapaustutkimusta on vähätelty siksi, että usein painopisteenä on liikkeenjohdollinen 

ongelma ja tutkimusta tehdään vain tämän yksittäisen ongelman ratkaisemiseksi. (Eriks-

son & Kovalainen 2008, 116.) Humphrey ja Scapens (1996) kuitenkin puolustavat ta-

paustutkimuksen lähtökohtia sillä, että sitä voidaan käyttää, kun halutaan ymmärtää jotain 

yrityksen arkipäiväisiä tai muuttuvia liiketapoja niiden sosiaalisissa konteksteissa tavalla, 

jossa liikkeenjohdollinen näkökulma ei ole hallitseva. Tapaustutkimus sopii teorian ja 

havaintojen keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen (Humphrey & Scapens 1996, 

100).  

 

Tapaustutkimus ei kuitenkaan ole puhtaasti menetelmä vaan tutkimusote, jonka ytimessä 

on kerätä tapauksia ja tutkia niitä syvällisesti. Kunkin tapaustutkimuksen luonne ja ta-

voitteet määrittelevät parhaan tavan lähestyä ongelmaa ja kerätä aineistoa. Aineiston ke-

räämiseen valitaan tarkoituksenmukaisimmat menetelmät, joista tyypillisimmät tapaus-

tutkimuksessa ovat kirjalliset aineistot ja haastattelut. Tapana on myös hyödyntää useam-

pia kuin vain yhden tyyppistä lähdettä, mitä kutsutaan triangulaatioksi. (Koskinen ym. 

2005, 154-157; Laine ym. 2007, 9; Eriksson & Kovalainen 2008, 116, 292.) Seuraavassa 

kappaleessa käydään tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä, joilla tut-

kittavasta tapauksesta kerätään aineistoa ja miten sitä analysoidaan.  

3.3 Aineiston hankinta ja analysointi 

Yleisimpiä laadullisessa tutkimuksessa käytettyjä aineiston hankintamenetelmiä ovat 

haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista kerätty tieto (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 83). Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 34) mukaan erityisesti vapaamuotoisten 

ja vähemmän strukturoitujen haastatteluiden käyttö on lisääntynyt. Koskisen ym. (2005, 

105) mukaan teemahaastattelu on liiketaloustieteessä käytetyin kvalitatiivisen aineiston 

keruun muoto. Tämän tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla yrityksen johtoon 

ja hallitukseen kuuluvia, listautumisprosessissa ja siirtymisprosessissa mukana olleita ja 

päätöksentekoon vaikuttaneita henkilöitä. Haastatteluihin on valittu sellaiset henkilöt, 
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joita haastattelemalla tutkimusaineistosta saadaan mahdollisimman informatiivinen tut-

kimusongelman kannalta (Koskinen ym. 2005, 273).  

 

Tutkimuksessa on päädytty aineistokeruumuotona haastatteluihin, sillä muiden metodien 

avulla ei päästäisi käsiksi tietoihin ja kokemuksiin, joita listautumisprosessissa olleilla 

henkilöillä on. Erikssonin ja Kovalaisen (2008, 80-81) mukaan haastattelu on liiketalou-

dessa käytännöllinen ja tehokas tapa kerätä informaatiota, jota ei löydy painettuna. Li-

säksi haastatteluiden tavoitteena voi olla tutkia ihmisten kokemuksia heidän näkökulmas-

taan. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään haastateltavien kokemuksia ja mielipi-

dettä koskien tutkimusongelmaa, mitä ei voisi kerätä esimerkiksi vuosikertomuksista.  

 

Haastattelun muotona käytettiin teemahaastattelua (Liite 1). Teemahaastattelu on avoi-

men ja puolistrukturoidun haastattelumuodon välimaastossa. Yksityiskohtaisten kysy-

mysten sijaan haastattelu etenee ennalta määritettyjen teemojen varassa. Haastattelijalla 

on mahdollisuus ohjata haastattelutilannetta, samalla kun haastateltava kertoo kokemuk-

sistaan ja ajatuksistaan suhteellisen avoimesti. Tällä pyritään siihen, että haastatteluissa 

käsiteltävät asiat eivät ajaudu aiheen ulkopuolelle, mutta samalla haastateltavat eivät koe 

haastattelua liian strukturoiduksi. Vaikka teemahaastattelussa on ominaista, että jokin 

haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, se antaa haastattelijalle mahdollisuuden kysyä 

tarkentavia kysymyksiä. Näin haastattelurungossa tutkijalta huomiotta jääneet seikat voi-

vat myös tulla keskustelluksi, jos siihen on aihetta. Toisinaan on aiheellista lisätä teema-

haastatteluun suppeita lomakkeita, jolla tieto saadaan tiivistetysti esiin. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 47-48, 66, 102-121; Koskinen ym. 2005, 104-105.) Tällainen lomake lisät-

tiin haastatteluun tuomaan esille First North -listautumisen ja päälistalle siirtymisen eri 

syyt ja motiivit (Liite 2). Lomakkeen tarkoituksena oli ottaa kaikki teoriaosuudessa esi-

tetyt motiivit esiin haastattelussa, jolloin haastateltavalla oli mahdollisuus ottaa kantaa 

myös niihin motiiveihin, joita ei nähnyt Nixun listautumisessa relevantteina. Lomake 

toimi haastateltavan ajatuksien herättäjänä eikä sitä myöhemmin analysoitu tarkemmin. 
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Haastateltavina henkilöinä on ihmisiä yrityksen eri toiminnoista, joten eri teemat saatta-

vat painottua eri haastatteluissa. Tarkoituksena on antaa haastateltavalle mahdollisuus kä-

sitellä niitä asioita, joista hänellä on kokemusta ja mielipiteitä. Tästä syystä teemahaas-

tattelu sopii tutkimuksen tavoitteisiin paremmin kuin strukturoidumpi haastattelu. Liian 

kaavamainen haastattelu ei mahdollistaisi tapauksen syvällistä ymmärtämistä, jolloin uusi 

tieto jäisi liian pinnalliseksi. Teemahaastattelu sopii avointa haastattelua paremmin, sillä 

tutkimuksella on selkeät tavoitteet ja tutkimuskysymykset, joihin pyritään saamaan vas-

taus. Siispä on perusteltua pitää haastatteluissa tietty runko, joka mahdollistaa kuitenkin 

joustavuuden.  

 

Vaikka teoria toimii empirian esiymmärryksenä, Koskinen ym. (2005, 39) toteavat, että 

laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tulisi lähteä keräämään unohtamalla teoria. Aineis-

ton keruuta suunniteltaessa liika teoriaan nojautuminen ajaa tutkimuksen etenemään 

aiemman tutkimuksen ehdoilla. Aineiston käsittelyä kuvaa induktiivinen prosessi, jossa 

teoria integroituu osaksi aineistoa eikä toisinpäin. (Koskinen ym. 2005, 39.) Teorian 

unohtaminen on lähellä induktiivista lähestymistapaa. 

 

Induktiivisen eli aineistolähtöisen analyysin toteuttaminen on vaikeaa sen takia, että tut-

kimuksessa käytettyihin käsitteisiin, tutkimusasetelmaan ja menetelmiin vaikuttavat tut-

kijan ennakko-oletukset tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen laatu perustuu siihen, kyke-

neekö tutkija kontrolloimaan ennakko-odotuksiaan ja analysoimaan aineistoa tiedonanta-

jien ehdoilla. Tätä ongelmaa pyritään lieventämään teoriaohjaavalla analyysillä, jossa 

teoria kytkeytyy analyysiin siten, että aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysia. Tällöin 

analyysista on huomattavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei ole teo-

riaa testaava vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) 

Teoria kulkee siis koko ajan tutkimuksen mukana, mutta teorialla ei pyritä rajoittamaan 

tuloksia vaan annetaan mahdollisuus sille, että aineistosta nousee esille myös odottamat-

tomia asioita. 
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Abduktiivinen 

Listautumisen motiiveja tutkitaan abduktiivisesti eli edellä mainitun kappaleen mukaan 

teoriaohjaavasti. Listautumis- ja siirtymisprosessia käsitellään induktiivisesti, sillä tutki-

musta tai teoriaa näiden kahden listan välisestä suhteesta ei ole olemassa. Induktiivinen 

lähestymistapa on puhtaasti aineistolähtöinen, kun taas abduktiivisessa lähestymistavassa 

teoriasta on kerätty joitakin johtoideoita, joita pyritään todentamaan aineiston avulla. Ab-

duktiivisessa päättelyssä tutkija siis pyrkii yhdistelemään valmiita malleja ja aineistoa 

toisiinsa pakolla, puolipakolla tai luovasti, jolloin yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä ai-

van uuttakin tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136; Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) Kuvi-

ossa 3 on havainnollistettu metodologiavalintoja teemoittain. 

 

Kuvio 3 Teemojen metodologiset valinnat 

Haastattelut toteutettiin kasvotusten haastateltavan itse valitsemassa paikassa. Puolet 

haastatteluista toteutettiin case-yrityksen tiloissa ja puolet muissa, haastattelijan määrit-

telemässä paikassa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti tekstinkäsittely-

ohjelmalla. Litteroitu teksti koodattiin ja analysoitiin aihealue kerrallaan Atlas.ti ohjel-

man avulla.  

3.4 Tutkielman luotettavuus  

Tutkielmaa tehdessä on aina syytä miettiä valittujen tutkimusmetodien reliabiliteettia ja 

validiteettia, sillä tutkijan täytyy pystyä vastaamaan kysymykseen siitä, onko tutkimuk-

sen tulokset luotettavia ja toistettavia. Eli toisin sanottuna ovatko tutkimuksen johtopää-

töksiin tultu sellaisista tuloksista, jotka kuvaavat todellisuutta ja totuutta objektiivisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 185). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden käsittei-

siin paneudutaan silloin kun arvioidaan, voidaanko johonkin tutkimuksen väitteeseen 

luottaa (Koskinen ym. 2005, 253). 

First North 
listautumisen 

motiivit

Päälistalle 
siirtymisen 

motiivit

First North             
-listan ja päälistan 

suhde

Induktiivinen 
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan kykyä tehdä tutkimus uudestaan ja päätyä samoihin lopputu-

loksiin. Tämän tutkielman kontekstissa reliabiliteetti tarkoittaa ensinnäkin sitä, että haas-

tattelemalla samaa henkilöä uudestaan päästään samoihin tuloksiin kahdella eri tutkimus-

kerralla. Toiseksi reliaabelius tarkoittaa sitä, että eri henkilöt pääsevät empiriasta samaan 

lopputulokseen. Reliaabelius on tärkeää etenkin kvantitatiivisissa tutkimuksissa, mutta 

kvalitatiivissa tutkimuksissa, joissa aineistona on haastattelu, haasteeksi nousee se, että 

tulokset muodostuvat ihmisten subjektiivisista kokemuksista. Näistä tuloksista tutkija te-

kee omien kokemustensa perusteella tulkintoja, joten on epätodennäköistä, että kaksi tut-

kijaa ymmärtäisivät kolmannen sanoman täysin samalla tavalla. Näihin on haastava vai-

kuttaa tutkielman luonteen takia. Reliaabeliuden käsitettä tullaan lähelle, kun puhutaan 

tutkijan toiminnasta, eli siitä kuinka luotettavasti tutkija on analysoinut materiaalia – onko 

kaikki käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon ja onko haastattelut litteroitu oikein. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 185-188; Eriksson & Kovalainen 2008, 292.) 

 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, missä määrin tietty väite tai tulos kuvaa kohdetta, jota nii-

den on tarkoitus kuvata (Eriksson & Kovalainen 2008, 292). Validiteetti voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tulkinnan loogisuutta 

ja ristiriidattomuutta. Ulkoinen validiteetti merkitsee sitä, yleistyykö tulkinta muihin ta-

pauksiin. (Koskinen ym. 2005, 255.) Hirsjärvi ja Hurme (2008, 186) lisäävät validiteetin 

määritelmään ennustevalidiuden ja rakennevalidiuden. Ennustevalidiudella kuvataan sitä, 

kuinka hyvin yhdestä tutkimuskerrasta voidaan ennustaa tulevien tutkimusten tulos. Ra-

kennevalidius puolestaan kuvaa kuinka hyvin tutkimus kuvaa sitä, mitä sen oletetaan ku-

vaavan. Eli käytetäänkö tutkimuksessa sellaisia käsitteitä, jotka kuvaavat tutkituksi aiot-

tua ilmiötä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186-187.) 

