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Tämän maisterintutkielman tavoitteena on tarkastella sitä, miten markkinakriisi vaikuttaa sijoittajien 

käyttäytymiseen ja dispositioefektin ilmenevyyteen ja sen muutoksiin. Aineisto on kerätty COVID-19-

pandemian aikana ja koostuu suomalaisista sijoittajista. Tutkimuksessa pyritään lisäksi löytämään 

demografisia muuttujia, joilla dispositioefektin ilmenevyyttä voitaisiin selittää. 

Tutkimuksessa tuloksille luodaan viitekehys aiemmista empiirisistä tutkimuksista ja teorioista, joilla 

dispositioefektiä on havainnollistettu ja selitetty. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkimuksessa siirrytään 

empiiriseen osioon, jossa dispositioefektiä ja sen muutosta mitataan suomalaisista yksityissijoittajista 

koostuvan aineiston pohjalta. Aineisto koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen pitää sisällään 

suomalaisten sijoittajien transaktioita ja toinen Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden hintatietoja vuosilta 

2017-2021. Dispositioefektin voimakkuuden laskemiseksi käytetään mallia, jossa verrataan sijoittajan 

realisoimattomien ja realisoitujen osakkeiden markkinahintojen suhdetta. Dispositioefektin muutosta COVID-

19-kriisin aikana tutkitaan aikasarja-analyysilla, ja demografisten muuttujien yhteyttä dispositioefektin 

suuntaan ja voimakkuuteen puolestaan regressioanalyysilla. 

Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että sijoittajat kärsivät dispositioefektistä. Tämä tutkimustulos tukee 

aiempia tutkimuksia. Aikasarja-analyysin tulokset indikoivat, että sijoittajien reaktio COVID-19-kriisiin vähentää 

dispositioefektin määrää ja että sijoittajat ovat halukkaampia realisoimaan myös tappioitaan COVID-19-kriisin 

alkamisen jälkeen. Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan markkinan tilalla on vaikutusta 

sijoittajien dispositioefektin voimakkuuteen, ja teorioita, joiden mukaan sijoittajat ovat halukkaita realisoimaan 

tappioita, kun he olettavat markkinahintojen jatkavan laskuaan. Regressioanalyysin tulokset osoittavat naisten 

kärsivän miehiä voimakkaammasta dispositioefektistä, mikä on myös linjassa aiempien tutkimustulosten 

kanssa. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa iällä ei havaittu olevan vaikutusta 

dispositioefektin ilmenevyyteen tai voimakkuuteen. 

Dispositioefekti on hyvin tunnettu ja empiirisesti koeteltu sijoittajilla havaittu käyttäytymisharha. Tämän 

tutkielman tulokset tukevat aiempaa tutkimusta ja antavat uutta tietoa siitä, kuinka sijoittajat reagoivat 

globaaliin markkinakriisiin ja siitä, miten dispositioefektin ilmenevyys ja voimakkuus muuttuvat sijoittajien 

kohdatessa markkinakriisin, jonka ominaispiirteitä ovat pelko ja epävarmuus. 
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1. Johdanto 

 

Modernissa taloustieteessä ihmisen oletetaan usein olevan päätöksenteossaan rationaalinen. Tämä 

teoreettinen oletus johtaa tyypillisesti tehokkaisiin tasapainoihin ja hyödyn maksimointiin 

taloustieteellisissä malleissa. Rationaalisuusoletukselle nähdään yleisesti olevan kaksi oikeutusta. 

Ensimmäisen oivaltajana pidetään Milton Friedmania (1953), joka perustelee ihmisen 

rationaalisuuden ns. ”ikään kuin”-teorian avulla. Teorian mukaan esimerkiksi pesäpallon koppari ei 

kykene ratkaisemaan monimutkaisia yhtälöitä pallon lentoradasta, mutta kykenee silti asettumaan 

kentällä juuri sinne, mihin pallo laskeutuu ja käyttäytyy siten ikään kuin kykenisi laskemaan pallon 

lentoradan. Toinen oikeutus rationaalisuusoletukselle nojaa markkinavoimiin. Sen mukaan 

epärationaalinen käytös johtaa kilpailluilla markkinoilla vararikkoon ja markkinoilta poistumiseen, 

jolloin rationaalinen toimija korvaa epärationaalisen. Etenkin finanssimarkkinoilla tällä nähdään 

olevan suuri merkitys. Rationaalisuus on usein hyödyllinen ja yksinkertaistava oletus, kun selitetään 

maailman monimutkaista rakennetta, mutta kuinka nämä mallit toimivat, kun 

rationaalisuusolettamaa höllennetään ja teoriaa tuodaan lähemmäs todellisuutta? (De Bondt & 

Thaler, 1995.) 

Rahaa pidetään usein arvon, hyödyn ja hyvinvoinnin mittana. Monissa taloustieteen teorioissa ja 

malleissa oletetaan, että ihminen pyrkii toiminnallaan maksimoimaan hyötynsä ja 

kokonaisvarallisuutensa. Todellisuudessa ihmisen käytös kuitenkin poikkeaa tästä, ja esimerkiksi 

kasinolla ihmiset pelaavat uhkapelejä tiedostaen, että voiton odotusarvo on negatiivinen. Kasinoa 

mielenkiintoisempia esimerkkejä ihmisten irrationaalisesta käytöksestä löytyy kuitenkin 

osakesäästämisestä ja osakesijoittamisesta. Osakesäästämistä ei usein mielletä maksulliseksi 

viihteeksi, kuten kasinoa, vaan keinoksi säästää, kartuttaa omaisuutta ja hyötyä korkoa korolle- 

efektistä ympäristössä, jossa historiallisesti ei ole ollut kyse nollasummapelistä. Toki on selvää, ettei 

osakesijoittamisessakaan ole vain yhtä strategiaa, joka näyttäytyisi tehokkaimpana jokaiselle 

yksilölle, vaan esimerkiksi riskipreferenssit vaikuttavat jokaisen sijoittajan hyödyn maksivoivaan 

strategiaan. Näissä raameissa voi olettaa, että yksilö pyrkii valinnoillaan subjektiivisesti 

maksimoimaan osakesäästämisestä saamansa rahallisen hyödyn.  



2 
 

Osakesäästämistä mallinnettaessa luotetaan usein Capital Asset Pricing-malliin, jossa sijoittajalla 

oletetaan olevan hyvin hajautettu portfolio, jossa on myös riskittömiä sijoituksia. Toisessa yleisessä 

ja hyvin tunnetussa mallissa, jonka ovat luoneet Grossman ja Stiglitz  (1980), sijoittajat jaetaan 

kahteen ryhmään: passiivisiin ja aktiivisiin sijoittajiin. Merkitsevä ero näiden ryhmien välillä on se, 

että aktiiviset sijoittajat myyvät ja ostavat sijoituksia sellaisen informaation pohjalta, jonka 

hankinnasta he maksavat. Teorian mukaan molemmilla sijoittajatyypeillä on voittojen osalta sama 

odotusarvo, kun otetaan huomioon tiedonhankinnan kustannukset.  

Monet empiiriset tutkimukset osoittavat, etteivät sijoittajat kuitenkaan välttämättä käyttäydy 

näiden tunnettujen ja paljon käytettyjen mallien mukaisesti. Moni sijoittaja käy aktiivista ja 

spekulatiivista kauppaa ilman markkinoista hankittua tietoa, eivätkä sijoittajien portfoliot aina ole 

hajautettuja. Lisäksi sijoittajat ovat päätöksissään alttiita systemaattiselle laumakäyttäytymiselle.  

(Barber & Odean, 2013.) 

Käyttäytymistaloustiede pyrkii tutkimaan ihmisten päätöksentekoa ilman tiukkaa oletusta 

rationaalisuudesta ja ottamaan huomioon päätöksentekoon vaikuttavat psykologiset, sosiaaliset, 

kognitiiviset ja tunneperäiset ilmiöt. Nämä ihmisen perusluonteeseen kuuluvat seikat aiheuttavat 

rationaaliseen käyttäytymiseen verrattuna epäjohdonmukaisia vinoumia, joita 

käyttäytymistaloustieteellisten sovellusten kautta pyritään tunnistamaan. Osakesäästämisessä ja 

sijoittamisessa tehottomuutta selitetään usein epäsymmetrisellä informaatiolla, 

sensaatiohakuisuudella, ihmisten halukkuudella sijoittaa vain osakkeisiin, jotka he kokevat tutuiksi 

sekä yliluottamusharhalla  (Barber & Odean, 2013). Tässä tekstissä luodaan katsaus osakesäästäjien 

yleisimpiin käyttäytymisharhoihin ja mitataan empiirisesti dispositioefektin ilmenemistä 

sijoittajajoukossa. Koska aiemmat empiiriset tulokset dispositioefektistä ja sen ilmenevyydestä ovat 

vahvoja, voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että efekti näkyy myös tässä aineistossa. Tutkimuksessa 

tarkasteltava ajanjakso pitää sisällään lähihistorian kenties merkittävimmän globaalin mullistuksen, 

jonka vaikutuksia markkinoihin ja sijoittajakäyttäytymiseen ei ole vielä voitu tutkia paljon. Tämä 

tarjoaa mielenkiintoisen lähtökohdan tarkastella tässä tutkimuksessa sitä, kuinka hyvin tunnetut ja 

vahvan empiirisen ja teoreettisen pohjan omaavat markkina-anomalia ja käyttäytymisharha 

ilmenevät ennennäkemättömissä olosuhteissa, ja mitä uutta voimme oppia sijoittajien 

käyttäytymisestä COVID-19-kriisin luomassa markkinaympäristössä.  

