
TIIVISTELMÄ 

 

 

  
 

Oppiaine Liiketaloustiede, Laskentatoimi Päivämäärä 16.7.2008 

Tekijä(t) Lauri Veijalainen 
Matrikkelinumero  

Sivumäärä 88 

Otsikko 
Yksityistämisen vaikutus yrityksen menestykseen: Suomen ja Ruotsin valtionyhtiöiden 

yksityistäminen 

Ohjaaja(t) KTT Vesa Partanen ja KTM Hanna Karlsson 

 

Tiivistelmä 

Yksityistämisen nähdään usein tehostavan entisten valtionyhtiöiden toimintaa. Muun muassa ko-

ventunut kilpailu, osakemarkkinoiden paine sekä yrityksen yleishyödyllisten tavoitteiden muuttu-

minen osakkeenhinnan maksimoimiseksi ovat yksityistämisen vaikutuksia, joiden oletetaan vaikut-

tavan yrityksen toimintaan. Yksityistämisen vaikutusten seurauksena entisten valtionyhtiöiden on 

nähty aiemmissa tutkimuksissa tehostavan toimintaansa, parantavan kannattavuuttaan, omavarai-

suusastettaan sekä kasvattavan investointien ja tuotannon määrää. 

Tämän tutkielman päätavoitteena on tarkastella yksityistämisen vaikutusta suomalaisten ja ruot-

salaisten yritysten menestykseen. Menestystä tarkastellaan sekä yritysten tilinpäätöksen tunnuslu-

kujen että osakekurssin avulla. Tutkielman tavoitteena on myös vertailla Suomen ja Ruotsin valti-

onyritysten yksityistämisiä toisiinsa sekä muihin samalla ajanjaksolla, muualla teollisuusmaissa 

toteutettuihin valtionyhtiöiden yksityistämisiin. Tutkielma on tutkimusotteeltaan nomoteettinen, ja 

se jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen. Tutkimuksen lähtökohdan muodostavat talous-

tieteelliset teoriat sekä yksityistämistä ja sen vaikutuksia käsittelevät tieteelliset artikkelit. Tutkiel-

man teoreettisessa osassa tarkastellaan yksityistämistä ilmiönä: yksityistämisen tavoitteita, perus-

teita sekä yksityistämisen vaikutusta yritysten menestykseen. Empiirisessä osuudessa tarkastellaan 

kaikki Suomessa ja Ruotsissa kesään 2008 mennessä toteutetut yksityistämisannit. Empiirisessä 

osuudessa tarkastellaan yksityistämisen vaikutuksia yritysten tunnuslukuihin sekä lyhyen ja pitkän 

aikavälin osaketuottoihin. Saatuja tuloksia verrataan Suomen ja Ruotsin osalta keskenään sekä 

muiden samoilla aloilla toimivien yritysten menestykseen, ja myös muualla teollisuusmaissa 

samalla ajanjaksolla yksityistettyjen yritysten menestykseen. 

 Tämän tutkielman mukaan yksityistämisen vaikutus suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten me-

nestykseen on ollut samansuuntainen muualla teollisuusmaissa yksityistettyihin yrityksiin verrat-

tuna, mutta suuruudeltaan verrattain pieni. Yritykset ovat toimineet jo ennen yksityistämistä yksi-

tyisten yritysten kaltaisesti, täten omistajanvaihdoksen vaikutus ei ole vaikuttanut niihin yhtä voi-

makkaasti kuin keskimäärin muissa teollisuusmaissa. Yksityistämisen vaikutukset Suomessa ja 

Ruotsissa yksityistettyihin yrityksiin ovat olleet melko samanlaisia. Tosin tarkemman tarkastelun 

pohjalta voidaan kuitenkin todeta yksityistämisen vaikuttaneen enemmän ruotsalaisiin yrityksiin 
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