 

Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat laadulliseen tutkimukseen huonosti ja niistä 

luopuminen voi olla jossain tilanteissa viisasta (Koskinen ym. 2005, 254; Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 188; Eriksson & Kovalainen 2008, 294-295). Holstein ja Gubrium (1995, 

9) toteavat, että ”kun haastattelu nähdään dynaamisena, merkityksiä tuottavana tilanteena, 

erilaiset kriteerit pätevät. Nämä painottavat sitä mitä merkityksiä rakennetaan, rakenta-

misen olosuhteita ja tilanteessa koottavia mielekkäitä yhteyksiä.” (Holstein & Gubrium 
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1995, 9). Tämän takia ei voida olettaa, että yhdessä tilanteessa annetut vastaukset toista-

vat toisessa tilanteessa annettuja, koska ne ovat eri tuottamisolosuhteista. Tutkielman luo-

tettuuden arviointi on kuitenkin tärkeää, sillä laadullisen tutkimuksen metodologian ku-

vaus on sen aitouden ja uskottavuuden lähde (Parker 2014, 24). 

 

Koskinen ym. (2005, 258) mukaan laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia 

voidaan osoittaa laadullisissa tutkimuksissa mm. antamalla lukijalle riittävä määrä tietoa, 

jonka avulla voi arvioida, millä tavoin havainnot on kerätty ja miten niistä on tuotettu 

tulkintoja. Näillä tiedoilla lukija voi arvioida tutkimuksessa käytettyjen metodien luotet-

tavuutta. Tieteen tekemisen yhtenä kriteerinä on tutkimuksen toistettavuus, joka on laa-

dullisissa tutkimuksissa vähintäänkin vaikeaa. Tuomin ja Sarajärven (2018, 26) mukaan 

aineiston keräämisen ja analyysin metodien selittäminen on olennainen osa tutkielman 

luotettavuutta ja uskottavuutta. Tutkimuksesta kerrottaviin tietoihin kuuluu ainakin sys-

temaattinen selostus siitä, miten tutkimus toteutettiin, miten tuotettu materiaali on tarkis-

tettu ja viimeiseksi on tarpeen arvioida tutkijan ja eri organisatoristen tekijöiden vaiku-

tusta tutkimustuloksiin. Samalla voi huomioida miten reaktiivisuutta ja mahdollisia vir-

helähteitä on pyritty hallitsemaan. (Koskinen ym. 2005, 258; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

26.)  

 

Kihn ja Ihantola (2015) tutkivat miten sisäisen laskentatoimen laadullisissa tutkimuksissa 

on käsitelty luotettavuutta. Heidän mukaansa vaihtoehtoiset kriteerit (alternative criteria) 

esiintyvät useimmiten tulkitsevassa (interpretive) tutkimuksessa. Yleisimmin luotetta-

vuutta on perusteltu Lincoln ja Guban (1985) viitekehyksessä esiintyvien arviointikritee-

rien perusteella. (Kihn & Ihantola 2015, 243, 254.) Viitekehys sopii laadullisen tutkimuk-

sen arviointiin, joten myös tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan Lincolnin ja 

Guban (1985) luoman viitekehyksen pohjalta, johon kuuluu neljä arviointikriteeriä: var-

muus (dependability), siirrettävyys (transferability), uskottavuus (credibility) ja vahvis-

tettavuus (conformability).  

 

Varmuus kuvaa sitä, että tutkimuksen prosessi on looginen, jäljitettävä ja dokumentoitu 

(Kihn & Ihantola 2015, 235). Tämä on pyritty ottamaan huomioon koko tutkimusrapor-

tissa avaamalla tutkimuksessa tehtyjä valintoja teorian ja empirian suhteen. Siirrettävyys 
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tarkoittaa laadullisen tutkimuksen mahdollisesta induktiivisesta luonteestaan huolimatta 

aikaisempaan tutkimukseen kytkemistä. Tarkoituksena ei ole aikaisemman tutkimuksen 

toisto vaan uuden tutkimuksen asettaminen aihealueeseen, joka kuvaa sitä parhaiten. 

(Eriksson & Kovalainen 2008, 294.) Siirrettävyyden näkökulmasta tutkimuksessa on kat-

tava teoriaosa, jonka tarkoitus on antaa lukijalle mahdollisuus tutustua tätä tutkimusta 

lähimpänä olevaan aikaisempaan tutkimukseen. Koska varsinaista ydinteoriaa ei tämän 

tutkimuksen taustalla ole, teoriassa on käsitelty aihealuetta laajasti, millä on pyritty pa-

rantamaan myös tutkimuksen uskottavuutta ja vahvistettavuutta. Uskottavuus liittyy sii-

hen, ovatko tutkijan johtopäätökset ja tulkinnat nousseet empiriasta niin loogisella tavalla, 

että myös toinen tutkija voi materiaalin perusteella päästä samoihin johtopäätöksiin ja 

hyväksyä tutkimuksen tulokset (Kihn & Ihantola 2015, 235). Uskottavuutta pyritään pa-

rantamaan perustelemalla johtopäätökset aineiston avulla. Lisäksi tulokset pyritään kyt-

kemään myös teoriaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Vahvistettavuus liittyy siihen, 

että aineisto ja siitä tehdyt tulkinnat eivät ole vain mielikuvitusta. Vahvistettavuutta voi-

daan parantaa sillä, että johtopäätökset perustellaan aineistosta sellaisella tavalla, joka on 

helposti ymmärrettävissä (Kihn & Ihantola 2015, 235). Taulukossa 3 on esitetty Lincoln 

ja Guban viitekehyksen arviointikriteerit ja toimenpiteet niihin vastaamiseksi. 

Taulukko 3 Luotettavuus Lincoln ja Guban (1985) viitekehyksen perusteella 

Varmuus Tutkimuksessa tehtyjen valintojen läpikäyminen ja perustelu 

(Luku 3) 

Siirrettävyys Kattava teoriaosuus, jolla asemoidaan tutkimuksen aikaisem-

paan tutkimukseen. Kattavalla teorialla parannetaan myös us-

kottavuutta ja vahvistettavuutta (Luku 2) 

Uskottavuus Aineiston läpikäynti johdonmukaisella tavalla. (Luku 4.2), ai-

neistosta nousseet keskeisimmät tulokset (Luku 4.3), johto-

päätökset ja tulkintojen tekeminen liittämällä tulokset tutki-

muksen tavoitteisiin ja teoriaan (Luku 5). 

Vahvistettavuus Haastateltavien annetaan tutustua tuloksiin. Ks. jäsenvalidaa-

tiosta alla. Tulokset pyritään nostamaan aineistosta esille 

mahdollisimman selkeällä tavalla käyttäen myös sitaatteja so-

veltuvissa kohdissa. Tulosten esittäminen kuvioissa paranta-

maan ymmärrettävyyttä. (Luku 5).  
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Tutkielman vahvistettavuutta pyritään parantamaan myös sillä, että haastateltavien anne-

taan tutustua haastattelijan tekemiin tulkintoihin sekä haastattelun aikana, että analyysin 

valmistuttua. Tällä varmistutaan siitä, että tutkijan tulkinnat haastatteluissa käydyistä kes-

kusteluista kuvaavat mahdollisimman tarkasti haastateltavan tarkoittamaa todellisuutta 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 189). Erityisesti tällä on merkitystä siinä tilanteessa, kun pu-

hutaan teemoista, jolla ei ole pohjaa teoriassa. Tässä tutkimuksessa erityisesti First North 

-listan merkitys on tällainen asia. Koskinen ym. (2005, 260) käyttää tästä toimenpiteestä 

termiä ”jäsenvalidaatio”.  

 

Jäsenvalidaatio on vaihtoehto perinteisen reliabiliteetin ja validiteetin tarkastelun rin-

nalle. Siinä tutkija asettaa itsensä samalle tasolle tutkittavien kanssa ja antaa heidän vali-

doida haastatteluista tehdyt tulkinnat, joita voidaan korjata, kunnes haastateltavat hyväk-

syvät sen. Näin varmistutaan siitä, ettei tutkijan oma subjektiivisuus vääristä tuloksia. 

Jäsenvalidaation heikkoutena on antaa auktoriteetti tulkintojen muokkaamiseen sellaisille 

ihmisille, jotka eivät ymmärrä tutkimuksen teoriapohjaa ja tavoitteita. Maallikon ja tutki-

jan perspektiivit voivat poiketa toisistaan, jolloin kritiikki kohdistuu vääriin asioihin. 

(Koskinen ym. 2005, 260-262.) 

 

Jäsenvalidaatio sopii tähän tutkimukseen sen heikkouksista huolimatta. Haastateltavat 

ovat korkeakoulutettuja ja toimineet pitkään työelämässä. Tutkimuksen tavoitteet ja ra-

jaukset ovat käyty läpi haastateltavien kanssa, eikä tutkimuksessa käytetä sellaista termi-

nologiaa, mikä vieraannuttaisi haastateltavat tutkimuksessa käytetystä kielestä. Jäsenva-

lidaatio on myös perustelua siksi, että tutkimuksen tavoitteena on kuvata ilmiötä, jota ei 

ole aikaisemmin tutkittu. Lisäksi tämän ilmiön kuvaus on haastateltavien subjektiivinen 

näkemys tapahtumista, jonka aikajana ulottuu viisi vuotta taaksepäin. Jäsenvalidaatio var-

mistaa sitä, että tutkija tulkitsee haastateltavien kertomuksia niin kuin haastateltavat ovat 

sen tarkoittaneet. Jäsenvalidaatiolla pyritään siis vähentämään tutkijan oman subjektiivi-

suuden vaikutusta haastatteluista tehtäviin tulkintoihin.  

Suoria sitaatteja haastatteluista on käytetty jonkin verran luvussa tutkimuksen keskeisim-

mistä tuloksista. Sitaatteja on käytetty tilanteissa, joissa haastateltavan ajatus pääsee pa-

remmin esille siteeraamalla suoraan kuin tutkijan omalla sanotuksella. Sitaattia edeltää 
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tai seuraa kuitenkin aina tutkijan omaa tulkintaa kontekstista, jota sitaatti käsittelee. Si-

taatteja on pyritty käyttämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, joten luku 4.2, 

jossa käydään läpi aineistoa jäämättä analysoimaan yksittäisiä asioita ei sisällä yhtään 

sitaatteja. Luvussa 4.3, jossa käsitellään keskeisempiä tuloksia, sitaatteja on käytetty sil-

loin, kun haastateltavan oman ajatuksen on nähty sisältävän sellaisen merkityksen, jota 

tutkijan olisi vaikea välittää omin sanoin. Sitaattien tarkoituksena on myös omalta osal-

taan parantaa tutkimuksen luotettavuutta, mutta niiden käyttöä on pyritty minimoimaan, 

kuten Tuomi & Sarajärvi (2018, 28) ehdottavat.  
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4 TUTKIELMAN EMPIIRINEN OSUUS 

4.1 Empiirisen aineiston lähteet 

Tutkimuksen aineisto koostuu Nixu Oyj:n hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvien hen-

kilöiden haastatteluista. Haastatteluihin valittiin sellaisia henkilöitä, jotka olivat päättä-

mässä First North -listalle hakemisesta ja päälistalle siirtymisestä. Haastateltavia valittiin 

yhteensä kolme hallituksen jäsentä ja kolme johtoryhmän jäsentä. Haastateltavat valittiin 

yhdessä yrityksen kanssa, eikä useamman henkilön haastattelemisen nähty tuovan enää 

lisäarvoa. Kuudennen haastattelun kohdalla aineisto oli jo selvästi saturoitunut. Taulu-

kossa 4 esitetään tutkielman haastatteluihin liittyvät taustatiedot. 