Ymmärtääksemme dispositioefektin ja muiden sijoittajan käyttäytymiseen vaikuttavien harhojen 

merkityksen, tutkimuksessa paneudutaan ensin siihen, minkälaiset asiat vaikuttavat yksittäisen 
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sijoittajan suoriutumiseen osakemarkkinoilla. Ymmärtääksemme käyttäytymisharhan käsitteen ja 

ilmiön laajuuden osakemarkkinoilla, luodaan sen jälkeen aiemman kirjallisuuden ja tulosten pohjalta 

katsaus yleisimpiin käyttäytymisharhoihin. Sijoittajien käyttäytymisharhojen syy- ja seuraussuhteet 

ovat usein päällekkäisiä, ja onkin tärkeää ymmärtää, kuinka eri harhat vahvistavat toisiaan ja 

yhdessä selittävät sijoittajan epärationaalisia valintoja. Ymmärrettyämme viitekehyksen 

keskitymme dispositioefektin määritelmään, efektin markkinavaikutuksiin, niihin 

hyvinvointikustannuksiin, joita dispositioefekti aiheuttaa markkinoilla ja ajureihin, jotka aiheuttavat 

dispositioefektin ilmenemisen sijoittajien keskuudessa. Teoriaosuuden lopuksi luodaan lyhyt 

katsaus tiettyihin lainalaisuuksiin, joita dispositioefektin demografisessa tarkastelussa on aiemmin 

ilmennyt ja pohditaan tuoreen kirjallisuuden pohjalta COVID-19-kriisin vaikutuksia 

dispositioefektiin. Tutkielman empiirisessä osiossa perehdytään käytettävissä olevaan aineistoon ja 

metodiin, jolla mitataan dispositioefektin ilmenevyyttä sijoittajien keskuudessa. Tämän jälkeen 

tarkastelua laajennetaan tekemällä aikasarja-analyysi, jonka avulla havainnollistetaan COVID-19-

kriisin aiheuttamaa muutosta sijoittajien käytöksessä. Lopuksi regressioanalyysin avulla tutkitaan 

sitä, mitkä demografiset muuttujat mahdollisesti vaikuttavat sijoittajan alttiuteen kärsiä 

dispositioefektistä. Lopuksi tutkimuksen tuloksia verrataan aiempien tutkimusten tuloksiin ja 

päädytään johtopäätöksiin.  
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2. Sijoittajien suoriutumien ja käyttäytymisharhat 

 

2.1 Sijoittajien suoriutuminen 

 

Yksittäisten sijoittajien suoriutumisessa on suuria eroja. Kun sijoittaminen yksinkertaistetaan 

toimeksi, jossa rahalle maksetaan korko, joka määräytyy sijoittajan ottaman riskin perusteella, ei 

saada kokonaiskuvaa siitä, kuinka suuri vaikutus sijoittajan omilla päätöksillä ja tiedoilla on 

sijoitusten suoriutumisessa. Suuri määrä tutkimuksia keskittyy selvittämään, minkälaiset sijoittajan 

ominaisuudet edesauttavat suoriutumista ja mitkä ominaisuudet taas heikentävät sijoitusten 

tulosten odotusarvoa. Kun riskillä on suuri vaikutus sijoitusten menestykseen, niin onko mahdollista, 

että ne, jotka saavat ylisuuria voittoja olisivat vain onnekkaampia kuin ne, jotka alisuoriutuvat 

osakemarkkinoilla? Coval, Hirshleifer ja Shumway  (2005) tutkivat, kykenevätkö aiemmin hyvin 

menestyneet yksityissijoittajat ylläpitämään menestystään pidemmällä aikavälillä. Heidän 

mukaansa aiemmin menestyneet taitavat yksityissijoittajat kykenevät saavuttamaan 

markkinatuottoa suurempia voittoja pitkällä aikavälillä. Vastaavanlaisiin johtopäätöksiin päätyivät 

myös Barber, Lee, Liu, ja Odean  (2014), kun he tutkivat spekuloivaa osakekauppaa käyvien 

henkilöiden ominaisuuksia. Heidän aineistonsa koostui suuresta määrästä taiwanilaisia aktiivista 

osakekauppaa käyviä sijoittajia. Tulosten mukaan aktiivisten sijoittajien joukossa on pieni 

vähemmistö, joka kykenee systemaattisesti päihittämään muun markkinan, kun mitataan 

nettotulosta. Parhaiten menestyneet viisisataa päiväkauppaa tekevää sijoittajaa ylittivät 

tuotoissaan tuhannet huonommin menestyneet aktiivista päiväkauppaa tekevät sijoittajat. 

Johtopäätökset näistä tuloksista viittaavat siihen, että henkilökohtaisella kyvykkyydellä on suuri 

merkitys spekulatiivisessa osakekaupankäynnissä.  

Myös kognitiivisen kyvykkyyden vaikutusta menestyksekkääseen osakesijoittamiseen on tutkittu. 

Korniotis ja Kumar  (2013) olettavat, että älykkäiden sijoittajien tekemät päätökset olisivat parempia 

ja valistuneempia, kuin sijoituspäätökset, joita vähemmän älykkäät sijoittajat tekevät. Oletuksensa 

he pohjaavat aiemmille tutkimuksille, joiden mukaan vähemmän älykkäät yksilöt ovat alttiimpia 

anomalioille ja käyttäytymisharhoille ja että älykkäät yksilöt ovat kärsivällisempiä ja välttävät 

vähemmän riskejä. Korniotis ja Kumar myös tulkitsevat, että älykkään sijoittajan poikkeaminen 
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portfolioteorian mukaisesta normista johtuisi siitä, että hänellä on informaatioetu. Kun vähemmän 

älykäs sijoittaja poikkeaa portfolioteoriasta, se johtuisi käyttäytymisharhasta ja siitä, ettei hän tiedä 

hajauttamisen tuomista eduista. Samoin vähemmän älykkään yksilön aktiivinen kaupankäynti 

johtuisi yliluottamuksesta ja malttamattomuudesta, eikä paikallisten osakkeiden suosiminen 

niinkään johtuisi informaatioedusta, vaan juontaisi harhasta, jossa osakkeen tuttuus loisi 

virheellisen kuvan informaatioedusta. Älykkäiden sijoittajien informaatioetua Korniotis ja Kumar 

perustelevat suuremmalla osallistumisen tasolla, pääsyllä laadukkaampaan informaatioon, 

paremmilla tiedonhankintakyvyillä ja paremmalla kyvyllä tulkita ja tehdä johtopäätöksiä saadun 

tiedon perusteella.   

Älykkyyden mittareina Korniotis ja Kumar käyttävät muistia, verbaalista lahjakkuutta ja 

matemaattista kyvykkyyttä. Aiemmat tulokset osoittavat, että erityisesti henkilön ikä, koulutustaso, 

sosiaaliset verkostot ja tulot korreloivat vahvasti näiden mittareiden kanssa. Vertaillessaan 

älykkäiden ja ei älykkäiden sijoittajien suoriutumista yhdysvaltalaisista sijoittajista koostuvan 

aineiston perusteella he havaitsevat, että älykkäät sijoittajat suoriutuvat vuositasolla 3,6 % 

paremmin kuin ei älykkäät yksilöt. Puolet tästä erotuksesta selittyy sillä, että älykkäämmillä 

sijoittajilla on suhteessa pienemmät kulut kuin ei älykkäillä sijoittajilla. Toinen puoli erotuksesta 

selittyy älykkäiden sijoittajien paremmilla osakevalinnoilla. Tuloksessa huomionarvoista on se, 

kuinka suuri vaikutus kulujen minimoimisella on eri sijoittajaryhmien menestykseen. Vaikka 

osakemarkkinat olisivat äärimmäisen tehokkaat, eikä sijoittaja voisi osakevalinnoillaan saavuttaa 

ylisuuria voittoja, niin silti toinen ryhmä saavuttaisi korkeamman hyvinvoinnin minimoimalla 

kulujaan, jotka syntyvät sijoittajan ja palveluntarjoajan, tai sijoittajan ja yhteiskunnan välillä. Näin 

ollen sijoittajan keskimääräistä parempaa menestystä ei voida rajata vain osakkeita koskevaan 

informaatioetuun, vaan myös kaupankäyntiin liittyvillä kuluilla on selkeä merkitys tavoitteellisessa 

osakesäästämisessä ja sijoittamisessa.  

Grinblatt, Keloharju ja Linnainmaa  (2012) käyttivät puolustusvoimien älykkyysosamäärää mittaavaa 

aineistoa tutkiakseen älykkyysosamäärän vaikutusta sijoittajan menestykseen. He huomasivat, että 

henkilöt, joilla on samantasoinen älykkyysosamäärä keskenään, tekevät enemmän samantyyppisiä 

sijoituspäätöksiä. Korkeamman älykkyysosamäärän omaavat henkilöt ovat myös vähemmän alttiita 

dispositiovaikutukselle kuin matalan älykkyysosamäärän omaavat henkilöt. Dispositiovaikutuksen 

lisäksi parempaa menestystä selittävät parempi kyky huomioida verotuksen vaikutusta 

osaketuotoissa ja oikeantyyppinen panostaminen reaktiona markkinan heilahteluihin. 
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Tutkimuksessaan Grinblatt, Keloharju ja Linnainmaa kontrolloivat muita muuttujia kuin 

älykkyysosamäärää. Kun tuloksissa ei oteta huomioon lisäpanostuksia ja panosten kotiuttamista, 

joka kuvastaa markkinatoimeksiantojen ajoitusta, ero korkean älykkyysosamäärän ja matalan 

älykkyysosamäärän omaavien sijoittajien keskituotoissa on 2,2 prosenttia. Kun panosten ajallinen 

allokointi otetaan huomioon, ero kasvaa 4,9 prosenttiin. 

Empiirisistä tuloksista on pääteltävissä, että tietyt sijoittajan ominaisuudet   mahdollistavat ylisuuret 

tuotot osakemarkkinoilla. Ei ole yksiselitteistä, mitkä ominaisuudet johtaisivat ylisuuriin tuottoihin, 

ja lisäksi eri ominaisuuksilla voi olla toisensa kumoavia vaikutuksia. Tiettyjä lainalaisuuksia on silti 

havaittavissa. Esimerkiksi kyvyllä oppia ja käsitellä tietoa vaikuttaa olevan keskeinen merkitys 

informaatioedun ja sen kautta ylisuurten tuottojen saavuttamisessa. Älykkyyden mittaaminen on 

tunnetusti haastavaa, eivätkä sen tutkimisessa käytettävät mittarit kerro koko totuutta. On 

kuitenkin havaittu, että sellaiset ominaisuudet, jotka mielletään älykkyyden kannalta positiivisiksi, 

vaikuttavat olevan keskeisiä myös osakekaupassa menestymisen ja onnistuneiden valintojen 

tekemisen kannalta. Kyse ei vaikuta olevan myöskään jatkuvasta hyvästä onnesta, vaan osa 

sijoittajista kykenee tekemään onnistuneita sijoituspäätöksiä systemaattisesti myös pidemmällä 

aikavälillä, mikä ei todennäköisesti ole sattumanvaraista. Valistuneet sijoittajat eivät myöskään 

todennäköisesti ole yhtä alttiita sortumaan käyttäytymisharhoihin vaan tiedostavat ne ja pystyvät 

niitä siten välttämään. Yllättävää on, että jotkut sijoittajat suoriutuvat keskimääräistä paremmin, 

vaikka eivät noudata niin sanottuja rationaalisen sijoittamisen oppeja hajauttamisesta, vaan 

keskittävät salkkunsa pieneen määrään suoria sijoituksia. Tämä viittaisi siihen, että näillä sijoittajilla 

on hallussaan informaatiota, jota markkina ei heijasta osakkeiden hintoihin. 

 

2.2. Yleisimpiä sijoittamiseen liittyviä käyttäytymisharhoja 

  

2.2.1 Yliluottamus 

Yliluottamusharha voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: keskimääräistä parempi-efektiin ja 

yliarviointiin  (Grinblatt & Keloharju, 2009). Ihmiset ovat tyypillisesti yliluottavaisia suhteessa omaan 

kyvykkyyteensä. Miltei kaikissa positiivisissa toimissa, joissa joukon kyvykkyys on symmetrisesti 

jakautunut, suurin osa joukkoon kuuluvista yksilöistä uskoo oman kyvykkyytensä olevan jakauman 
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keskiarvon yläpuolella  (Camerer & Lovallo, 1999). Tämä on luonnollisesti epärationaalista, sillä 

symmetrisellä jakaumalla puolet populaatiosta sijaitsee keskiarvon alapuolella ja puolet yläpuolella. 

Yliarviointiharha liittyy vahvasti ylitarkkuuteen, jossa henkilö yliarvioi oman tietonsa tarkkuuden.  

Tämä saa henkilön yliarvostamaan omia ideoitaan ja omien ennustuksiensa todennäköisyyksiä. 

Tilastollinen intuitio ilmiön taustalla on henkilön kykenemättömyys arvioida tapahtuman todellista 

todennäköisyyttä ja mahdollisten lopputulosten varianssin aliarvioiminen. Innovaatioihin ja uusiin 

ideoihin sijoitettaessa tämä ilmenee eritoten arvioitaessa positiivisia vaikutuksia. Investoinneissa 

negatiiviset lopputulokset johtavat useimmiten investoidun omaisuuden menetykseen, kun taas 

positiivisen lopputuloksen potentiaalinen hyöty voi olla teoriassa ääretön. Tämä johtaa siihen, ettei 

innovaatioon usein investoida tarpeeksi.  (Herz, Schunk, & Zehnder, 2014.) 

Rationaalinen sijoittaja käy spekulatiivista kauppaa osakkeilla vain silloin, kun hänellä on hallussaan 

informaatiota, joka vaikuttaa osakkeen hintaan, mutta joka ei vielä näy osakkeen markkina-arvossa. 

Muita rationaalisia syitä kaupankäyntiin ovat muun muassa jaksotetut ostot ja myynnit, portfolion 

uudelleenallokointi ja vero-optimointi.  (Barber & Odean, 2001.) 

Vaikka osakesäästäminen hyvällä ajallisella, maantieteellisellä ja toimialahajautuksella on 

historiallisesti toiminut takeena tehokkaasta tavasta kartuttaa varallisuutta, on tyypillistä, että 

ihmiset sortuvat vahingoittamaan omaa suoriutumistaan liiallisella kaupankäynnillä. Odean   (1998b) 

selittää liiallista kaupankäyntiä yliluottamusharhalla. Hänen tulostensa mukaan sijoittajat, joilla 

esiintyy yliluottamusharhaa, käyvät enemmän kauppaa osakkeilla ja saavat tuottoja, jotka ovat 

matalampia kuin heidän potentiaaliset tuottonsa ilman aktiivista kaupankäyntiä.  
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2.2.1.1 Empiirisiä tuloksia yliluottamuksesta 

 

Barber ja Odean (2000) tutkivat aktiivisen kaupankäynnin vaikutuksia kotitalouksien 

osakeportfolioiden menestykseen. Tutkimuksessaan he analysoivat aineistoa, joka koostuu 78 000:n 

kotitalouden asiakas- ja tilitiedoista, jotka he saivat käyttöönsä suurelta pankkiiriliikkeeltä.  

Analyysissaan he vertasivat kahta kilpailevaa teoriaa. Ensimmäinen näistä teorioista käytti 

Grossmanin ja Stiglitzin  (1980) rationaalisten odotusten viitekehystä, jonka mukaan aktiivisesta 

kaupankäynnistä saatavan rajahyödyn on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin aktiivisen 

kaupankäynnin rajakustannus. Konsepti, johon rationaalista teoriaa verrattiin, oli Gervaisin ja 

Odeanin  (2001) tutkimus, jossa aktiivista kaupankäyntiä selitetään yliluottamuksella. Tämän teorian 

mukaan aktiivisen kaupankäynnin rajahyöty on useimmiten pienempi kuin sen rajakustannus. 

Barberin ja Odeanin tulokset tukivat teoriaa, jonka mukaan aktiivisen kaupankäynnin nettohyöty on 

negatiivinen.  

Kuvasta 1 voimme nähdä, kuinka sijoittajien kuukausittainen nettotulos laskee salkun 

kiertonopeuden myötä. Kuva havainnollistaa myös keskivertoyksilön salkun kiertonopeuden, 

Kuva 1 Salkun kirtonopeuden vaikutus brutto- ja nettotuottoihin Barber ja Odean (2000) 
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brutto- ja nettotulon, sekä sen SP 500-yleisindeksin. Voimme havaita, että keskimääräisen sijoittajan 

nettotulo jää sekä passiivisen että indeksin alapuolelle. Lisäksi salkun kiertonopeuden kasvaessa 

bruttotulos ei juurikaan kasva.  (Barber & Odean, 2000.) 

Grinblatt ja Keloharju (2009) analysoivat yliluottamuksen ja sensaatiohakuisuuden roolia 

osakekaupassa. Barberin ja Odeanin menetelmistä poiketen he käyttävät psykologista aineistoa, 

jonka avulla he kykenevät suoraan mittaamaan yliluottamusta ja sen vaikutusta 

sijoitusaktiivisuuteen. Heidän mukaansa yliluottamuksen kummatkin muodot, keskimääräistä 

parempi efekti ja yliarviointi, vaikuttavat siihen, paljonko yliluottavainen sijoittaja antaa arvoa 

henkilökohtaisille signaaleille ja näkemyksille.  Tämä johtaa siihen, että yliluottavainen sijoittaja 

jättää huomiotta Bayesin säännön ja arvostaa omaa näkemystään osakkeen hinnasta enemmän kuin 

markkinoiden muodostamaa hintaa. Tutkimuksessa yliluottamuksen määrä johdetaan vertaamalla 

Puolustusvoimien mittaamaa kohdehenkilön subjektiivista itseluottamusta ja todellista 

kompetenssia mitattuna menestyksenä osakemarkkinoilla.  

Portfolion suoriutumisen laskemisessa Grinblatt ja Keloharju käyttävät Tilastokeskuksen aineistoa, 

joka sisältää tiedot kaikkien suomalaisten kotitalouksien portfolioista ja osakekaupoista, Helsingin 

pörssin aineistoa osakkeiden hinnoista ja verottajalta saatua aineistoa. Aineiston pohjalta he luovat 

regression, jolla mitataan yliluottamuksen vaikutusta kaupankäyntiaktiivisuuteen ja 

suoriutumiseen. Heidän saamansa tulokset osoittavat, ettei suoriutuminen ole rationaalinen syy 

aktiiviseen kaupankäyntiin. Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa yliluottamuksen mittari on 

johdettu kiertonopeudesta ja suoriutuminen on laskenut lineaarisesti yliluottamuksen kanssa, 

Grinblattin ja Keloharjun havainnot osoittavat, että eniten aktiivisesta kaupankäynnistä kokevat 

haittaa ne, jotka eivät sijoitu vähiten ja eniten yliluottavaisten joukkoon. Tulosten mukaan myös ne, 

jotka käyvät eniten kauppaa, ovat myös kaikkein yliluottavaisimpia.  

Vastaavanlaisia tuloksia saivat Shu, Chiu, Chen ja Yeh  (2004) käyttäen menetelmää, jossa he tutkivat 

salkun kiertonopeuden suhdetta salkun tuottoihin. Analyysissaan he käyttävät aineistona suuren 

taiwanilaisen pankkiiriliikkeen asiakkaita. Aineistosta selviää jokaisen sijoitusasiakkaan tilitiedot, 

omistukset ja demograafiset tiedot. Tilitapahtumien ja omistusten avulla Shu, Chiu, Chen ja Yeh   

laskevat jokaiselle henkilölle tunnusluvun salkun kiertonopeudesta. Tämän jälkeen he jakavat salkun 

kiertonopeuksien perusteella aineiston viiteen osajoukkoon. Alimman viidenneksen salkkujen 

keskimääräinen kuukausittainen kiertonopeus oli 3,90 %, kun taas korkeimman viidenneksen 

salkkujen keskimääräinen kuukausittainen kiertonopeus oli 250,6 %. Tulokset, joita tutkijat saivat, 
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eivät tukeneet aiempia teorioita rationaalisuudesta eivätkä myöskään yliluottamusargumenttia. 

Parhaiten menestyivät alin ja ylin viidennes, joilla oli kummallakin korkeammat tulot kuin kolmella 

keskimmäisellä viidenneksellä. Salkun kiertonopeuden ja tuloksen välinen suhde noudatti U-

kirjaimen muotoista jakaumaa, eikä nettotulos laskenut systemaattisesti salkun kieronopeuden 

noustessa. Yhteistä kaikkien kvintiileiden tuloksille oli se, että ne jäivät omista potentiaalisista 

vertailuarvoistaan, jotka olisivat olleet saavutettavissa pitäytymällä alkuperäisessä portfoliossa.  

 

Barber ja Odean  (2001) jatkoivat aiempaa tutkimustaan laajentamalla analyysinsa tarkastelemaan 

sukupuolten välisiä eroja sijoitusaktiivisuudessa ja yliluottamuksen vaikutuksia sijoitustuottoihin. 