 

Taulukko 4 Haastateltavien henkilöiden taustatiedot 

Päivämäärä Työtehtävä Haastattelun kesto 

15.10.2019 Hallituksen jäsen 59 min 

21.10.2019 Toimitusjohtaja 46 min 

22.10.2019 Hallituksen jäsen 50 min 

23.10.2019 Talousjohtaja (nykyinen) 55 min 

24.10.2019 Talousjohtaja (edellinen) 50 min 

2.11.2019 Hallituksen puheenjohtaja 62 min 

 

Haastatteluissa käsiteltiin niitä teemoja, joista haastateltavalla oli kokemusta ja näke-

mystä. Yksi hallituksen jäsenistä ja nykyinen talousjohtaja ovat aloittaneet yhtiön palve-

luksessa First North -listautumisen jälkeen, joten heidän haastatteluissaan ei käyty First 

North -listautumiseen liittyviä asioita läpi. Myöskään lomaketta First North -listautumi-

sen motiiveista ei täytetty. Yrityksen edellinen talousjohtaja ei ollut enää yhtä tiivisti pää-

listalle siirtymisen prosessissa kuin First North listautumisen aikaan, joten hänen osaltaan 

ei täytetty lomaketta päälistalle siirtymisen motiiveista.  
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4.2 Empiirisen aineiston kuvaus ja analyysi 

Haastattelurungon teemat ovat kronologisessa järjestyksessä. Kahdessa ensimmäisessä 

teemassa kuvattiin menneitä tapahtumia ja kolmannessa teemassa pyrittiin saamaan sel-

ville kahden ensimmäisen teeman välistä yhteyttä. Haastattelu aloitettiin käymällä läpi 

First North -listautumiseen johtaneita motiiveja sekä listautumisen prosessia ja jatkui tä-

män jälkeen samoihin kysymyksiin päälistalle siirtymisestä. First North -listautumista ja 

päälistalle siirtymistä käsiteltiin siis toisistaan erillisinä tapauksina kahdessa ensimmäi-

sessä teemassa. Kolmannessa teemassa käytiin läpi näiden kahden välistä suhdetta toi-

siinsa. Yksittäisen ja kronologisen jaottelun tarkoituksena oli luoda runko, joka haasta-

teltavan oli helppo jäsentää. Teemojen kronologinen järjestys säilytetään myös aineiston 

analyysissa, jolloin hahmottaminen on mahdollisimman selkeää myös lukijalle. Haastat-

telut on koodattu sattumanvaraisesti ja niihin viitataan koodeilla H1-H6. Sattumanvarai-

sella koodauksella pyritään säilyttämään haastateltavien anonymiteetti. Seuraavassa kol-

messa alaluvussa avataan aineisto. Aineiston tulosten yhdistelyä tehdään luvussa 4.3. Tu-

losten tulkinta ja johtopäätökset esitetään luvussa 5. 

4.2.1 Pörssin päälistalle First North -listan kautta 

Nixun First North -listautumisen taustalla vaikuttivat kaksi eri tekijää, omistajien ja yri-

tyksen tarve. Nixun osakkeilla oli jo pitkään käyty kauppaa niin sanotulla listaamattomien 

listalla, jota ylläpiti pankkiiriliike eQ. Tämän listan ylläpito loppui, jolloin yrityksessä 

tiedostettiin jo varsin hajautuneen omistajakunnan tarve ostaa ja myydä osakkeita. Omis-

tajien tarve käydä kauppaa osakkeilla oli siis ensimmäisiä syitä, miksi listautumista läh-

dettiin miettimään. (H3; H4; H5.) Muutama vuosi myöhemmin nähtiin kyberturvamark-

kinan konsolidoitumisen alkaminen. Nixun strategiakierroksella vuonna 2013 tehtiin pää-

tös siitä, että sitä lähdetään rakentamaan ja kasvattamaan itsenäisenä yrityksenä. Syntyi 

strategia ”Nixu Forever”, joka esiintyi lähes kaikissa haastatteluissa. Uuden strategian 

tavoitteena oli vahva orgaaninen sekä epäorgaaninen kasvu ja tämän rahoittamisen tarve 

nousi yrityksessä keskustelun aiheeksi. Kasvun rahoittamisen vaihtoehtoja mietittiin ja 

lopulta päädyttiin listautumaan First North -listalle joulukuussa 2014. Sieltä nähtiin saa-

tavan tarvittava pääoma kasvustrategian toteuttamiseen. Lisäksi osakkeiden käyttäminen 
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yrityskaupan valuuttana nähtiin tärkeänä tekijänä toteuttamaan epäorgaanista kasvua. 

(H3; H4; H5.) Kuviossa 4 on esitetty First North listautumiseen vaikuttaneet motiivit. 

 

Kuvio 4 First North listautumiseen vaikuttaneet motiivit 

Listautumisprosessi kesti noin puoli vuotta. Kertaluonteiset kustannukset syntyivät pää-

asiassa konsulttien ja lakimiesten tekemästä työstä. Heitä tarvittiin muun muassa yhtiö-

esitteen tekemisessä ja listautumisvalmiuden varmentamisessa. Yrityksen sisällä listau-

tumisprosessin käytännön työtä tekivät talousjohtaja, toimitusjohtaja ja talousosastolla 

työskennellyt henkilö, hallituksen ollessa ohjaavassa roolissa. (H1; H5.) Jatkuvia kustan-

nuksia listalla olemisesta aiheutti pörssin vuosimaksu, hyväksytylle neuvonantajalle mak-

settava kuukausiveloitus, sekä tiukemmat raportointivaatimukset listaamattomaan yhti-

öön verrattuna (H2; H5). 

 

First North -listautumisen jälkeen yhtiössä ryhdyttiin heti toimimaan strategian mukai-

sesti eli liiketoimintaa lähdettiin kasvattamaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. First 

North -listan aikana Nixu osti neljä yritystä, millä haettiin jalansijaa etenkin kansainväli-

sesti. Tämä tuki Nixun visiota toimia Pohjois-Euroopan alueella. Päälistalle siirtyminen 

muuttui yhtiössä relevantiksi kolmesta syystä. Ensinnäkin se nähtiin olennaisena osana 

yhtiön tarinaa kasvamisessa Pohjois-Euroopan johtavaksi kyberturvakumppaniksi (H1; 

H2; H3; H4; H5; H6). Yhtiön kasvun jatkuminen tarkoittaisi mahdollisesti uusia yritys-

ostoja ja monimutkaistuvaa organisaatiorakennetta, joten päälistalle siirtymisen ajateltiin 

olevan sitä helpompaa mitä nopeammin se tehdään (H3).  

 

First North 
listautuminen

Omistajien tarve 
käydä kauppaa 

osakkeilla

Nixu Forever        
-strategia

Kasvun 
rahoittaminen
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Toiseksi, yrityskauppavetoisesta kasvusta johtuva rahoitustarpeen lisääntyminen synnytti 

uusia vaatimuksia myös pääomahuollolle. Uskottiin, että päälistalla oleva yhtiö on kiin-

nostavampi institutionaalisille sijoittajille, joille on helpompi suunnata suurempi osake-

anti kuin pienille yksittäisille sijoittajille (H3; H4; H6). Lisäksi oli käsitys siitä, että on 

olemassa ulkomaisia rahastoja, jotka eivät voi sijoittaa vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla 

listattuihin yrityksiin, joten siinä mielessä päälistalle siirtymisessä oli kyse myös sijoitta-

jakunnan laajentamisesta (H3; H4; H5; H6).  

 

Kolmantena tekijänä nähtiin kirjanpitostandardin muuttaminen IFRS:iin, johon vaikutti 

kaksi eri tekijää. Ensinnäkin Nixun verrokkiyhtiöt olivat jo IFRS kirjanpidossa, mikä teki 

sen vertailtavuudesta hankalaa kansainvälisesti (H6). Toisena tekijänä oli se, että IFRS 

käsittelee yritysostojen liikearvoa eri tavalla kuin FAS. Molemmissa kirjanpitostandar-

deissa liikearvo siirtyy taseeseen omana eränään. IFRS:ssa liikearvoa testataan joka vuosi 

ja sitä alennetaan vain, jos testauksessa todetaan, että liikearvo on alentunut. FAS:ssa 

liikearvoa poistetaan vuosittaisina tasapoistoina, mikä rasittaa yrityksen tulosta. Tämä 

vaikuttaa yhtiön kykyyn ottaa velkaa ja jakaa osinkoa. (H3; H4; H5; H6.) Nixun tilan-

teessa heikko vertailtavuus olennaisiin verrokkiyhtiöihin, kasvava rahoitustarve ja FAS:n 

konservatiivisuus yrityskauppavetoisessa strategiassa puolsivat siirtymistä IFRS:iin. Ku-

viossa 5 on esitetty päälistalle siirtymiseen vaikuttaneet motiivit. 

 

Kuvio 5 Päälistalle siirtymiseen vaikuttaneet motiivit 

 

Päälistalle siirtyminen nähtiin kaksivaiheisena. Ensin tehtiin siirtyminen IFRS -kirjanpi-

toon, jonka jälkeen suoritettiin muut päälistalle siirtymiseen vaadittavat toimenpiteet. 

Päälistalle 
siirtyminen

Luonnollinen 
jatko 

kasvutarinalle
Pääomahuolto IFRS
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Näistä kahdesta vaiheesta IFRS vei enemmän aikaa ja nähtiin selvästi raskaampana. (H1; 

H4; H5.) Olennaisimmat kertaluonteiset kulut päälistalle siirtymisessä olivat IFRS -kon-

versio sekä konsulttien ja juristien käyttäminen varmistamaan, että kaikki tehdään vaati-

musten mukaisesti (H2). Konsulttien tarjoamien palveluiden käytössä oltiin kuitenkin 

tässä vaiheessa kriittisempiä. Ainoastaan vaaditut toimenpiteet tehtiin, mutta tarjotut li-

säpalvelut jätettiin hankkimatta (H3; H5). Jatkuvia kustannuksia päälistalla tuo pörssille 

maksettava vuosimaksu, tilintarkastuskustannusten kasvu, vaativampien raporttien tuot-

taminen, tiedottaminen sekä ajoittain IFRS:iin tulevat uudet vaatimukset. Toisaalta First 

North-listan edellyttämän hyväksytyn neuvonantajan pois jääminen pienentää kustannuk-

sia. (H2; H5.) 

4.2.2 First North -lista ja pörssin päälista – jatkumo vai erillään? 

Haastatteluiden kolmannessa teemassa pyrittiin käymään läpi kahden ensimmäisen tee-

man suhdetta toisiinsa. Teeman yhtenä osa-alueena oli pohtia suoraan päälistalle mene-

mistä tai First North -listalle jäämistä, mitä käydään tässä luvussa läpi. Vuonna 2014 va-

linta First North -listan ja päälistan välillä oli yritykselle selkeä. Merkittävin tähän vai-

kuttava tekijä nähtiin olevan yrityksen koko ja myös talousosaston resurssien rajallisuus 

toteuttaa päälistalla vaadittu raportointi neljä kertaa vuodessa (H1; H3; H5). Yhtiössä ei 

myöskään vielä siinä vaiheessa nähty IFRS -kirjanpidon tarpeellisuutta, eikä siihen ha-

luttu siinä vaiheessa siirtyä (H3). First North -listalle meneminen muodostui siis nopeasti 

selviöksi, eikä sitä kyseenalaistettu siitä näkökulmasta, että mentäisiin suoraan päälistalle. 

First North vastasi siinä vaiheessa paremmin yrityksen tarpeisiin kuin päälista, joten se 

nähtiin loogisena askeleena oikeaan suuntaan. Päälistalle menemisessä ei nähty järkeä, 

joten sitä ei pidetty edes vaihtoehtona. (H3; H5.) 

 

Jälkikäteen ajateltuna parempana vaihtoehtona ei nähty kasvamista listaamattomana yh-

tiönä ja listautumista muutaman vuoden päästä suoraan päälistalle. Ongelmaksi nähtiin 

päälistakelpoisuuteen tarvittavan kasvun rahoittaminen (H6). Kasvua hakevalla yhtiöllä 

on vain harvoin tuloksentekokykyä, joten pankistakin on vaikea saada lainaa (H5). Pää-

omasijoittajan mukaan ottamista ei myöskään pidetty hyvänä vaihtoehtona (H3). Lisäksi 

halu lisätä osakkeen likviditeettiä puolsi First North -listautumista. First North -listan 
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eteishyöty koettiin myös niin merkittäväksi, että sen väliin jättämisestä koituvat kustan-

nussäästöt eivät ylittäisi sitä hyötyä, joka saatiin listautumisen tekemisestä vaiheittain. 

(H3; H4.) 

 

Kysymys First North -listalle jäämisestä mietitytti haastateltavia. Päälistalle siirtymistä 

kyseenalaistettiin yleisellä tasolla, koska First North -lista nähtiin toimivana paikkana. 