Tässä heidän kenties tunnetuimassa tutkimuksessaan he käyttivät vastaavia tekniikoita kuin 

aiemmin yliluottamuksen mittaamiseen, mutta jakoivat aineiston miehiin ja naisiin. Motivaattoreina 

heillä toimivat aiemmat psykologiset tutkimustulokset, kuten Lundeberg, Fox, & Punćcohaŕ (1994), 

Deaux & Farris (1977) ja Prince (1993), joiden mukaan miehet kärsivät naisia enemmän 

yliluottamusharhasta ja että yliluottamusharha on miehillä erityisen vahva aloilla ja tehtävissä, jotka 

on perinteisesti nähty maskuliinisina, kuten sijoittaminen ja rahoitusala.  Barber ja Odean 

ennustivat, että miehet käyvät enemmän aktiivista kauppaa, kuin naiset ja tekemällä näin miehet 

vahingoittavat omaa suoriutumistaan enemmän kuin naiset. Empiirisenä aineistona he käyttivät 

samaa aineistoa kuin vuoden 2000 tutkimuksessaan ja lisäksi heidän aineistossaan koehenkilöt itse 

ilmoittavat osakemarkkinakokemuksensa määrän.  

Taulukosta 1 näemme tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan naisten salkun kiertonopeus on 

huomattavasti alhaisempi kuin miesten. Miehet myös vahingoittavat omaa tulostaan toisin kuin 

naiset, jotka saavat koko populaation vertailuarvoon verrattuna ylisuuria voittoja. Erotus on suurin, 

kun mitataan naimattomien miesten ja naimattomien naisten välisten nettotulojen eroa, jota 

selitetään kumppanin vaikutuksella sijoituskäyttäytymiseen.  (Barber & Odean, 2001.) 

Kyseiset tulokset ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Grinblattin ja Keloharjun  (2009) mukaan 

miehet käyvät enemmän kauppaa kuin naiset, kuten kuvasta 2 ilmenee, mutta ovat sitä mieltä, ettei 

yliluottamus yksin selitä tätä ilmiötä. Heidän mukaansa sukupuoli ei yksin riitä selittämään 

yliluottamuksen syitä, sillä sukupuoli on linkittynyt moniin muihinkin ominaisuuksiin, kuten 

sensaatiohakuisuuteen, jotka vaikuttavat ihmisten sijoituskäyttäytymiseen. 
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Taulukko 1 Regression tulokset Grinblattin ja Keloharjun  (2009) 
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Kuva 2 Kaupankäyntiaktiivisuus sukupuolen ja syntymävuoden funktiona Grinblatt ja Keloharju  (2009) 

 

 

Taiwanilaisessa aineistossa miehillä oli merkittävästi suuremmat portfoliot kuin naisilla. Miehet 

myös kävivät naisia enemmän ylimääräistä kauppaa. Miesten keskimääräinen salkun kiertonopeus 

oli 78,11% ja naisten 60,42%. Myös kiertonopeuksien mediaani eroaa miesten ja naisten välillä 

merkittävästi. Mikäli tuloksia vertaa Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen, jossa miesten ja naisten 

erot olivat huomattavat, niin Taiwanissa niin miehet kuin naisetkin käyvät liikaa kauppaa verrattuna 

rationaaliseen toimintaan. Suurimmat erot miesten ja naisten tuloksissa selittyvätkin sillä, että 
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naiset valitsevat korkean beta-kertoimen omaavia osakkeita, mistä he ovat hyötyneet tämän 

aineiston ajanjaksolla. Toisaalta naisten haluttomuus realisoida tappioita vaikuttaa heidän 

tulokseensa negatiivisesti. Suurimpana yliluottamuksen yksittäisenä selittäjänä ei näyttäydy 

sukupuoli, vaan kanava, jolla henkilö hoitaa osakekaupankäyntinsä. Ihmiset, jotka käyvät 

osakekauppaa elektronisessa ympäristössä näyttävät tekevän huonointa tulosta.   (Shu m.fl., 2004.) 

Näiden tutkimusten perusteella tutkittavan ajanjakson ja käytetyn teknologian lisäksi yliluottamusta 

selittäisivät parhaiten maantieteelliset ja kulttuuriset syyt, jotka vaikuttavat myös 

sukupuolirooleihin. 

 

2.2.1.2 Kokeellisia tuloksia yliluottamuksesta 

 

Empiiristen tulosten saama huomio ja vaikuttavuus on lisännyt kiinnostusta yliluottamusilmiötä 

kohtaan. Kokeelliset tulokset eroavat empiirisistä usein siinä, kuinka yliluottamusta mitataan. 

Empiirisissä aineistoissa yliluottamus johdetaan usein salkun kiertonopeudesta, tai parhaassa 

tapauksessa erillisestä aineistosta, jota ei kuitenkaan ole alun perin tarkoitettu mittaamaan 

yliluottamusta osakemarkkinoiden kontekstissa.  Yliluottamuksen mittaaminen onkin usein 

kokeellisten tulosten suurin anti, sillä yksinkertaiset markkinasovellukset eivät luonnollisesti usein 

riitä mallintamaan todellisten osakemarkkinoiden monimutkaisuutta. Tulosten yleistämiseen ja 

peilaamiseen todellisiin osakemarkkinoihin on tästä syystä suhtauduttava varauksella.  

Deaves, Lüders ja Luo (2009) käyttivät subjektiivista 90 prosentin luottamusväliä testatakseen 

koehenkilöiden mahdollista oman tarkkuuden yliarviointia. Kokeessa koehenkilöt antavat 

numeerisen vastauksen yleistietoutta vaativaan kysymykseen siten, että uskovat vastauksessaan 

olevan korkeintaan 5 %:n virhemarginaali sekä ylös, että alaspäin. Yksilön yliluottamuksen taso 

esitetään sen perusteella, kuinka monta kertaa henkilö arvioi oman vastauksensa väärin. Tämä 

metodi ei onnistu selittämään yliluottamusta vaan johtaa epäluonnollisen korkeisiin määriin 

mitattua harhaa. Michailova ja Schmidt  (2016) kehittivät menetelmää painottamalla eri kysymysten 

vaikutusta arvioon yliluottamuksesta kysymyksen vaikeuden perusteella. Tämän metodin 

toimivuutta tukee myös muu aiheeseen liittyvä tutkimus, ja esimerkiksi Cain Moore ja Haran   (2015) 

ovat havainneet tehtävän vaikeuden vaikuttavan suoraan yliluottamuksen määrään. Haasteellista 

tässä metodissa on määrittää pohjataso, jonka perusteella kysymykset saavat eri painokertoimet. 
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Myös kysymysten laajuus on haastettavissa niin, ettei yksittäisen vastaajan menestykseen vaikuta 

sattuma. 

Toinen tapa, jolla henkilön tarkkuuteen liittyvää yliluottamusta mitataan, on verrata subjektiivista 

ja objektiivista tarkkuutta. Michailova, Mačiulis ja Tvaronavičienė  (2017) sekä Kirchler ja 

Maciejovsky   (2002) ovat käyttäneet tätä metodia. Kokeessa koehenkilöt vastaavat yleistietoutta 

mittaaviin kysymyksiin, mutta toisin kuin muissa metodeissa, koehenkilöt määrittävät itse, kuinka 

varmoja he ovat omasta vastauksestaan asteikolla 33 % - 100 %. Koehenkilön yliluottamuksen määrä 

lasketaan erotuksena koehenkilön oman subjektiivisen arvion ja todellisen vastauksen välillä siten, 

että mitä suurempi erotus subjektiivisella näkemyksellä ja todellisella arvolla on, sitä 

yliluottavaisempi koehenkilö on.  

Kirchler ja Maciejovsky   (2002) tunnistavat rationaaliset yksilöt heidän luottamusväliensä ja 

subjektiivisen varmuuden perusteella. He testaavat yksilöitä laboratoriokokeessa, jossa simuloidaan 

osakemarkkinoita. Laboratoriokokeessaan he pyytävät koehenkilöitä tekemään ennusteen 

osakkeiden hintoihin liittyen ja antamaan ennusteelle luottamusvälin. Vastaavanlaista menetelmää 

käyttivät Dittrich, Güth ja Maciejovsky  (2005) kokeessaan, jossa koehenkilöt valitsivat yksittäisten 

osakkeiden sijaan portfolion. Koetun varmuuden määrä valitun portfolion ylivertaisuudesta 

verrattuna muihin vaihtoehtoihin toimii tässä yliluottamuksen mittarina. Idiosynkraattista 

riskinsietokykyä kontrolloidaan kokeessa tarjoamalla koehenkilölle portfolioita eri riskitasoilla.  

Esimerkit osoittavat, että yliluottamusta kokeellisessa ympäristössä mitattaessa mittaustekniikat 

jakautuvat kahteen: esitestiin, joka suoritetaan ennen itse koetta ja kokeen aikana mitattaviin 

koehenkilön valintoihin perustuviin mittareihin. Tutkimuksia on suoritettu myös näitä kahta 

metodia yhdistelemällä, kuten Michailova, Mačiulis ja Tvaronavičienė  (2017) tekivät. 

 

2.3 Sensaatiohakuisuus 

Grinblatt ja Keloharju  (2009) tutkivat sensaatiohakuisuuden ja yliluottamuksen vaikutuksia 

sijoitusaktiivisuuteen. Sensaatiohakuisuuden mittarina he käyttävät henkilön saamien 

ylinopeussakkojen määrää. Tutkijoiden mukaan ylinopeussakkojen saaminen ei ilmennä vain 

huonoa tuuria, sillä Suomen päiväsakkojärjestelmä ja sen kovat sanktiot eivät rationaalisesta syystä 

kannusta ajamaan ylinopeutta. He havaitsevat, että sakkojen ja aktiivisen kaupankäynnin välinen 

yhteys on merkittävä. Jokainen sijoittajan saama sakko nostaa hänen todennäköisyyttään käydä 
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aktiivista kauppaa kahdella prosenttiyksiköllä. Lisäksi sijoittajan salkun kiertonopeus kasvaa 

keskimäärin yksitoista prosenttia jokaista tämän saamaa ylinopeussakkoa kohden. Varmistaakseen, 

ettei muutos johdu vain sakon aiheuttamasta taloudellisesta shokista, he testaavat myös yksittäistä 

päiväsakkoa selittävänä muuttujana. He havaitsevat, että myös yksittäinen sakkopäivä selittää 

sijoitusaktiivisuuden muuttumista. Analyysin tuloksista on myös havaittavissa, että miehet käyvät 

huomattavasti enemmän kauppaa kuin naiset ja että tämä korostuu eritoten naimattomien ja 

eronneiden miesten kohdalla. Sensaatiohakuisuus ei kuitenkaan toimi selittävänä muuttujana tälle 

erolle. 

Sensaatiohakuisuutta rahoitusmarkkinoilla kuvastaa myös hyvin osakesijoittamisen asema 

uhkapelaamisen substituuttina. On selvää, että riskiä rakastavilla henkilöillä voi olla taipumusta 

ottaa suurempia riskejä ja hakea välitöntä tyydytystä nopeilla voitoilla osakemarkkinoilla, mutta 

kuinka suuri osa sijoituksista voidaan luokitella uhkapeliä muistuttaviksi sijoituksiksi? Barber, Lee, 

Liu, & Odean  (2009) havaitsevat, että kun uhkapelaaminen laillistettiin Taiwanissa huhtikuussa 

2002, niin samanaikaisesti osakekaupankäyntiaktiivisuus väheni maassa 25 prosenttia. Tämä viittaisi 

siihen, että osa ihmisistä hakee samanlaista tyydytystä osakesijoittamisesta kuin uhkapelaamisesta. 

Taiwanin tapauksessa lotosta koituvat kustannukset olivat jopa pienempiä kuin aktiivisesta 

sijoittamisesta aiheutuneet, mikäli oletetaan, että pelaajien saama mielihyvä ja hyöty ovat samalla 

tasolla. 

Uhkapelit ja osakesijoittamisen ovat linkittäneet myös Gao ja Tse-Chun Lin  (2015), jotka tutkivat 

miten lottopottien suuruus vaikuttaa kaupankäyntiaktiivisuuteen Taiwanissa. He keskittyvät 

kahdenlaisiin osakkeisiin, joista ensimmäiset ovat yksityissijoittajien suosimia osakkeita ja toiset 

sisältävät uhkapeleille tyypillisiä ominaisuuksia. Uhkapelimäisten ominaisuuksien mittarina he 

käyttävät osakkeen vinoutuneisuutta (skewness). He havaitsevat, että päivinä, jolloin kansallisen 

loton pääpotti ylittää 500 miljoonaa Taiwanin dollaria, kaupankäynti yksityissijoittajien suosimilla 

osakkeilla putoaa 5,2-9,1 prosenttia. Osakkeet, jotka ovat ominaisuuksiltaan uhkapelimäisiä 

putoavat 6,8-8,6 prosenttia.  Tulokset ovat merkittäviä ja havaittavissa, vaikka lottovoiton suuruus 

olisi alle 500 miljoona Taiwanin dollaria. 

Kumar  (2009) tutkii, mitkä ihmisryhmät sijoittavat uhkapeliominaisuuksia omaaviin osakkeisiin, 

jotka hän rajaa sellaisiin, joiden tuotot ovat vahvasti positiivisesti vinoutuneita, omaavat korkean 

volatiliteetin ja ovat suhteellisen halpoja. Hän havaitsee, että uhkapelimäisiin osakkeisiin sijoittavat 

tyypillisesti matalammin koulutetut, pieniempituloiset, työttömät, nuoret ja naimattomat, 
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kaupungissa asuvat miehet. Kumarin tutkimusaineisto on Yhdysvalloista, ja myös sijoittajan etnisellä 

taustalla ja uskonnolla on hänen mukaansa vaikutusta sijoituskäyttäytymiseen. Kumar vertaa 

tuloksiaan aiempiin tutkimuksiin siitä, mitkä ihmisryhmät osallistuvat lottoon Yhdysvalloissa ja 

havaitsee paljon merkittäviä yhtäläisyyksiä lottoon ja uhkapelinomaisiin osakkeisiin sijoittavien 

ihmisryhmien sosioekonomisissa muuttujissa. Alueilla, joilla osallistutaan paljon lottoon, ostetaan 

myös paljon uhkapelityyppisiä osakkeita. Hänen tuloksensa indikoivat, että kansallinen lotto ja 

uhkapelityyppiset osakkeet toimivat toisilleen komplementteina ja houkuttelevat 

sosioekonomisesti samantyyppisiä henkilöitä. Keskimääräinen alisuoriutuminen, joka 

uhkapelityyppisiin osakkeisiin sijoittamisesta sijoittajalle koituu, on Kumarin mukaan 1,10 

prosenttia vuodessa. Mikäli sijoittajan portfoliosta vähintään kolmannes on sijoitettu 

uhkapelityyppisiin osakkeisiin, vuosittainen alisuoriutuminen on jo yli 2,5 prosenttia.  

On tärkeä huomata, että halukkuus ostaa uhkapelityyppisiä osakkeita ei automaattisesti tarkoita 

samaa kuin sensaatiohakuisuus. Sensaatiohakuinen sijoittaja käy kauppaa viihdyttääkseen itseään, 

kun taas sijoittaja, joka ostaa uhkapelityyppisiä osakkeita, pyrkii saamaan uhkapelille tyypillisiä 

suuria voittoja pienillä panoksilla. Se, että sijoittaja on sensaatiohakuinen, ei välttämättä tarkoita, 

etteikö tämän salkku olisi hyvin ja rationaalisesti hajautettu, kun taas uhkapelityyppiseen 

sijoittamiseen mieltynyt sijoittaja usein allokoi epärationaalisen suuren osuuden portfoliostaan 

uhkapelityyppisiin sijoituksiin. (Barber & Odean, 2013.) 
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3. Dispositioefekti  

 

Dispositioefektillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa sijoittajat ovat halukkaampia realisoimaan voitollisia 

kuin tappiollisia sijoituksia. Dispositioefekti on yksi tutkituimmista ja vahvimman näytön omaavista 

sijoittamiseen liittyvistä käyttäytymisharhoista. Dispositioefekti ei selity perinteisellä rationaalisella 

rahoitusteorialla, sillä sen aiheuttamat verokustannukset sijoittajalle ovat mittavia, eikä 

rationaalinen sijoittaja olisi halukas näitä kustannuksia maksamaan.  (Kaustia, 2010a). 

Dispositioefektiä voikin pitää vastakohtana myyntitappioiden vähentämiselle verotuksessa.  

Shefrin ja Statman  (1985) olivat ensimmäiset tutkijat, jotka yhdistivät sijoituskäyttäytymisen 

dispositioefektiin. He haastoivat aiemman käsityksen, jonka mukaan yksityissijoittajat kykenevät 

kilpailemaan osakemarkkinoilla ammattisijoittajien ja ammattimaisten rahastosijoittajien kanssa. 

Tämän käsityksen taustalla oli Schlarbaum, Lewellen, ja Lease  (1978), jotka olivat tutkineet 

yksityissijoittajien menestystä osakemarkkinoilla ottaen huomioon vain realisoidut sijoitukset. 

Shefrinin ja Statmanin mukaan realisoitujen voittojen määrä ei yksin riittänyt mittaamaan sijoittajan 

suoriutumista, sillä realisoitujen voittojen pääpaino oli voitollisissa sijoituksissa, mikä vääristi 

mittaria, jolla menestystä mitattiin.  

Odean  (1998a) kehitti ensimmäisen mittarin, jolla dispositioefektiä voidaan mitata. Mittari vertaa 

sitä, kuinka suuri osa realisoiduista sijoituksista on voitollisista tai tappiollisista omistuksista ottaen 

huomioon markkinan vaikutuksen suhteuttamalla realisoidut voitot kokonaisvoittoihin ja realisoidut 

tappiot kokonaistappioihin. Mitä suurempi ero suhteellisten realisoitujen voittojen ja suhteellisten 

realisoitujen tappioiden välillä on, sitä halukkaampi sijoittaja on realisoimaan joko voittoja tai 

tappioita riippuen siitä, onko erotus positiivinen vai negatiivinen. Odean käyttää mittariaan 

tutkiakseen, myyvätkö sijoittajat voitolliset sijoituksensa liian aikaisin ja pitävät kiinni tappiollisista 

sijoituksistaan liian pitkään. Lisäksi hän tutkii joulukuun ja silloin tapahtuvan verotuksen vaikutusta 

mahdolliseen dispositioefektiin. Odeanin tulokset osoittavat, että sijoittajat ovat halukkaampia 

myymään omaisuutta, jonka arvo on kasvanut, kuin omaisuutta, jonka arvo on laskenut kaikkina 

muina kuukausina paitsi joulukuussa. Realisoitavissa olevista voitoista realisoidaan 14,8 prosenttia, 

kun taas realisoitavissa olevista tappioista realisoidaan vain 9,8 prosenttia.  
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Grinblatt ja Keloharju  (2001) tutkivat dispositioefektin vaikutusta sijoituskäyttäytymiseen. 

Tutkimuksessaan he käyttävät logistista regressiomenetelmää analysoidakseen erikseen myynti 

vastaan pito-päätöksiä ja osto vastaan myynti-päätöksiä. Regression avulla he pystyvät myös 

kontrolloimaan muuttujia ja täten tarkemmin selittämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita. Tällä 

menetelmällä Grinblatt ja Keloharju kykenevät myös havainnoimaan, kuinka eri ominaisuudet 

sijoittajissa vaikuttavat ilmiöiden esiintymiseen ja yleisyyteen. He havaitsevat, että dispositioefekti 

ja verosuunnittelu ovat kaksi merkittävää syytä, joiden takia yksityissijoittajat myyvät omistamiaan 

osakkeita. Dispositioefekti korostuu niiden osakkeiden kohdalla, joiden hinta on laskenut yli 30 

prosenttia. Todennäköisimmin tulevat myydyiksi ne osakkeet, joiden hinta on lähiaikoina noussut 

tai jotka ovat kuukauden huippuhinnassaan. Regression tulokset osoittavat, että mikäli osakkeen 

edellisen päivän markkinakorjattu tuotto on 10 prosenttia, niin myymisen todennäköisyys kasvaa 

seuraavana päivänä 21 prosenttia. Grinblatt ja Keloharju vertaavat myös institutionaalisten 

sijoittajien ja yksityissijoittajien sijoitusvalintoja ja huomaavat, että institutionaaliset sijoittajat 

ostavat momentum-tyyppisiä osakkeita, kun taas yksityissijoittajat valitsevat usein osakkeita, joiden 

viimeaikainen suoriutuminen on ollut alle markkinoiden keskiarvon. Dispositioefektiä ilmenee 

kaikentyyppisillä sijoittajilla. Institutionaaliset sijoittajat ovat kuitenkin muita sijoittajia 

halukkaampia myymään etenkin yli 30 prosenttia arvostaan menettäneitä sijoituksia. Kaikilla 

sijoittajilla todennäköisyys myydä alle 30 prosenttia arvonsa menettäneitä sijoituksia, jotka 

kuitenkin ovat tappiollisia, on noin puolet siitä, mitä se olisi voitollisista sijoituksista. Sijoittajan 

kokemuksella ja tietämyksellä vaikuttaa Grinblattin ja Keloharjun tutkimuksen perusteella olevan 

vaikutusta dispositioefektin ilmenevyyteen ja voimakkuuteen. Chen, Kim, Nofsinger, ja Rui  (2007) 

tutkivat kiinalaisten sijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja yleisimpiä käyttäytymisharhoja. Heidän 

aineistossaan, joka koostui 50 000 sijoittajasta, sijoittajat myivät 67 prosenttia todennäköisemmin 

niitä osakkeita, joiden arvo oli noussut kuin niitä, joiden arvo oli laskenut. Aineiston osajoukossa, 

joka koostui vain ammattisijoittajista, vastaava ilmiö putosi 15 prosenttiin.  
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3.1 Dispositioefektin vaikutukset markkinoilla 

 

3.1.1 Kaupankäyntimäärät 

 

Osakkeilla, joiden hinta on noussut, käydään enemmän kauppaa kuin osakkeilla, joiden hinta on 

laskenut. Kaupankäyntimäärät nousijoiden ja laskijoiden välillä tasoittuvat joulukuussa johtuen 

tappioiden vähentämisestä verotuksessa.  (Lakonishok & Smidt, 1986.)  