Päälistalle siirtymisestä ei nähty aiheutuvan uusien ovien avautumista verrattuna First 

North -listaan. Päälistalta saatavat hyödyt nähtiin olevan enemmänkin jo First North -

listalta saatujen hyötyjen vahvistamista. (H5; H4.) 

 

Reilun vuoden päälistalla olemisen jälkeen monet haastateltavat kokivat, ettei mitään sel-

laista ole tehty mitä ei olisi voitu tehdä First North -listalla. Yhtiön tavoitteena on jatkaa 

kasvua yhä suuremmaksi, joten tahtotila päälistalle menemiseen syntyi pikemminkin 

siitä, että se koettiin osaksi yhtiön kasvutarinaa ja yhtiön luontevaa kehittymistä. (H2; H3; 

H4; H5.) Päälistalle menemisen tarve ei siis syntynyt yhtä konkreettisista tekijöistä kuin 

First North -listautumisessa, kuten rahoituksen tarpeesta tai osakkeen käyttämisestä mak-

suvälineenä yrityskaupassa. Päälistalle siirtymisen koettiin kuitenkin vahvistavan näitä 

tekijöitä (H3; H4; H6).  

4.2.3 Regulaation kasvu 

Regulaation kasvu nähtiin eri henkilöiden näkökulmista hyvinkin erilaisina. Suhtautumi-

nen regulaatioon riippui vahvasti henkilön taustasta. Henkilöt, joilla oli taustaa laskenta-

toimesta, suhtautuivat suopeammin regulaation kasvuun. Vaikka regulaation kasvusta to-

dettiin koituvan asioita, jotka eivät hyödytä yritystä millään tavalla, kaikki haastateltavat 

kuitenkin totesivat, että se on myös hyödyttänyt yritystä. Regulaation nähtiin vahvistavan 

yrityksen hallintoa ja liiketoiminnan tekemisen edellytyksiä tuomalla vaatimuksia ja sys-

temaattisuutta hallintoon, prosesseihin, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan (H4; 

H6). Systemaattinen prosessien läpikäynti paljasti sellaisia kohtia, joissa yrityksellä oli 

kehitettävää. Vaikka nämä ”puutteet” olivat lähtökohtaisesti yrityksen tiedossa, eikä var-

sinaisia yllätyksiä prosessin aikana tullut, niiden tarkka läpikäynti konsulttien toimesta 
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teki ”paketista jämäkän” (H4). Regulaation kasvu koettiin myös tukena yhtiön kunnian-

himoiselle kasvustrategialle (H6).  

 

Regulaation aiheuttama rajoittava tekijä, joka nähtiin jossain määrin myös harmillisena, 

on sisäpiirirajoitukset. Vaikka listautuminen parantaa yhtiön avoimuutta ja läpinäky-

vyyttä ulkopuoliselle laajemmalla raportoinnilla, jatkuva läpinäkyvyys yrityksen sisällä 

ei ollut enää mahdollista, mikä koettiin askeleena taaksepäin (H3; H5; H6). Haasteelli-

sena koettiin myös se, että päälistalle siirtymisen myötä Nixu kuuluu samaan kategoriaan 

Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden kanssa, joilla voi olla omat laki- ja vastuullisuus-

osastot hoitamassa vaadittavaa raportointia. Nixun koon vuoksi uusien osastojen pystyt-

täminen hoitamaan pelkästään raportointia ei ollut mahdollista, joten vaatimuksista pitää 

selvitä jollain muulla tavalla. (H2; H4.) Regulaation kasvun ongelmat ovat kuitenkin 

maalaisjärjellä ratkottavissa, eikä eroa First North -listaan koettu loppujen lopuksi valta-

vaksi (H5). 

4.3 Keskeisimmät tulokset 

4.3.1 Listautumisen ja siirtymisen motiivit sekä hyödyt liiketoimintaan 

Tässä osassa käydään teoriassa esiintyneet listautumisen motiivit yksi kerrallaan läpi Ni-

xun listautumisen näkökulmasta. 

 

Pääomarakenne 

Pääomarakenteen tasapainottaminen ei ollut Nixun listautumisessa tai päälistalle siirty-

misessä merkittävä motivaatio. Listautumisen syyt eivät nousseet siitä, että yhtiö olisi 

liian velkaantunut tai että vieraan pääoman hinta olisi noussut liian korkeaksi. Siispä esi-

merkiksi rahoituksen pecking order -teoria ei saa tukea Nixun tilanteessa. Päätökset syn-

tyivät ennen näitä tapahtumia ja osaltaan listautumisella ehkäistiin tilannetta, jossa pää-

omarakenne olisi ajautunut liian velkaiseksi. Pääomarakenne ei myöskään noussut haas-
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tatteluissa esille siinä merkityksessä kuin se on tutkielman teoriaosuudessa kuvattu. Haas-

tateltavat näkivät pääomarakenteen vahvemmin rahoituksen näkökulmasta kuin optimaa-

liseen velkarakenteeseen pääsemisestä tai muiden rahoitusmuotojen tyrehtymisestä.  

 

Investointien rahoittaminen 

Rahoitusnäkökulma sen sijaan oli vahva motiivi First North -listautumiselle ja se nähtiin 

yhtenä listautumisen alkuperäisistä syistä (H4). Yhtiö tarvitsi uusia rahoituslähteitä uuden 

kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Listautumisen koettiin monipuolistavan sekä oman 

pääoman että vieraan pääoman lähteitä. Osakeantien tekeminen koettiin olevan listautu-

neella yhtiöllä helpompaa, sillä osakkeen arvon nähtiin olevan helpommin määriteltävissä 

(H3). Vieraan pääoman osalta nähtiin, että oman pääoman kerääminen luo paremmat olo-

suhteet myös vieraan pääoman nostamiselle, sillä usein pankkien lainaehdoissa kovenant-

tina on omavaraisuusaste (H2). Velkarahoittajien nähtiin myös suhtautuvan suopeammin 

listattuihin yhtiöihin. Oman pääoman ehtoisen rahalähteen vahvistuttua yhtiön konkurs-

siriski pienenee, minkä pitäisi näkyä vieraan pääoman hinnassa (H4).  

 

Rahoituslähteiden monipuolistaminen, joo ilman muuta me on nähty se pitkin mat-

kaa. Tai siis saamani käsitys on se, että pankki tai muut velkarahoittajat suhtautu-

vat listayhtiöön suopeammin kuin listaamattomaan yhtiöön. En tiedä onko siinä 

hirveen iso ero, mutta ilman muuta osakeannilla saatavat rahat on listayhtiöllä, 

väitän, listayhtiöllä helpompaa kuin listaamattomalla ja nimenomaan osakkeen va-

luaatio on helpompi määrittää. (H3) 

 

Päälistalle siirtymisen yksi olennainen motiivi oli rahoituksen näkökulma. Yhtiön kasva-

essa yhä suuremmaksi, myös rahoituksen ja pääomahuollon tarve laajentuivat. Päälistalla 

olevan yhtiön koettiin olevan helpompi toteuttaa suurempia osakeanteja, sillä yhtiön kiin-

nostavuus institutionaalisten sijoittajien keskuudessa nähtiin kasvavan (H3; H6). Lisäksi 

päälistalle siirtyminen kasvatti sijoittajakuntaa, koska jotkut ulkomaiset rahastot eivät voi 

sijoittaa First North -listan yhtiöihin (H1; H2; H4). Myös velkarahoituksen hankkiminen 

pankkien ulkopuolelta joukkovelkakirjalainojen muodossa nähtiin helpompana toteuttaa 

päälistalla yhtiön raportoinnin laajennuttua ja tunnettuuden yhä kasvettua (H4). First 
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North -listautuminen monipuolisti rahoituslähteet, joten päälistalle siirtymistä ei nähty 

enää rahoituslähteiden monipuolistumisena, vaan olemassa olevien lähteiden vahvistumi-

sena (H2). 

 

Validi markkina-arvo ja osakkeen käyttö yrityskaupan valuuttana 

First North -listautumisen motiiveissa osakkeen käyttö yrityskaupan valuuttana nousi yh-

deksi tärkeäksi tekijäksi useimmissa haastatteluissa (H1; H3; H5; H6). Yhtiö osti First 

North -listalla olemisen aikaan neljä yhtiötä. Jokainen kauppa toteutettiin maksamalla 

kauppahinnasta osa käteisellä ja osa yrityksen osakkeilla toteuttamalla suunnattu osake-

anti ostettavan yrityksen omistajille. Listaamatonkin yhtiö voi käyttää osakkeita yritys-

kaupan valuuttana, mutta yhteisymmärrykseen pääseminen osakkeen arvostuksesta näh-

dään siinä tilanteessa haasteellisena. Listatulla osakkeella on joka päivä pörssissä notee-

raus, jonka oikeellisuudesta voidaan tietysti myös väitellä. Noteerausta voidaan kuitenkin 

käyttää referenssipisteenä, joka tuo ostajan ja myyjän lähemmäksi toisiaan. (H3.) 

 

Osakkeen käyttäminen maksuvälineenä nähtiin myös Nixun strategian näkökulmasta hy-

vin oleellisena. Yrityskaupoissa Nixu halusi ostettavan yhtiön liittyvän mukaan heidän 

tarinaansa ja matkaan kohti Pohjois-Euroopan johtavaa kyberturvakumppania. Ostetun 

yhtiön omistajien saaminen Nixun osakkeenomistajiksi nähdään sitouttavan heitä jatka-

maan työtä osana Nixua. (H1; H2.) Vaikka osakkeen käyttö yrityskauppojen maksuväli-

neenä nousee tärkeäksi tekijäksi, ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että ostettavan yrityk-

sen omistajat haluavat osakkeita. Ei siis voida yleistää, että listatun yhtiön osakkeen käyt-

täminen yrityskaupassa olisi aina itsestään selvää, mutta ainakin sen käyttö helpottuu huo-

mattavasti ja varsinkin ulkomailla. (H3.) 

 

Mahdollisuus käyttää osaketta yrityskaupan valuuttana. Joo meillä on kaikissa yri-

tyskaupoissa ollut komponenttina osakeanti. Myyvät tahot, niin heille on myös anti 

tehty ja sillä osa kaupasta maksettu. Siinä on toki se rahoitusulottuvuus, että kätei-

sen sijaan maksetaan osa yrityskaupasta osakkeilla, mutta myös se, että kun me 

ostetaan yhtiöitä, joiden omistajat jatkavat meillä mukana Nixun rakentamista, niin 

totta kai siinä on myös se sitouttamisnäkökulma. (H2) 
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Koska jo First North -listan myötä saatiin julkisesti noteerattu osake, sen käyttäminen 

yrityskaupoissa maksuvälineenä ei toiminut enää yhtä keskeisenä motivaationa päälis-

talle siirryttäessä. Kuitenkin päälistayhtiön mahdollisen korkeamman tunnettuuden ja us-

kottavuuden sekä osakkeen mahdollisesti paremman likviditeetin kautta nähtiin, että osa-

ketta voisi käyttää helpommin yrityskaupan valuuttana. Tämä kuitenkin riippuu siitä, suh-

tautuuko yrityksen myyjä päälistan osakkeeseen eri tavalla kuin First North -listan. Toi-

nen mahdollinen tekijä on osakkeen hinnanmuodostus. Jos oletukset suuremmasta sijoit-

tajakunnasta, osakkeen paremmasta likviditeetistä sekä markkinoiden käyttämästä riski-

diskontosta päälistayhtiöitä kohtaan toteutuvat, sen pitäisi näkyä osakkeen hinnassa. 

Osakkeen hinta olisi tällöin korkeampi päälistalla kuin First North -listalla, mikä mahdol-

listaisi kattamaan yrityskaupan hinnan vähemmällä määrällä osakkeita. (H4; H6.) Tätä ei 

kuitenkaan pidetty päälistalle siirtymisen motiivina, sillä takeita paremmasta hinnanmuo-

dostuksesta päälistalla ei ole. 

 

Omistajien irtautuminen 

Yksi tärkeä motiivi listautumiselle oli saada kaupankäyntipaikka yhtiön osakkeille. Ni-

xulla oli jo ennen listautumista varsin hajautettu omistajakunta siitä syystä, että sen osak-

keilla oli käyty kauppaa eQ:n ylläpitämällä ”listaamattomien listalla” vuosien ajan (H3). 