Kaustia  (2004) tutki dispositioefektin vaikutusta osakemarkkinoihin analysoimalla listautumisantien 

kaupankäyntimääriä. Listautumisanti eroaa muusta pörssikaupasta siten, että siinä kaikilla 

osakkeenomistajilla on yhteinen ostohinta, joka listautuvasta osakkeesta maksetaan. Tällöin 

jokaisella ostajalla ei ole eri ostohintaa, joka toimisi kiintopisteenä osakkeen hinnan kehitystä 

mitatessa, jolloin Kaustian mukaan dispositioefektin vaikutusten tulisi voimistua kollektiivisesti 

osakkeen hinnan muuttuessa. Hän käyttää aineistonaan tietoja 5082:sta listautumisannista 

Yhdysvaltain pörssissä. Näistä 68 prosentissa (3444) hinta nousi listautumisen jälkeen, 15 

prosentissa (775) hinta puolestaan laski ja 17 prosentissa ei tapahtunut muutoksia. Kaustia tekee 

neljä hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan kaupankäyntivolyymi on suurempi niissä 

anneissa, joissa osakkeen hinta nousee korkeammaksi kuin se oli osakeannin alkaessa. Toisen 

hypoteesin mukaan kaupankäyntimäärä kasvaa, kun osakkeen hinta ylittää alkuperäisen antihinnan, 

mikäli osakkeen hinta on ensin laskenut annin jälkeen. Kolmas hypoteesi on, että 

kaupankäyntimäärät kasvavat, kun aluksi positiivisen tuoton saaneen osakkeen hinta laskee 

ensimmäisen kerran alle antihinnan. Neljäs hypoteesi ennustaa, että kaupankäyntimäärät kasvavat, 

kun osakkeen hinta on ennätyksellisen korkea tai matala. Kaustian tulokset osoittavat, että kaikki 

hänen hypoteesinsa pitivät paikkansa. Osakekohtaisen kiertonopeuden huomataan kasvavan 68 

prosenttia, kun osakkeen hinta ensimmäisen kerran ylittää osakkeen antihinnan. Kaustian kanssa 

vastaavanlaisiin johtopäätöksiin päätyivät Huddart, Lang, ja Yetman  (2009), jotka tutkivat 

historiallisten hintojen vaikutuksia sijoittajien osto- ja myyntipäätöksiin. He havaitsevat, että 

osakkeen kaupankäyntimäärät kasvavat merkittävästi, kun sen hinta ylittää viimeisen 52 viikon 

huippunsa. Grinblatt ja Keloharju  (2001) havaitsevat, että ilmiö toistuu myös lyhyemmällä 
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aikavälillä. Heidän empiiristen tulostensa mukaan osake myydään todennäköisemmin, kun se ylittää 

hinnassaan viimeisen kuukauden huippunsa.  

 

3.1.2 Omaisuuserien hinnat 

 

Grinblatt ja Han  (2005) tutkivat dispositioefektin vaikutusta osakkeiden hintoihin. Heidän mukaansa 

henkisen kirjanpidon ja prospektiteorian yhteinen vaikutus aiheuttaa dispositioefektin sijoittajassa. 

Grinblattin ja Hanin mallissa markkinoilla on kahdenlaisia sijoittajia: rationaalisia ja 

dispositioituneita. Osakkeen, josta markkinoilla on positiivisia uutisia, hinta nousee ja täten 

dispositioefektin takia kokee ylimääräistä myyntipainetta verrattuna osakkeeseen, josta 

markkinoilla on negatiivisia uutisia ja jonka tuotto on täten laskenut. Mikäli kysyntä ei ole täysin 

rationaalista ja elastista, markkinahinnat alireagoivat julkiseen informaatioon. Myyntipaine ajaa 

positiivisen hintashokin kokeneen osakkeen hintaa alaspäin, ja osake on rationaaliseen hintaansa 

nähden hetkellisesti aliarvostettu. Koska dispositioefekti aiheuttaa sijoittajilla halukkuutta olla 

myymättä niitä osakkeita, joiden hinta on laskenut, niin ilmiö negatiivisten uutisten kohdanneissa 

osakkeissa on päinvastainen ja niiden hinnat ovat usein yliarvostettuja hetkellisesti. Yli- ja 

aliarvostus on tämän teorian mukaan hetkellistä ja tasoittuu, kun dispositioefektiin taipuvaiset 

sijoittajat ovat reagoineet uutiseen. Täten dispositioefekti teoriassa aiheuttaisi sen, etteivät hinnat 

reagoi uutisiin välittömästi, vaan viiveellä. Grinblatt ja Han testaavat teoriaansa empiirisesti ja 

tulokset tukevat teoriaa vahvasti.  

Goetzmann ja Massa  (2008) testasivat Grinblattin ja Hanin  (2005) teoreettista mallia aineistolla, joka 

koostuu yli sadantuhannen tilin tiedoista yli kuuden vuoden ajalta. Heidän hypoteesinsa mukaan 

osakkeen tuotto- ja volatiliteettitaso ovat sitä matalampia mitä suurempi osuus osakkeella kauppaa 

käyvistä sijoittajista kärsii dispositioefektistä. Toisin sanoen sijoittajien disposition ja osakkeen 

volatiliteetin sekä tuottotason välillä on negatiivinen suhde, eli kun sijoittajat, joiden tiedetään 

kärsivän dispositiosta, myyvät, on markkina todennäköisesti nousemassa. Goezmannin ja Massan 

tulokset indikoivat vahvaa negatiivista korrelaatiota dispositioefektin ja osaketuottojen, 

volatiliteetin sekä kaupankäyntimäärien kanssa. He havaitsevat myös, että dispositioefekti ei 

vaikuta vain osakekohtaisesti, vaan sillä on vaikutuksia koko markkinaan.  
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Myös Frazzini  (2006) haastaa markkinoiden rationaalisen hinnoittelun lyhyellä aikavälillä. Hän 

argumentoi, että suuri joukko sijoittajia, jotka käyttäytyvät dispositioefektille tyypillisesti, voivat 

hetkellisesti vääristää osakkeiden markkinahintoja painamalla osakkeen hintaa alas ylenpalttisella 

myymisellä. Tästä johtuen hyvien uutisten koko positiivinen vaikutus osakkeen hintaan näkyisi 

viiveellä, kuten myös negatiivisen uutisen negatiivinen vaikutus hintaan. Frazzinin hypoteesi on, että 

mikäli osaketta omistaa suuri joukko dispositiosta kärsiviä sijoittajia, niin sen hinta uuden 

informaation jälkeen noudattaisi liikehdintää, joka olisi ennustettavissa. Hän testaa hypoteesiaan 

aineistolla, joka koostuu sijoitusrahastojen sijoituspäätöksistä. Tämän aineiston pohjalta hän laskee 

dispositiokertoimet yksittäisille osakkeille ja testaa niiden reaktioita osakkeen fundamentaaliseen 

arvoon vaikuttaviin uutisiin.  

 

Frazzinin tulokset tukevat teoriaa, jonka mukaan huonot (hyvät) uutiset kohtaavat kitkaa osakkeissa, 

joilla on paljon realisoimattomia tappioita (voittoja). Hän havaitsee, että kitkaa on enemmän ja ilmiö 

on voimakkaampi, kun uutisen vaikutus ja realisoimattomat voitot ovat samanmerkkisiä, eli kun 

uutinen on positiivinen ja osakkeeseen liittyy realisoimattomia voittoja tai kun uutinen on 

negatiivinen ja osakkeeseen liittyy paljon realisoimattomia tappioita. Kitkan voimakkuudella on 

suora yhteys realisoimattomien voittojen tai tappioiden määrään. Kitkaa ei ole havaittavissa, kun 

ilmiöt ovat erisuuntaiset, eli esimerkiksi negatiivisen (positiivisen) uutisen vaikutukset näkyvät 

normaalisti, kun osakkeeseen liittyy paljon realisoimattomia voittoja (tappioita).  

Tulosten perusteella voidaan olettaa, että dispositioefekti vaikuttaa omaisuuserien hintoihin 

markkinoilla ja etenkin momentum-ilmiön syntymiseen. Ilmiötä on kuitenkin vaikea ennustaa, koska 

se vaatisi suuren määrän sijoittajakohtaista aineistoa, jonka perusteella voisi tunnistaa dispositiosta 

kärsivien suhteellisen osuuden tietyn osakkeen omistajina. Lisäksi on otettava huomioon, että koska 

Kuva 3 Dispositioefektin vaikutus osakkeen hinnan kehitykseen ja momentumiin Frazzini  (2006) 
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dispositioefektin ilmenevyys ja voimakkuus on yksityissijoittajilla huomattavasti voimakkaampaa 

kuin ammattimaisilla ja institutionaalisilla sijoittajilla, on institutionaalisten ja ammattisijoittajien 

läsnäololla markkinaa korjaava vaikutus. Dispositioefektin vaikutus voimistuneekin osakkeissa ja 

omaisuuserissä, joissa yksityissijoittajien omistama osuus on suhteellisen suuri. Mikäli ilmiötä 

haluaisi ennustaa, pitäisi olla tietoa myös sijoittajien referenssipisteistä, joita he käyttävät osakkeen 

hintakehityksen seuraamiseen.  