Tämän markkinapaikan lakkauttaminen heikensi osakkeen likviditeettiä, minkä takia yh-

tiössä oli tietynlainen paine palauttaa tilanne ennalleen (H4). 

 

On kuitenkin tärkeää huomata, että teoriassa esitetty motiivi poikkeaa Nixun motiivista, 

vaikka ne on helppo kategorisoida samaan ryhmään. Teoriaosuudessa omistajien irtautu-

minen kuvataan alkuperäisten suurien omistajien exit -strategiana tai divestoinnilla. First 

North -listautumisen aikaan Nixun suurin omistaja omisti noin 20 % yhtiöstä, joten yhti-

össä ei ollut pientä alkuperäisten omistajien joukkoa, joka olisi ajanut listautumista sen 

vuoksi, että olisi päässyt irtautumaan yrityksestä (H4). Omistajien irtautumisen motiivi ei 

siis saa Nixun tapauksessa samaa merkitystä, sillä alkuperäiset omistajat olivat luoneet 

itselleen mahdollisuuden divestoida omistustaan jo aikaisemmin. 
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First North -listautumisen aikaan yhtiön hallitus oli jo siinä mielessä ulkopuolinen halli-

tus, ettei sen jäsenillä ollut yhteensä yli puolta yhtiön päätösvaltaan oikeuttavista osak-

keista. Tietty omistajajoukko ei siis ajanut listautumista hallituksesta käsin divestoinnin 

näkökulmasta (H4.) Markkinapaikan luominen osakkeille nosti esiin keskustelun listau-

tumisesta jo vuonna 2007-2008, mutta myöhemmin Nixu Forever -strategian rahoitus-

tarve muutti listautumisen oikeasti relevantiksi vaihtoehdoksi (H3). Vaikka osakkeelle oli 

tarve saada markkinapaikka, sitä ei pidetty listautumista ajavana voimana, vaan pikem-

minkin hyvänä lisänä verrattuna muihin vaihtoehtoihin (H4). Motiivi voidaan siis Nixun 

tapauksessa esittää sopivammassa muodossa: ”Omistajien kyky käydä kauppaa osak-

keilla”. 

 

Päälistalle siirryttäessä tämä motiivi ei saa enää yhtä suurta merkitystä. Aiemmin todettu 

tarve saada osakkeille markkinapaikka tietysti oli olemassa, mutta se ei ollut enää motiivi 

päälistalle siirtymisen näkökulmasta. Päälistalle siirtyminen voi kuitenkin teoriassa edel-

leen palvella omistajia, jos päälistan markkinat ovat tehokkaammat ja sisältävät vähem-

män riskidiskonttoa, mikä nostaa osakkeen hintaa. Tätä on kuitenkin lähes mahdotonta 

mitata, eikä se ollut varsinainen syy päälistalle siirtymiselle (H4).  

 

Meidän strategia on Nixu Forever. Nixua rakennetaan tästä eteenpäin. Nixua ei 

tehdä myyntiin, sitä ei ruveta pukemaan myyntikuntoon ja lähetä etsimään sille 

uutta kotia vaan lähettiin siitä, että Nixu on se aktiivinen toimija joka konsolidoi 

markkinat, kasvaa isoksi ja siinä kohtaa sitten pörssilistaus tuli oleelliseksi pää-

omahuollon takia. Silloin todettiin, että jotta me voidaan toteuttaa sitä Nixu Fore-

ver -strategiaa niin me tarvitaan rahoituksen lähteet. (H4) 

 

Listautuminen yrityksen myymisen näkökulmasta ei saanut yhdeltäkään haastateltavalta 

tukea. Listautumisen tavoite on ollut tukea Nixu Forever -strategiaa, eikä listautumisella 

tavoiteltu yrityksen myymistä. Haastatteluissa todettiin myös, ettei listautuminen välttä-

mättä kannata, jos haluaa myydä yrityksen. Listaamattomista yhtiöistä ajateltiin saatavan 

suurempia preemioita kuin listayhtiöistä. Yrityksestä maksettava preemio nähtiin hel-

pommin perusteltavana kuin noteeratun yhtiön, jolla on olemassa markkinoilla määräy-

tyvä arvo. (H3; H4.) 
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Näkyvyys, tunnettuus ja uskottavuus 

Nixun listautumista ei alettu tekemään tunnettuuden ja uskottavuuden näkökulmasta. Lis-

tautuminen ei ollut tietoista brändin rakentamista, eikä saatavaa hyötyä osattu edes ottaa 

huomioon. First North -listautuminen palveli jopa yllättävän hyvin yhtiön tunnettuutta ja 

huomiota alettiin saamaan täysin eri tavalla. Tunnettuuden lisäyksellä oli valtava merki-

tys etenkin siinä kohderyhmässä, jota Nixu tavoitteli eli suuria yrityksiä. (H3; H4; H5.) 

 

Lisätä yrityksen tunnettuutta kotimaassa, joo siis (First North) listautumisella oli 

valtava merkitys, että olen niin kun vitsaillut sitä, että se vuosikustannus kannattaa 

maksaa ihan niin kun markkinointimielessä. Et kyllähän Nixun tunnettuus asiakkai-

den ja nimenomaan sen kohderyhmän mikä me haluttiin, eli suuremmat yritykset, 

niin niiden yritysten keskuudessa yhtiön tunnettuus lisääntyi ihan merkittävästi. 

(H3) 

 

Nixun kannalta uskottavuuden kasvu First North -listautumisen seurauksena oli olen-

naista, vaikka sitä ei etukäteen osattu ottaa huomioon. Nixun liiketoiminta vaatii vahvaa 

asiakkaiden luottamusta. Asiakkaat ulkoistavat olennaisen liiketoimintaan vaikuttavan 

riskin Nixulle, joten luottamuksen täytyy olla aukotonta. Mahdollista luottamuspulaa ei 

pelasteta edes palvelusopimuksen sanktioilla. Haastatteluissa todettiin, että listautuminen 

vahvisti sitä mielikuvaa, että Nixu on tosissaan tarjoamassa näitä palveluita. Yrityksen 

näkökulmasta saatiin varmistusta myös governance -prosessien toimivuudesta, kun ulko-

puoliset konsultit kävivät niitä läpi ja auttoivat rakentamaan sisäisen valvonnan kehikon. 

(H3; H6.) 

 

Suomessa First North -listalla oleminen nähtiin tunnettuuden osalta riittävänä, mutta pää-

listalle siirtymisen koettiin parantavan tunnettuutta myös ulkomailla (H3). Päälistalle siir-

tymisestä saatavan hyödyn koettiin ulkomailla olevan myös se, että voidaan sanoa yhtiön 

olevan oikea pörssiyhtiö (H3; H4). Päälista-asemasta voi olla hyötyä yhtiöiden välisissä 

neuvotteluissa. Lisäksi päälistayhtiöiden koettiin saavan enemmän huomiota analyytikoi-

den, talousmedian ja institutionaalisten sijoittajien keskuudessa (H6). Tunnettuuden pa-
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raneminen nähtiin kuitenkin päälistalle siirtymisen oheistuotteena eikä varsinaisena mo-

tiivina. Omalta osaltaan päälistalle siirtyminen tuo myös governance vaatimuksiin lisäyk-

siä, jotka ovat pieniä ruuvinkiristyksiä lisäten yhtiön toimintavarmuutta ja uskottavuuden 

tasoa. (H4.) Vaikka regulaatioon suhtauduttiin osittain negatiivisesti, täytyy muistaa, että 

se on uskottavuuden parantumisen mahdollistaja. Taulukossa 5 on listattu teoriassa esite-

tyt motiivit ja kuvattu aineistosta saatu tulos sekä First North –listan että päälistan osalta. 

Taulukosta voidaan nähdä, että osakkeen käyttö yrityskaupan valuuttana ja omistajien 

kyky käydä kauppaa osakkeilla ei ole enää varsinaisia motiiveja siinä vaiheessa, kun on 

kyse päälistalle siirtymisestä. Vain investointien rahoittaminen esiintyi motiivina sekä 

First North -listautumisessa että päälistalle siirtymisessä. 

 

Taulukko 5 Motiivit tiivistettynä 

Motiivi First North Päälista 

Pääomarakenne Neutraali Neutraali 

Investointien rahoittaminen Vahva,  

kasvun rahoittaminen 

Vahva,  

kasvava rahoitustarve 

Osakkeen käyttö yrityskau-

pan valuuttana 

Vahva, epäorgaanisen 

kasvun mahdollistaja  

Neutraali, mahdollisesti 

osakkeen parempi hinnan-

muodostus 

Omistajien irtautuminen/yri-

tyksen myyminen 

Olematon Olematon 

Omistajien kyky käydä 

kauppaa osakkeilla  

Vahva Neutraali 

Näkyvyys, tunnettuus ja us-

kottavuus 

Ei koettu motiiviksi,  

positiivinen seuraus 

Ei koettu motiiviksi, vah-

vistava 

 

4.3.2 First North -listan eteishyöty ja kysymys päälistalle siirtymisestä 

First North -listaa on usein kutsuttu päälistan ponnahduslaudaksi tai eteiseksi. Yleisen 

käsityksen mukaan näin myös Pörssi markkinoi sitä (H4). Lähtökohtaisesti kaikki pitivät 
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First North -listaa jollain tavalla toimivana päälistan eteisenä, vaikka osalla haastatelta-

vista ensimmäinen reaktio kysymykseen oli epävarma. 

 

First North -listaa pidettiin sopivana ensimmäisenä askeleena noteeratun yhtiön maail-

maan. Se tasoittaa tietä, ettei tarvitse heti kivuta vuoren huipulle (H2). Yhtiön koon takia 

suora päälistautuminen olisi voinut olla liian iso prosessi (H3; H6). First North -lista mah-

dollistaa välivaiheen, jossa harjoitellaan sisäpiiriasioihin ja raportointiin tottumista eli 

siirrytään pörssiyhtiön kulttuuriin (H1; H4). 

 

Tämän vaiheen ei nähty synnyttävän merkittävästi ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi vä-

liaskeleesta saatujen hyötyjen nähtiin ylittävän kustannukset (H4). Listautumisen kustan-

nusten nähtiin olevan suurimmaksi osaksi kertaluonteisia, eikä niitä siitä syystä kannata 

pelätä (H3). Päälistalle meneminen suoraan olisi myös hukuttanut pienen talousosaston, 

joten väliaskelma loi myös mahdollisuuden kasvattaa talousosastoa vaiheittain. Talous-

osaston resurssien ja osaamisen tarpeen nähtiin kasvavan päälistalle siirryttäessä. (H1; 

H3.) Mahdollisuus oppia asioita vaiheittain nähtiin positiivisena asiana (H1; H3; H4). 

Päälistalle siirtymisen haastavimpana osa-alueena nähtiin IFRS konversio, joten sen vä-

liin jääminen mentäessä ensin First North -listalle porrastaa vaiheita olennaisesti (H1; H2; 

H3; H4; H5; H6).  

 

Olennaisimpana esteenä suoraan päälistalle menemiselle nähtiin yrityksen koko, joka on 

kirjallisuudessakin usein selittävä tekijä yritysten listautumisissa. Kuitenkaan pelkkä yri-

tyksen koko ei kerro totuutta, vaan kyseessä on pikemminkin liiketoiminnan tukitoimin-

tojen resurssien laajuus. Tarkemmin tämä tarkoittaa yhtiön prosessien formaaliuden tasoa 

ja kykyä resursoida hallinnollisia tehtäviä. Näiden toimintojen resurssien rajallisuus tekisi 

suoraan päälistalle menemisestä raskaan prosessin, jossa yhtiön kevyet tukitoiminnot 

hukkuisivat päälistan vaatimuksiin. First North -listautuminen mahdollistaa näiden tuki-

toimintojen vaiheittaisen kehittämisen ja samalla saadaan muita listautumisen hyötyjä. 

First North -listan eteishyödyssä on siis myös inhimillinen näkökulma. Ihmiset tekevät 

listautumiseen vaadittavaa työtä, eikä heitä voi rasittaa liikaa. Tämä on sellainen asia, jota 

ei aina sijoittajanäkökulmassa oteta huomioon. (H1; H3.)  
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Kuitenkaan liian pienenä sinne päälistalle ei kannata mennä. Siinä on tietysti vaan 

se että, jos on edelleen yksityisessä omistuksessa niin millä sitä kasvua rahoitetaan. 