 

3.2 Dispositioefektin hyvinvointikustannukset 

 

Barber ja Odean  (2004) analysoivat sijoittajien käyttäytymistä suhteessa verotukseen. He käyttävät 

aineistona suuren yhdysvaltalaisen sijoittajajoukon transaktioita ja portfoliopositioita. He 

havaitsevat, että verotuksella on suuri merkitys sijoittajien sijoituspäätöksissä. Etenkin 

joulukuuilmiö, jossa tappiollisia sijoituksia myydään verotuksellisista syistä, näkyy sijoittajien 

aktiivisuudessa vahvasti. Sijoittajien käyttäytyminen ei kuitenkaan ole vero-optimaalista ja 

dispositioefekti on aineistossa vahva. Aineisto koostuu tavallisista arvo-osuustileistä ja tileistä, 

joiden erityispiirteenä on niiden verotuksellinen asema, jonka ansiosta voitosta koituvat verot 

maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa. Barber ja Odean havaitsevat, että sijoittajien 

käyttäytyminen kummankin tilin kohdalla on hyvin samanlaista ja että erot muodostuvat lähinnä 

joulukuussa, kun verotettavilla tileillä myydään tappiollisia sijoituksia.  

Dispositioefektistä koituvista haitoista juuri verohaitat ovat ehkä merkittävimmät, mutta myös 

ennenaikainen myyminen on sijoittajan kannalta epäedullista. Disposition myötä osakkeen hinnan 

nousu aiheuttaa paineen myydä osake ja kotiuttaa voitot. Ennenaikaista myymistä tutki Odean  

(1998), jonka laskelmien mukaan sijoittajat menettävät 3,4 prosenttia potentiaalisista tuotoistaan 

myymällä nousevia osakkeita liian nopeasti. Ilmiön voidaan katsoa johtuvan juuri momentumista, 

jolloin osakkeen hinta ei reagoi markkinan muutoksen ilman viivettä  (Kaustia, 2010).  

Seru, Shumway ja Stoffman  (2010) havaitsevat, että dispositioefektistä kärsivillä sijoittajilla on 

huomattavasti huonommat tuotot kuin niillä, jotka eivät kärsi dispositiosta. Vähiten dispositiosta 

kärsivän viidenneksen 10 päivän horisontin ja eniten dispositiosta kärsivän viidenneksen 10 päivän 

horisontin keskimääräinen tulos eroaa 17 korkopistettä, ja 45 päivän horisontilla ero kasvaa 131 
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korkopisteeseen. Tulos on taloudellisesti ja tilastollisesti merkittävä, ja sijoittajat, jotka kärsivät 

dispositiosta, suoriutuvat muita selvästi heikommin. 

 

Seru, Shumway, ja 

Stoffman tutkivat 

sijoittajien oppimista ja 

havaitsivat, että 

dispositioefektin määrä on 

yksilöllistä ja että sen 

vaikutus on suhteellisen 

vakaa myös ajallisesti. 

Mikäli sijoittaja ei tunnista 

dispositioefektin 

vaikutusta omassa 

käytöksessään, on hyvin 

epätodennäköistä, että hän oppisi välttämään sen aiheuttamia kustannuksia ja haittoja. Tämän 

johdosta dispositioefektin haitat ovatkin usein pitkäaikaisia ja kustannukset saattavat nousta ajan 

myötä korkeiksi.  

Fischbacher, Hoffmann, ja Schudy  (2017) tutkivat, kuinka automaattiset Stop-loss- ja Take-gain- 

myyntitoimeksiannot vaikuttavat sijoittajan menestykseen ja dispositioefektin ilmenevyyteen. He 

suorittivat tutkimuksen kokeellisessa ympäristössä, jossa sijoittajat kykenivät aktiivisesti ostamaan 

ja myymään omaisuuseriä. Automaattisen myynnin lisäksi he kokeilivat, kuinka muistutussysteemi, 

joka ilmoittaa sijoittajalle osakkeen hinnan kohdatessa ennalta määrätyn alarajan, vaikuttaa 

dispositioon ja sijoittajan menestykseen. Tutkimuksen tulosten mukaan automaattinen Stop-loss- 

myynti vähentää dispositioefektin vaikutuksia sijoittajassa merkittävästi. Ylärajana toimiva Take-

gain-myynti ei vaikuta käyttäytymiseen juuri lainkaan, vaan sijoittajat myyvät sijoituksensa usein jo 

ennen ennalta määrittämäänsä ylärajaa. Muistutusjärjestelmä sen sijaan ei vaikuttanut 

dispositioefektin ilmenevyyteen. Tulosten valossa automaattinen Stop-loss-toimeksianto, jossa 

omistus myydään sen kohdatessa ennalta määritellyn alarajan, vähentää tehokkaasti 

dispositioefektiä. Tulos vaikuttaa rationaaliselta, sillä dispositioteorian mukaan sijoittajien on 

vaikeaa realisoida juuri laskevat osakkeet rationaalisesti ja oikea-aikaisesti. 

Kuva 4 Tuottojen keskiarvo ostohetken jälkeen siten, että sijoittajat on jaettu kvintiileihin 
dispositioefektin voimakkuuden mukaan.  Seru, Shumway, ja Stoffman (2010)  
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Locke ja Mann  (2005) perehtyvät ammattisijoittajien itsekuriin ja taipuvaisuuteen sortua 

dispositioefektiin. Itsekuria Locke ja Mann mallintavat sijoittajan sitoutumisella myyntistrategioihin, 

joita he mittaavat kaupankäyntinopeudella ja negatiivisen markkina-arvon tappiopositioissa 

pitäytymisellä. He havaitsevat, että sekä tappiollisissa että voitollisissa positioissa on tuottavuuden 

kannalta haitallista viipyä. Locke ja Mann eivät löydä todisteita siitä, että dispositioefekti aiheuttaisi 

ylimääräisiä kustannuksia ammattisijoittajille, jotka sijoittavat futuureihin. Sen sijaan sekä 

tappiollisten että voitollisten positioiden hidas realisointi heikentää onnistumisen todennäköisyyttä. 

Tästä voidaan päätellä, että tappiollisissa positioissa pysyminen on yleisesti haitallista.  Koska 

dispositioefekti on yleisempää ja voimakkaampaa yksityissijoittajien keskuudessa, niin on 

todennäköistä, että juuri yksityissijoittajat kärsivät sen aiheuttamista haitoista ammattisijoittajia 

enemmän. 

 

3.3 Mikä aiheuttaa dispositioefektin 

 

Dispositioefektistä on vahvaa empiiristä näyttöä ja sen rooli käyttäytymistaloustieteessä on 

kiistaton. Dispositioefektin aiheuttajaksi on esitetty useita eri ilmiöitä ja teorioita, eivätkä ilmiön 

taustalla olevat syy- ja seuraussuhteet ole täysin selkeitä. Usein ilmiön taustalta löytyykin monta 

toisistaan riippuvaista muuttujaa. Shefrin ja Statman  (1985) selittävät dispositioefektiä 

prospektiteorialla, henkisellä kirjanpidolla, katumuksen kaihtamisella ja itsekontrollilla. Näistä 

jokainen omalta osaltaan selittää joitain dispositioefektiin liittyvistä tekijöistä. 

 

3.3.1 Rationaaliset vaihtoehdot 

 

 Voittoa tuottaneiden positioiden myymisessä ja tappiollisten pitämisessä ei automaattisesti ole 

kyse dispositioefektistä, vaan joskus se voi olla täysin rationaalista. Tunnettu asiaa selittävä 

rationaalinen teoria on Samuelsonin  (1969) hyödyn maksimointiteoria, jossa salkun riski pidetään 

vakiona tasapainottamalla sen osia, eli käytännössä myymällä voittajia ja ostamalla häviäjiä. Odean  

(1998) huomaa, että dispositioefektiä ilmenee, vaikka salkun riskiperusteinen tasapainotus otetaan 

huomioon. Mikäli kyseessä on salkun tasapainottaminen, tulisi sijoittajan myydä vain osa 
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osakkeistaan tai ostaa lisää osakkeita, jotta salkun alkuperäinen riskiprofiili pysyisi vakiona. Odean 

poistaa aineistostaan myynnit, joita ei tehdä ostotapahtumaa seuraavan kolmen viikon aikana, 

mutta salkun tasapainotusteoria ei tästä huolimatta selitä hänen saamiaan tuloksia. Myöskään 

pelkkien osaostojen tarkastelu ei Odeanin käyttämässä aineistossa häivytä dispositioefektin 

vaikutusta.  

Sijoittaja, jolla on suotuisaa tietoa osakkeesta ja joka uskoo, ettei tämä tieto vielä näy osakkeen 

hinnassa, voi ostaa osaketta ja myydä tämän, kun tieto saavuttaa markkinan ja realisoituu osakkeen 

markkinahintaan  (Lakonishok & Smidt, 1986). Informaatioedusta seuraava kaupankäynti muistuttaisi 

dispositioefektiä, kun sijoittaja realisoisi vain voittoja. Todellisuudessa dispositioefektiä ilmenee 

eniten ja vahvimpana juuri vähemmän tietoisilla sijoittajilla, joilla ei ole arvokasta informaatioetua. 

Täten informaatioetukaan ei kykene rationaalisesti selittämään dispositioefektiä.  (Kaustia, 2010.) 

Favreau ja Garvey  (2020) tutkivat dispositioefektiin vaikuttavia syitä käyttäen aineistonaan tietoja 

yhdysvaltalaisten yritysten sisäpiiriläisten kaupankäynneistä. Aineisto koostuu siis kokeneista 

ammattisijoittajista, joilla tulisi teoriassa olla myös informaatioetu verrattuna yksityissijoittajaan. 

Favreau ja Garvey havaitsevat, että myös tässä aineistossa sijoittajat realisoivat enemmän voittoja 

kuin tappioita. Dispositioefekti on tilastollisesti ja taloudellisesti merkittävä. Ilmiötä ei kykene 

selittämään prospektiteorialla, sillä vaikka sijoittajat kaihtavat riskiä voittojen osalta, he eivät ota 

tavanomaista suurempia riskejä ollessaan tappiolla, kuten prospektiteoria antaa olettaa. Tutkijat 

löytävät vahvoja todisteita, jotka viittaavat siihen, että sijoittajat eivät myy tappiollisia osakkeitaan, 

koska uskovat niiden menestyvän keskivertoa paremmin pidemmällä aikavälillä. Sisäpiiriläiset 

ostavat myös huomattavasti todennäköisemmin osaketta, jota he ovat jo aiemmin ostaneet 

kalliimmalla hinnalla, ja nämä ostot menestyvät usein voitollisia osakkeita paremmin. Tietylle 

sijoittajajoukolle, joka eroaa keskivertosijoittajasta, dispositioefekti ei välttämättä aiheutakaan 

tappioita. Tämä näyttäisi johtuvan informaation määrästä ja sijoittajien kokemuksesta  

Kiinteät transaktiokustannukset ovat suhteellisesti halvempia osakkeelle, jonka arvo on kasvanut. 