Jos on sellainen firma, jonka tulokassavirta pyörittää sitä juoksevaa bisnestä, mutta 

jos on tällaisia kasvutavoitteita niin millä rahoittaa sitä kasvua, jos on rajallinen 

määrä omistajia tai jotka ei ole valmiita sijoittamaan siihen rahaa. Jos ostetaan 

yrityksiä seuraavan viiden vuoden aikana ja ensimmäiset vuodet menevät negatii-

visella kassavirralla, niin eihän siihen saa pankilta rahoitusta. Jos on tällaiset kas-

vutavoitteet niin silloin tavalla tai toisella täytyy varmaan omistuspohjaa laajentaa 

ja hakee sellaista platformia jossa pystytään oman pääoman ehtoista rahoitus-

hanaa käyttämään, joka auttaa siihen, että saadaan myös sitä vieraan pääoman 

ehtoista rahaa. (H6) 

 

Kysymys päälistalle siirtymisestä on mielenkiintoinen. Nixun tapauksessa se nähtiin pit-

kälti luonnollisena osana yhtiön kasvua. First North -listalle jääminen ei tuntunut järke-

vältä, kun yrityksellä on tarkoitus kasvaa edelleen yhä suuremmaksi yhtiöksi (H4). First 

North -listalla ollessa kysymys päälistalle siirtymisestä painottui siis pikemmin siihen, 

milloin päälistalle siirrytään kuin miksi sinne siirrytään (H2; H3). Päälistalle siirtymisen 

nähtiin rajoittavan esimerkiksi yritysostojen tekemistä samaan aikaan (H3). Lisäksi IFRS 

-kirjanpitoon siirtymisen ajateltiin olevan helpompaa, mitä pienempi yhtiö vielä on (H4).  

 

Päälistalle hakeutumisen osalta kuvitelma oli se, että mitä aikaisemmin mennään 

sitä helpommin se tapahtuu ja kun todettiin, että jos tehdään se nyt, niin me joudu-

taan väkisinkin vetää henkeä sen aikaa näistä uusista yritysostoista. Ei voi samaan 

aikaan tehdä IFRS siirtymää ja ostaa kahta yritystä. Ei vaan resurssit riitä, kun 

samat ihmiset tekevät niitä asioita, niin ei voi heitä rasittaa liikaa. Todettiin että 

jos me siirretään tätä eteenpäin niin jossain vaiheessa tulee tämmöinen pysähtymi-

nen. Todettiin että nyt on hyvä hetki pysähtyä. Ruotsin ensimmäiset kasvuaskeleet 

oli otettu, todettiin et nyt on hyvä hetki hoitaa tämä (päälistalle siirtyminen) ja sitten 

päätettiin, että hoidetaan. Koska se on joskus kuitenkin edessä. (H3) 

 

Haastatteluissa ei kuitenkaan noussut esille sellaisia asioita, jotka osoittaisivat päälistan 

selvästi paremmaksi paikaksi kuin First North -listan. Päälistalle siirtymisen hyötyjä ei 



74 

 

pystytty kuvailemaan yhtä tarkasti kuin First North -listautumisen hyötyjä. First North -

listautumisen motiivit ovat suurimmaksi osaksi linjassa teoriaymmärryksen kanssa, mutta 

päälistalle siirtymisen motiiveihin liittyy kuitenkin jotain sellaista, jota listautumisen hyö-

tyjen teoriaymmärrys ei täysin tunne. Kaikissa haastatteluissa mainittiin, että päälistalle 

siirtyminen oli luonnollinen askel yrityksen kasvustrategiassa. Lisäksi kyse oli myös siitä, 

että First North -listalle jääminen ei olisi ollut strategian ja tavoitteiden mukaista. Tämä 

kytkeytyy lähelle teoriaymmärryksen tunnettuuden ja uskottavuuden motiivia, mutta ei 

kuitenkaan täysin. Päälistalle siirtyminen nähtiin kokonaisvaltaisempana askeleena 

eteenpäin kuin pelkkänä motiivina tunnettuuden tai uskottavuuden lisäämisestä, koska 

siirtyminen liittyi myös siihen, että oltiin jo kyvykkäämpiä suoriutumaan päälistan kor-

keammista kustannuksista ja vaatimuksista. Sen lisäksi, että päälistalle siirtymisellä py-

rittiin vahvistamaan pääomahuoltoa, case-yrityksen tapauksessa päälistalle siirtymistä 

voisi kuvata myös viestinä kaikille sidosryhmille siitä, että yrityksellä on todellinen tah-

totila jatkaa kasvua yhä suuremmaksi pörssiyritykseksi ja olla uskottava toimija markki-

noilla.  

 

Tutkimuksen perusteella First North -lista toimii hyvin päälistan eteisenä porrastaen lis-

tautumisesta aiheutuvia vaatimuksia. Toisaalta case-yrityksen tapauksessa se mahdollisti 

investointien rahoittamisen ja osakkeiden käyttämisen yrityskaupassa sekä lisäsi tunnet-

tuutta ja uskottavuutta jo First North -listalla ollessa. Siispä First North -listan voidaan 

tutkimuksen valossa nähdä toimivan hyvin myös itsenäisenä markkinapaikkana. Päälis-

talle siirtymisen mielekkyys voi liittyä listautumisen hyötyjen vahvistamiseen tai siihen, 

että se on luonnollinen askel eteenpäin. Päälistalle siirtymisestä saatavat hyödyt ovat kui-

tenkin vaikeammin määriteltävissä kuin First North -listalta saatavat hyödyt. 

4.3.3 Listautuminen on yksi monista vaihtoehdoista 

Tässä tutkimuksessa on pyritty käsittelemään First North -listautumista ja päälistalle siir-

tymistä Nixun näkökulmasta mahdollisimman kattavasti. Tutkimuksessa on kuitenkin kä-

sitelty vain yhtä tapausta. Tietyssä tilanteessa listautumisella saadaan hyötyjä liiketoimin-

nan kasvattamiseen, mutta se ei ole koskaan polku, jota pitäisi itsetarkoituksellisesti ta-

voitella. Kahdella yrityksellä ei koskaan ole samanlaista tilannetta, joten päätöksentekoon 
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vaikuttavat tekijät ovat erilaisia eri yrityksillä. Tämä luku sisältää paljon lainauksia haas-

tatteluista ja niiden tarkoitus on havainnollistaa sitä, että case-yrityksen johdossa on arvi-

oitu muitakin vaihtoehtoja kuin listautumista. 

 

Minä olen sitä koulukuntaa, että uskon siihen, että yhtiön oma ja tärkein juttu on 

se, että yhtiö ymmärtää mistä oma kilpailuetu rakentuu, jolla se kykenee saamaan 

kestävällä tavalla kasvua, kannattavuutta ja kykenee saamaan sijoitetulle pää-

omalle riittävän tuoton kestävällä tavalla. Puhun paljon siitä, että yrityksen body 

pitää olla kunnossa ja kyetään toteuttamaan strategiaa, joka tähtää niihin tavoit-

teisiin, ettei lähetä hötkyilee ja hörhöilee. Se on riskienhallintaa, ettei olla liian 

yltiöpäisiä. (H6) 

 

On tärkeä ymmärtää, että yrityksen tarpeet syntyvät tavoitteista, minkä jälkeen pohditaan 

mikä polku palvelee yhtiötä parhaiten. Listautuminen ei siis ole tavoite vaan sillä vasta-

taan esimerkiksi tavoitteiden rahoitukselliseen tarpeeseen. Yhtiön tilanteen ja tavoitteiden 

ymmärtäminen on päätöksenteon keskiössä ja eri vaihtoehtoja punnitaan niiden hyvien ja 

huonojen puolien kautta.  

 

Mielestäni First North -listaus ja sitten päälistaus on kuitenkin vaan yksi vaihtoehto 

ja siellä sen yrityksen strategia, että mitä se yhtiö tosiasiassa tavoittelee, on ratkai-

sevaa. Sanoisin ettei kenenkään pakkomielteisesti pidä lähtee listalle vain sen takia, 

että listayhtiöllä on joku erilainen status. Se tuo positiivisia asioita tunnettuuteen 

ja governanceen ja muuhun, mutta se tuo kuitenkin paljon myös ”pahaa”, siis niin 

kun haittaa sanotaan mieluummin ehkä näin. (H4) 

 

Haastateltavat nostivat useasti esiin sen, että listautuminen on ollut vain yksi mahdollinen 

polku Nixun tarinassa. Erityisesti haastatteluissa nousi esille yrityksen tilanteen ja tavoit-

teiden ymmärtäminen. Yrityksen johdossa pitäisi olla lähtökohtana ymmärtää yrityksen 

tavoitteita ja etsiä niiden toteuttamiseen sopivimmat työkalut. Listautumisen ei pitäisi olla 

itsetarkoituksellinen tavoite vaan sen pitäisi tukea yhtiölle asetettuja tavoitteita. Listautu-

minen toimii tällöin tavoitteiden toteuttamisen mahdollistajana.  
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Jossain vaiheessa todetaan et yhtiö on kypsä ja valmis tekemään tämmöinen päätös. 

Se on keljua, jos tehdään päätös jostakin asiasta ilman, että riittävän hyvin ymmär-

retään mitä faktoja tai näkökulmia siihen liittyy. Jos tehdään päätös olettaen, että 

ollaan jossain kunnossa ja sitten ei ollakaan siinä kunnossa, niin sitten käy köpe-

lösti. Siitä tulee tuskien taival pitkäksi aikaa, mutta jos riittävän hyvin ymmärre-

tään, että ollaan tässä kunnossa ja arvioidaan, että tavoite olisi toi ja arvioidaan 

siihen liittyviä näkökohtia ja katsotaan, onko tämä tehtävissä. Ja sit vaan tehdään. 

Ja Nixun tapauksessa olen ainakin toistaiseksi kokenut, että väittelyä on käyty, fak-

toja on selvitetty ja puntaroitu ja arvioitu ja niiden mukaisesti eletään ja ne on 

osattu ottaa toistaiseksi huomioon. (H6) 

 

Yritystä ja liiketoimintaa tulee ymmärtää ja viedä eteenpäin oikeilla työkaluilla (H3). 

Haastavaa eri vaihtoehtojen vertailussa on se, että nämä kysymykset ovat usein laadullisia 

ja perustuvat ihmisten subjektiivisiin näkemyksiin mitkä pohjautuvat vahvasti kunkin ai-

kaisempiin kokemuksiin. Vaikka Nixu ei välttämättä olisi kyennyt vastaavaan kasvuun 

ilman listautumista, kasvua olisi voitu hakea myös muilla tavoilla (H4; H5). Listautumi-

nen on siis vain yksi vaihtoehto muiden joukossa. 



77 

 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoitteena oli pyrkiä lisäämään ymmärrystä First North -listan merkityksestä 

toisaalta omana markkinapaikkanaan ja toisaalta päälistan eteisenä. Tarkoituksena oli tut-

kia mitkä syyt johtivat case-yrityksen First North -listalle hakeutumiseen ja edelleen pää-

listalle siirtymiseen. Tarkoituksena oli myös valottaa First North -listan ja päälistan hyö-

tyjen ja kustannusten eroavaisuuksia, ymmärtää millä tavoin First North -lista toimii pää-

listan eteisenä sekä sitä, miksi yritys haluasi jäädä First North -listalle tai jatkaa päälis-

talle.  

 

Vastauksien etsimisessä sovellettiin laadullista tutkimusmenetelmää, jossa lähestyttiin jo 

aikaisemmin tutkittuja aihealueita abduktiivisesti ja tutkimattomia induktiivisesti. First 

North -listautumisen ja päälistalle siirtymisen motiiveihin etsittiin vastauksia hyödyntä-

mällä ymmärrystä aiemmasta kirjallisuudesta. First North -listan ymmärtämistä omana 

markkinapaikkanaan ja päälistan eteisenä tutkittiin induktiivisesti aihealueen vähäisen 

kirjallisuuden vuoksi. Tutkimuksen teoriapohja antoi tutkittavalle aiheelle hyvän perus-

tan, mutta tutkimustulosten annettiin nousta esiin aineistolähtöisesti.  

 

Aineiston analyysissa ja tulosten tulkinnassa ymmärrettiin, että listautumispäätös on laaja 

kokonaisuus. Kuten aiemmin on jo todettu, kirjallisuus ei ole kyennyt selittämään listau-

tumisia yhdellä ainoalla teorialla (Bancel & Mittoo 2009). Tässäkään tutkimuksessa tu-

loksia ei selitetty yhden teorian avulla, vaan pyrkimyksenä oli ymmärtää syvällisesti 

kaikki listautumispäätökseen vaikuttaneet tekijät. Osittain näitä nousi esiin myös teo-

riaymmärryksen ulkopuolelta, mikä oli tutkimuksen induktiivisen luonteen vuoksi mah-

dollista. Teorian pohjalta listautumispäätökseen vaikuttavat tekijät jaettiin kolmeen ryh-

mään: listautumisen motiiveihin ja hyötyihin, listautumisen kustannuksiin sekä markki-

napaikan valintaan. Kuvioon 6 on koottu tutkimuksen tulokset tämän jaottelun mukaan. 

Lisäksi kuvioon on lisätty empiriasta esiin noussut motiivi, jolla on kokonaisvaltaisempi 

merkitys kuin yhden teoriaymmärryksen osa-alue. Kuvio havainnollistaa sitä, että listau-

tumispäätös on usean tekijän summa. 
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Kuvio 6 Empirian pohjalta täytetty viitekehys 

 

Nixun listautuminen First North -listalle perustui vuonna 2013 asetetun strategian Nixu 

Forever tavoitteisiin. Uuden strategian tavoitteena oli vahva kasvu ja listautumisella vas-

tattiin kasvutavoitteista johtuvaan rahoitustarpeeseen. Lisäksi yhtiöllä oli jo verrattain 

suuri joukko omistajia, joille haluttiin luoda mahdollisuus käydä kauppaa osakkeilla. Lis-

tautuminen mahdollisti sekä oman pääoman keräämisen että yrityskauppavetoisen kas-

vustrategian käyttämällä osaketta yrityskaupan maksuvälineenä. Tällä pyrittiin myös si-

touttamaan ostetun yrityksen omistajat Nixun tavoitteisiin. Päälistalle siirtyminen muut-

tui relevantiksi yhä kasvavassa rahoitustarpeessa sekä IFRS -kirjanpitoon siirtymisen 

pohdinnassa. Päälistalle siirtyminen nähtiin myös osana yhtiön luonnollista kasvutarinaa 

matkalla Pohjois-Euroopan johtavaksi kyberturvakumppaniksi. Jälkikäteen sen nähtiin 

tuovan myös uskottavuutta ja tunnettuutta erityisesti kansainvälisesti.  

 

Nixun vahvimmaksi listautumismotiiviksi tunnistettiin investointien rahoittamien, mikä 

on myös kirjallisuudessa todettu olevan merkittävä motiivi listautumisien taustalla. Nixun 
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tapauksessa kyseessä oli kasvustrategian mukaisten tulevien investointien rahoittaminen, 

mikä mukailee parhaiten Kimin ja Weisbachin (2008) näkemyksiä investointien rahoitta-

misesta. Nixun liiketoiminnan luonteen takia suuret investoinnit tarkoittavat lähtökohtai-

sesti yrityskauppoja, minkä takia myös osakkeiden käyttäminen valuuttana yrityskau-

poissa tunnistettiin vahvaksi motiiviksi. Yrityskapat nousivat tärkeäksi kasvun ajuriksi 

listautumisen jälkeen, mikä mukailee Celikyurtin ym. (2010) sekä Hsiehin ym. (2011) 

tutkimuksien havaintoja. Tutkimuksen aineiston perusteella voidaan myös todeta, että osa 

teoriaymmärryksen motiiveista menettää jossain määrin merkityksensä siinä vaiheessa, 

kun puhutaan toiselle listalle siirtymisestä eikä listautumisesta. 

 

Tutkielman induktiivisen puolen tarkoituksena oli ymmärtää myös First North -listan 

merkitystä sekä itsenäisenä markkinapaikkana että päälistan eteisenä. Pienten ja nuorten 

yritysten listautumista rajoittavana tekijänä on pidetty niiden kokoa (Chemmanur & Ful-

ghieri 1999; Aslan & Kumar 2011). Paganon ym. (1998) mukaan tämä johtuu erityisesti 

siitä, että listautumisen kustannukset eivät laske merkittävästi suhteessa yrityksen kokoon 

nähden. Tutkimuksen perusteella yrityksen pieni koko tarkoittaa rajallisia hallinnollisia 

resursseja suoriutumaan päälistan vaatimuksista. Listautumisen kannalta järkevän yrityk-

sen koon saavuttamisen tekee haastavaksi se, että kasvua täytyy rahoittaa kuitenkin jollain 

tavalla. Chemmanurin ja Fulghierin (1999) mukaan listautumisen vaihtoehto on kerätä 

rahoitus pääomasijoittajalta, mikä voi kuitenkin aiheuttaa kustannuksia, jos pääomasijoit-

tajasta tulee liian suuri omistaja. First North -lista vaikuttaisi vastaavan kumpaankin 

edellä mainittuun ongelmaan. First North -listalle listautumisen kustannukset ovat pie-

nemmät ja vaatimuksien taso mahdollistaa listautumisen, vaikka yritys on vielä pieni. 

First North -lista näyttäisi mahdollistavan kasvun rahoittamisen siinä vaiheessa, kun yri-

tyksen liiketoiminta on jo vakiintunutta, mutta organisaatiorakenne ei ole vielä valmis 

päälistan vaatimuksiin eikä tulorahoitus riitä kattamaan tarvittavaa kasvua. First North -

lista vaikuttaisi siis aikaistavan hetkeä, jossa pääoman kerääminen usealta pienemmältä 

sijoittajalta muuttuu kannattavammaksi kuin yhdeltä suurelta pääomasijoittajalta.  

Vaikka pitkän tähtäimen tavoite olisi olla päälistattu yhtiö, First North -listautuminen vai-

kuttaisi olevan sellainen väliaskelma, joka pienen yrityksen kannattaa ottaa, mikäli re-

surssien ei oleteta vielä täysin riittävän päälistan tiukempaan regulaatioon. First North -

listautuminen porrastaa vaiheita merkittävästi ilman olennaisia huonoja puolia. First 
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North -listaa ei kuitenkaan pitäisi ymmärtää täysin päälistan eteiseksi. Case-yrityksen 

kannalta päälistalle siirtyminen nähtiin luonnollisena askeleena eteenpäin. Tässä tutki-

muksessa ei kuitenkaan löydetty suoraa vastausta siihen, miksi päälistalle siirtyminen pi-

täisi olla itsestäänselvyys First North -listalla olevalle yhtiölle. First North -lista tarjoaa 

listautumisen hyötyjä alhaisemmilla kustannuksilla. Päälistalle siirtymisen hyöty voi liit-

tyä jonkin listautumisen hyödyn vahvistamiseen tai viestiin kaikille sidosryhmille siitä, 

että yrityksellä on tahtotila kasvaa yhä suuremmaksi pörssiyhtiöksi. Tällä viestillä voi olla 

samankaltaisia hyötyjä, mitä Lehavy ja Sloan (2008) sekä Bushee ja Miller (2012) ovat 

todenneet sijoittajaviestinnästä. Osakkeen valuaation ja likviditeetin parantuminen pää-

listalle siirryttäessä oli yksi empiriasta esiin noussut mahdollinen hyöty, joka tarvitsee 

kuitenkin jatkotutkimusta. Tutkimus jättää auki sen mahdollisuuden, että riippuen yrityk-

sen strategiasta ja tavoitteista First North -listalle jääminen voi olla järkevää yrityksen 

kannalta. Tämä mukailee Doukasin ja Hoquen (2016) tutkimuksen näkemyksiä siitä, että 

markkinapaikan valintaan vaikuttaa pikemminkin yrityksen tavoitteet kuin se, että täyt-

tääkö yritys tietyn listan vaatimukset. First North -lista tai päälista ei tämän tutkimuksen 

perusteella ole itsessään toistaan parempi, vaan paremmuus riippuu yrityksen tilanteesta 

ja tavoitteista sekä pitkän aikavälin strategiasta. Kuviossa 7 on esitetty tutkielman induk-

tiivisen osion havainnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7 Tutkielman induktiivisen osion havainnot 
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Tulosten merkittävyys, rajoitukset ja jatkotutkimukset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli avata uusi tutkimusalue. First North -listaa ei ole tieteelli-

sessä tutkimuksessa juurikaan tutkittu, joten tämän tutkimuksen tavoitteena oli lähestyä 

aihetta menetelmällä, joka sopii uuden aiheen tutkimiseen, mutta sisältää tiettyjä rajoit-

teita. Tutkimus on luonut pohjaa uuden aihealueen tutkimukselle ja uusia ajatusuria aihe-

alueen ylle.  

 

Tutkimukseen liittyy kuitenkin rajoitteita. Ensinnäkin tutkimuksessa on käytetty sellaisia 

menetelmiä, jotka ovat alttiita subjektiivisuudelle. Aineisto perustuu haastateltavien nä-

kemyksiin ja kokemuksiin. Toiseksi tutkimuksessa on haastateltu vain yhtä yritystä, joten 

tulokset eivät ole yleistettävissä muihin yrityksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli syvälli-

sesti ymmärtää case-yrityksen motiivit listautua First North -listalle ja siirtyä päälistalle 

sekä ymmärtää näiden suhdetta toisiinsa case-yrityksen tapauksessa. Tulosten yleistettä-

vyyden rajoituksista huolimatta, aineistoa on pyritty analysoimaan ja tulkitsemaan niin, 

että sillä on selkeä kontribuutio tiedeyhteisölle. Nämä tulkinnat kuitenkin sisältävät sen 

rajauksen, että niitä ei voida tämän tutkimuksen pohjalta yleistää vaan aihealue vaatii 

vielä laajempaa tutkimusta.  

 

Tutkimuksessa avattiin case-yrityksen First North -listautumisen ja päälistalle siirtymisen 

motiivit, mikä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun niin on tieteellisessä tutkimuksessa 

tehty. Tutkimuksella ei pystytty suoraan vastaamaan siihen, miksi First North -listalta 

pitäisi siirtyä päälistalle. Mahdollisia syitä voi olla viesti halusta kasvaa yhä suuremmaksi 

yritykseksi tai jonkun listautumisen hyödyn vahvistamisen lisäksi osakkeen korkeampi 

valuaatio tai likviditeetti päälistalla, mistä olisi hyötyä sekä yritykselle että osakkeen-

omistajille. Näihin haastatteluissa esiin nousseisiin ajatuksiin ei kuitenkaan pystytty etsi-

mään lopullisia vastauksia vaan ne ovat suuntaa antavia havaintoja ajatellen aihealueen 

jatkotutkimusta. 

 

Aihealueen tutkimuksen jatkamiselle olisi olennaista tutkia yritysten valuaatioiden eroja 

First North -listan ja päälistan välillä. Tämän tutkimuksen aineistosta esille nousseet te-

kijät, jotka voivat johtaa heikompaan osakkeen valuaatioon First North -listalla ovat First 
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North -listan korkeampi epäsymmetrinen informaatio tai sijoittajien käyttämä korkeampi 

riskidiskontto. Heikompi valuaatio voi koitua kustannukseksi esimerkiksi osakeanneissa 

tai osakkeen käyttämisessä yrityskaupan valuuttana. Korkeampi valuaatio voi olla yksi 

päälistalle siirtymien hyöty yrityksen ja omistajien näkökulmasta. Tätä tutkimalla pystyt-

täisiin mahdollisesti vastaamaan kysymykseen siitä, onko olemassa sellainen yrityksen 

kokoluokka, jossa päälistalta saatavat hyödyt ylittävät sen korkeammat kustannukset jo 

sen perusteella, että listojen osakkeen valuaatio voi olla erilainen. 

 

Seuraavissa aihealueen tutkimuksissa olisi mielekästä tutkia myös muiden First North -

listalta päälistalle siirtyneiden yritysten motiivit. Koska tässä tutkimuksessa on luotu 

esiymmärrystä aihealueesta, seuraavissa tutkimuksissa olisi mahdollista haastatella kaik-

kia päälistalle siirtyneitä yrityksiä. Muita yrityksiä haastattelemalla voisi löytää saman-

kaltaisuuksia tai eroavaisuuksia tämän tutkimuksen kanssa, mikä vahvistaisi tai kyseen-

alaistaisi tämän tutkimuksen havaintoja. Lisäksi First North -listalla pitkään olleiden yri-

tysten motiiveja olisi myös syytä tutkia. Näiden yritysten tutkimisella voitaisiin parem-

min myös ymmärtää sitä, miksi yritykset eivät aina halua siirtyä päälistalle. Aihealueen 

jatkotutkimukselle on siis useita eri mahdollisuuksia. 



83 

 

LÄHDELUETTELO 

 

Kirjallisuus 

Admati, A. R., & Pfleiderer, P. (2000). Forcing firms to talk: Financial disclosure 

regulation and externalities. The Review of Financial Studies, 13(3), 479-519. doi: 

10.1093/rfs/13.3.479 

 

Ahmed, K., Chalmers, K., & Khlif, H. (2013). A meta-analysis of IFRS adoption 

effects. The International Journal of Accounting, 48(2), 173-217. doi: 

10.1016/j.intacc.2013.04.002 

 

Ang, J. S., & Brau, J. C. (2002). Firm transparency and the costs of going public. 

Journal of Financial Research, 25(1), 1-17. doi: 10.1111/1475-6803.00001 

 

Ang, J. S., & Cheng, Y. (2006). Direct evidence on the market-driven acquisition 

theory. Journal of Financial Research, 29(2), 199-216. doi:10.1111/j.1475-

6803.2006.00174.x 

 

Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2000). Agency costs and ownership structure. The 

Journal of Finance, 55(1), 81-106. doi: 10.1111/0022-1082.00201 

 

Asker, J., Farre-Mensa, J., & Ljungqvist, A. (2015). Corporate investment and stock 

market listing: A puzzle? The Review of Financial Studies, 28(2), 342-390. doi: 

10.1093/rfs/hhu077 

 

Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). The effect of international institutional 

factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics, 

29(1), 1-51. doi: 10.1016/S0165-4101(00)00012-4 

 

Ball, R., Robin, A., & Wu, J. S. (2003). Incentives versus standards: Properties of 

accounting income in four east Asian countries. Journal of Accounting and 

Economics, 36(1), 235-270. doi: 10.1016/j.jacceco.2003.10.003 

 

Bancel, F., & Mittoo, U. R. (2009). Why do european firms go public? European 

Financial Management, 15(4), 844-884. doi: 10.1111/j.1468-036X.2009.00501.x 

 

Barber, B. M., & Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on 

the buying behavior of individual and institutional investors. The Review of 

Financial Studies, 21(2), 785-818. doi:10.1093/rfs/hhm079 

 

Bhide, A. (1993). The hidden costs of stock market liquidity. Journal of financial 

economics, 34(1), 31-51. doi: 10.1016/0304-405X(93)90039-E 

 

Brau, J. C., Francis, B., & Kohers, N. (2003). The choice of IPO versus takeover: 

Empirical evidence. Journal of Business, 76(4), 583-612. doi: 10.1086/377032 

 



84 

 

Brau, J. C., Couch, R. B., & Sutton, N. K. (2012). The desire to acquire and IPO long-

run underperformance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(3), 493-

510. doi: 10.1017/S0022109012000233 

 

Brau, J. C., & Fawcett, S. E. (2006). Initial public offerings: An analysis of theory and 

practice. The Journal of Finance, 61(1), 399-436. doi: 10.1111/j.1540-

6261.2006.00840.x 

 

Brown, S., & Hillegeist, S. A. (2007). How disclosure quality affects the level of 

information asymmetry. Review of Accounting Studies, 12(2), 443-477. doi: 

10.1007/s11142-007-9032-5 

 

Burgstahler, D. C., Hail, L., & Leuz, C. (2006). The importance of reporting incentives: 

Earnings management in European private and public firms. The accounting review, 

81(5), 983-1016. doi: 10.2308/accr.2006.81.5.983 

 

Bushee, B. J., & Miller, G. S. (2012). Investor relations, firm visibility, and investor 

following. The Accounting Review, 87(3), 867-897. doi: 10.2308/accr-10211 

 

Celikyurt, U., Sevilir, M., & Shivdasani, A. (2010). Going public to acquire? the 

acquisition motive in IPOs. Journal of Financial Economics, 96(3), 345-363. doi: 

10.1016/j.jfineco.2010.03.003 

 

Chemmanur, T. J., & Fulghieri, P. (1999). A theory of the going-public decision. The 

Review of Financial Studies, 12(2), 249-279. doi: 10.1093/rfs/12.2.249 

 

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2013). Mandatory IFRS reporting and changes 

in enforcement. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3), 147-177. doi: 

10.1016/j.jacceco.2013.10.007 

 

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2016). Capital-market effects of securities 

regulation: Prior conditions, implementation, and enforcement. Review of Financial 

Studies, 29(11), 2885-2924. doi: 10.1093/rfs/hhw055 

 

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2008). Mandatory IFRS reporting around the 

world: Early evidence on the economic consequences. Journal of Accounting 

Research, 46(5), 1085-1142. doi: 10.1111/j.1475-679X.2008.00306.x 

 

De George, E. T., Ferguson, C. B., & Spear, N. A. (2013). How much does IFRS cost? 

IFRS adoption and audit fees. The Accounting Review, 88(2), 429-462. doi: 

10.2308/accr-50317 

 

De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption 

literature. Review of Accounting Studies, 21(3), 898-1004. doi: 10.1007/s11142-016-

9363-1 

 

Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. The 

Review of Economic Studies, 51(3), 393-414. doi: 10.2307/2297430 

 



85 

 

Doukas, J. A., & Hoque, H. (2016). Why firms favour the AIM when they can list on 

main market? Journal of International Money and Finance, 60, 378-404. doi: 

10.1016/j.jimonfin.2015.10.001 

 

Ellul, A., & Pagano, M. (2006). IPO underpricing and after-market liquidity. The 

Review of Financial Studies, 19(2), 381-421. doi: 10.1093/rfs/hhj018 

 

Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. 

London: Sage Publications.  

 

Fu, F., Lin, L., & Officer, M. S. (2013). Acquisitions driven by stock overvaluation: Are 

they good deals?. Journal of Financial Economics, 109(1), 24-39. doi: 

10.1016/j.jfineco.2013.02.013 

 

Ghauri, P. N., & Grønhaug, K. (2005). Research methods in business studies: A 

practical guide (3rd ed ed.). Harlow: Financial Times Prentice Hall.  

 

Glaeser, E., Johnson, S., & Shleifer, A. (2001). Coase versus the coasians. The 

Quarterly Journal of Economics, 116(3), 853-899.doi: 10.1162/00335530152466250 
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LIITTEET 

 
Liite 1: Teemahaastattelun runko           1(1) 

 

Tarkasteltavan ilmiön ja organisaation taustatiedot 

 

Ilmiö      First North -listautuminen ja päälistalle siirtyminen 

Organisaatio     Nixu Oyj 

 

Teemahaastattelun toteutus 

1) Haastattelun taustatiedot   

Haastateltava henkilö   __________________________ 

Työtehtävä     __________________________ 

Ajankohta     ____/____/_________ 

Kesto      ____:____ 

 

2) Teemat 

Teema 1   First North -listautuminen 

    Millainen yritys Nixu oli ennen listautumista? 

    Missä vaiheessa listautumista alettiin pitämään relevanttina vaihtoehtona? 

    Pohdittiinko jo tässä vaiheessa suoraan/myöhemmin päälistalle menemistä? 

    Listautumisen tavoitteet ja syyt? (lomakkeen läpikäynti) 

    Mitä listautuminen vaati yritykseltä? 

 

Teema 2    Päälistalle siirtyminen 

    Mitä Nixussa tapahtui First North -listan aikana? 

    Mitkä syyt tekivät päälistalle siirtymisen relevantiksi? 

    Päälistalle siirtymisen tavoitteet ja syyt? (lomakkeen läpikäynti) 

    Mitä siirtyminen päälistalle vaati yritykseltä? 

    Millä tavoin siirtyminen erosi First North -listautumisesta? 

 

Teema 3   Yhteenveto kokonaisuudesta 

    First North -listan asema päälistan ponnahduslautana? 

    First North -listalle jääminen? 

    Regulaation kasvun vaikutus? 

    Ovatko hyödyt ylittäneet kustannukset? 

    Prosessin kompastuskivet? 
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Liite 2: Lomake First North -listautumisen ja päälistalle siirtymisen motiiveista 

 

1. First North -listautuminen: Kuinka tärkeitä     Lomakkeen täyttäjän nimi:    1(2) 

Seuraavat motivaatiotekijät olivat First North-     
Listautumisessa?          __________________________ 

 
Ohje: Tarkastele alla olevia kysymyksiä nimenomaan First North -listautumisen näkökulmasta. Jos jokin motivaa-
tiotekijä on ollut relevantti vasta päälistalle siirtymisessä, vastaa tässä kohtaa ei tärkeää. 

 

 
 

Rahoituksen kerääminen tasapainottamaan pääomara-
kennetta  
 
Vieraan pääoman hinta noussut liian korkeaksi 
 
 
Osakeanneilla rahoitus tulevia investointeja varten 

 
Rahoituslähteiden monipuolistaminen 
 
 
Mahdollisuus käyttää osaketta yrityskaupan valuuttana 
 
Saada yritykselle markkinoilla määräytyvä markkina-
arvo 

 
 
Mahdollistaa omistajille kyky keventää omistustaan 
 
Markkina-arvon todentaminen yrityksen myymisen näkö-
kulmasta 
 
 
Lisätä yrityksen tunnettuutta/näkyvyyttä kotimaassa 

 

1. asiakkaiden keskuudessa 
 

2. sijoittajien keskuudessa 
 

3. analyytikoiden keskuudessa 
 

4. rekrytoitavien ihmisten keskuudessa 

 
Lisätä yrityksen tunnettuutta/näkyvyyttä ulkomailla 

 

1. asiakkaiden keskuudessa 
 

2. sijoittajien keskuudessa 
 

3. analyytikoiden keskuudessa 

 
4. rekrytoitavien ihmisten keskuudessa 

Ei lainkaan tärkeää            Tärkeää 

1                  2                   3                   4                   5 
 
 
1                  2                   3                   4                   5 
 

 
1                  2                   3                   4                   5 
 
1                  2                   3                   4                   5 
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2. Päälistalle siirtyminen: Kuinka tärkeitä           2(2) 

seuraavat motivaatiotekijät olivat päälistalle    

siirtymisessä? 

 
Ohje: Kysymykset ovat täysin samat kuin edellä. Tarkastele näitä nimenomaan päälistalle siirtymisen näkökul-
masta. First North -listautumisen ja päälistalle siirtymisen vastaukset voivat siis olla ristiriidassa, jos tunnistat näille 
kahdelle eri tapahtumalle eri motivaatiotekijöitä. Esimerkki: jos koet, että osakkeen käyttäminen yrityskaupan va-
luuttana toimii paremmin päälistalla ja koet sen tärkeäksi motivaatiotekijäksi päälistalle siirtymisessä, vastaa se 
tässä tärkeäksi. Jos tämä ei ollut relevantti motivaatio päälistalle siirtymisessä vastaa se ei tärkeäksi. 

 

 

 
  

Rahoituksen kerääminen tasapainottamaan pääomara-
kennetta  
 
Vieraan pääoman hinta noussut liian korkeaksi 
 
 

Osakeanneilla rahoitus tulevia investointeja varten 
 
Rahoituslähteiden monipuolistaminen 
 
 
Mahdollisuus käyttää osaketta yrityskaupan valuuttana 
 
Saada yritykselle markkinoilla määräytyvä markkina-

arvo 
 
 
Mahdollistaa omistajille kyky keventää omistustaan 
 
Markkina-arvon todentaminen yrityksen myymisen näkö-
kulmasta 
 

 
Lisätä yrityksen tunnettuutta/näkyvyyttä kotimaassa 

 

1. asiakkaiden keskuudessa 
 

2. sijoittajien keskuudessa 
 

3. analyytikoiden keskuudessa 

 
4. rekrytoitavien ihmisten keskuudessa 

 
Lisätä yrityksen tunnettuutta/näkyvyyttä ulkomailla 

 

1. asiakkaiden keskuudessa 
 

2. sijoittajien keskuudessa 
 

3. analyytikoiden keskuudessa 
 

4. rekrytoitavien ihmisten keskuudessa 

Ei lainkaan tärkeää            Tärkeää 

1                  2                   3                   4                   5 
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