Tämä voisi johtaa ilmiöön, jossa sijoittajat realisoivat osakkeita, joiden arvo on noussut ja välttelevät 

niiden osakkeiden realisointia, joiden arvo on laskenut, minimoidakseen suhteellisia 

transaktiokustannuksia.  (Kaustia, 2010). Odean  (1998a)  testaa hypoteesia suurella aineistolla eikä 

löydä viitteitä siitä, että transaktiokustannukset vaikuttaisivat sijoittajien realisointipäätöksiin. 

Hänen mukaansa sijoittajat eivät olisi halukkaita investoimaan uudestaan osakkeisiin, joiden hinnat 

ovat laskeneet, mikäli he haluaisivat vältellä niiden suhteellisesti korkeampia 
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transaktiokustannuksia. Odean havaitsee, että sijoittajat kuitenkin investoivat uudelleen juuri 

tällaisiin osakkeisiin merkittävästi enemmän kuin niihin, joiden arvo on noussut.  

Sijoittajien vastahakoisuus realisoida tappioita on ristiriidassa myös vero-optimaalisen 

myyntistrategian kanssa. Vero-optimaalisessa strategiassa sijoittajat lykkäisivät voitollisten 

sijoitustensa myyntiä ja realisoisivat tappiolliset sijoitukset hyödyntääkseen tappiot verotuksessa  

(Odean, 1998). Shefrinin ja Statmanin  (1985) mukaan sijoittajat myyvät tappiollisia osakkeita 

joulukuussa juuri verotuksellisista syistä. Tämä osoittaa, että sijoittajat ottavat verotuksen osittain 

huomioon sijoituspäätöksissään. Sijoittajat kuitenkin lykkäävät tappiollisten osakkeiden myyntiä 

viimeiseen mahdolliseen hetkeen saakka.  

Rationaalinen sijoittaja ei lykkäisi tappioiden realisointia, vaan varmistaisi verohyödyn myymällä 

tappiollisen sijoituksen nopeasti ja ostamalla tilalle osaketta, jonka riskiprofiili ja tuotto-odotus 

vastaavat myytyä osaketta. Näin hän varmistaisi potentiaalisen verohyödyn välittömästi ja ylläpitäisi 

hänelle sopivaa riskiä.  (Odean, 1998a.) 

 

3.3.2 Paluu keskiarvoon-euskomus (mean reversion) 

 

Mikäli sijoittaja uskoo osakkeiden hintakehityksen noudattavan tiettyä keskiarvoa, hän voi 

realisoida tuottojaan ja pitäytyä tappioissaan. Tällöin sijoittaja uskoo, että osakkeen arvon kehitys 

pitkällä aikavälillä on vakio ja että osakkeen hinta lyhyellä aikavälillä vaihtelee tämän pitkän aikavälin 

kasvun ympärillä. Tällöin osake, jonka arvo on laskenut alle pitkän aikavälin keskiarvon, tulisi 

nousemaan tulevaisuudessa ja päinvastaisesti osake, jonka hinta on noussut, tulisi laskemaan 

tulevaisuudessa. Useat sijoittajat uskovat, että osakkeiden hintakehitys noudattaa tiettyä 

keskiarvoa, vaikka teoria on todistettu vääräksi. (Odean, 1998a)  

Hung ja Yu  (2006) tutkivat teoreettisesti, kuinka sijoittajan uskomus siihen, että osakkeiden 

hintakehitys noudattaa tiettyä keskiarvoa, vaikuttaa dispositioefektin ilmenevyyteen. He vertailevat 

kahta eri mallia, joista toisessa sijoittaja uskoo hintojen palautuvan keskiarvoon. Hung ja Yu 

havaitsevat, että tällä uskomuksella on dispositioefektiä vahvistava vaikutus.  

Jiao  (2017) testaa laboratoriokokeessa paluu keskiarvoon-uskomuksen ja dispositioefektin yhteyttä. 

Hän mittaa henkilöiden uskoa paluu keskiarvoon-teoriaan ja suorittaa markkinakokeen, joka imitoi 
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osakekauppaa. Kokeen tulokset osoittavat, että paluu keskiarvoon-uskomuksen ja taipumuksen 

myydä voitollisia osakkeita välillä on vahva korrelaatio. Kokeen tulosten mukaan uskomuksen 

vaikutus dispositioefektin ilmenevyyteen vahvistuu etenkin, kun koehenkilö kokee tappioita. Jiaon 

tulosten mukaan uskomus paluu keskiarvoon-teoriaan selitti dispositioefektiä jopa enemmän kuin 

prospektiteorian mukainen kaksoisriskipreferenssi.  

Efektin luokittelu rationaaliseen ja epärationaaliseen käyttäytymiseen on haastavaa. Mikäli sijoittaja 

uskoo nykyisten häviäjien olevan tulevaisuuden voittajia, on tappiollisissa positioissa pitäytyminen 

rationaalista. Kyse ei ehkä olekaan sijoittajan rationaalisuudesta tai irrationaalisuudesta, vaan 

tietämyksestä ja kokemuksesta. Suurimmalle osalle sijoittajista dispositioefektistä on haittaa, kun 

taas pienelle hyvin informoidulle ja kokeneelle joukolle se on jopa kannattavaa. On myös 

mahdollista, että kyseistä käyttäytymistä ei aiheuta asiantuntemus tai sen puute, vaan omien 

kykyjen ja näkemyksen väärinarviointi, eli yliluottamus.  

 

3.3.3 Prospektiteoria 

 

Dispositioefektiä selitetään usein Kahnemanin ja Tverskyn  (1979) esittelemällä prospektiteorialla ja 

siihen liittyvällä S-kirjaimen muotoisella arvotusfunktiolla. Dispositioefektiä voidaankin pitää 

prospektiteorian jatkettuna sovelluksena  (Odean, 1998).  

Prospektiteorian mukaan sijoittaja alkaa kaihtamaan riskiä enenevissä määrin, kun hän saa 

sijoitukselleen voittoja ja hänen riskinottohalukkuutensa kasvaa, kun hän kokee tappioita. 

Prospektiteorian arvotusfunktio on hyvin samantyyppinen kuin tavanomainen hyötyfunktio, paitsi 

että sen määrittävät voitot ja tappiot, eikä varallisuuden määrä. Prospektiteorian arvotusfunktio on 

konkaavi voittojen osalta ja konveksi tappioille. Lisäksi se ei ole vain päinvastainen voitoille ja 

tappioille, vaan se on jyrkempi tappioiden kuin voittojen osalta, mikä voidaan tulkita siten, että 

ihmiset ovat keskimäärin riskiä kaihtavia. Arvotusfunktion kannalta kriittisessä roolissa on 

referenssipiste, jonka pohjalta voitot ja tappiot määritetään.  (Kahneman & Tversky, 1979.) 

Sijoittajan ostaessa osakkeen hän uskoo tuoton odotusarvon olevan tarpeeksi korkea, jotta se 

kattaa osakkeeseen liittyvän riskin. Mikäli osakkeen hinta nousee ja sijoittaja pitää ostohintaa 

referenssipisteenään, niin osakkeen hinta sijoittuu arvotusfunktion konkaaville riskiä kaihtavalle 

puolelle. On mahdollista, että osakkeen tuotto-odotus kattaa edelleen osakkeeseen liittyvän riskin, 
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mutta mikäli näin ei ole, on hyvin todennäköistä, että sijoittaja myy osakkeen. Mikäli osakkeen hinta 

taas laskee, sijoittuu osake arvotusfunktion vasemmalle konveksille puolelle. Sijoittaja pitää 

osakkeen, vaikka sen arvo laskisi kasvattaen sijoittajan aiemmin hyväksymää erotusta riskin ja 

tuotto-odotuksen välillä johtuen suuremmasta riskinottohalukkuudesta. Tämä johtaa siihen, että 

tuotto-odotuksen tulee laskea enemmän kuin alkuperäisessä tilanteessa, jotta sijoittaja myy 

osakkeen. Kun tätä logiikkaa sovelletaan tilanteeseen, jossa sijoittaja omistaa kaksi osaketta, joista 

toisen arvo on noussut ja toisen laskenut, on todennäköisempää, että sijoittaja realisoi arvossaan 

nousseen ennemmin kuin arvossaan laskeneen osakkeen tarvitessaan likvidiä rahaa.  (Odean, 1998) 

Prospektiteorialla on yksinkertainen ja loogisen kuuloinen suhde dispositioefektiin ja se tarjoaa 

lupaavat puitteet dispositioefektin selittämiselle. Tilanne kuitenkin hankaloituu, kun 

prospektiteoriaa pyritään soveltamaan dispositioefektiin. Barberis & Xiong  (2009) tutkivat, voiko 

prospektiteorian mukaisilla preferensseillä ennustaa dispositioefektiä. He testasivat kahta eri mallia, 

joista ensimmäisessä preferenssit määräytyvät vuosittaisten voittojen ja tappioiden perusteella ja 

toisessa realisoitujen voittojen ja tappioiden perusteella.  Tutkijoiden yllätykseksi prospektiteorian 

soveltaminen osakesijoittamiseen antoi osaltaan täysin päinvastaisia tuloksia sijoittajan 

preferensseistä, kuin mitä dispositioefekti aiheuttaa. Ilmiö, jossa sijoittajat olivat prospektiteorian 

myötä jopa halukkaampia myymään tappiollisia kuin voitollisia osakkeita, oli havaittavissa etenkin 

tarkisteltaessa tilannetta, jossa preferenssit määriteltiin vuosittaisten voittojen ja tappioiden 

perusteella. Toinen implementaatio, jossa hyöty määräytyi realisoitujen voittojen ja tappioiden 

perusteella, onnistui mallintamaan dispositioefektiä paremmin, mutta myös tämä malli antoi 

satunnaisesti dispositioefektin kanssa päinvastaisia tuloksia.  

Hens ja Vlcek  (2011) käsittelevät mallia, jossa on kaksi peräkkäistä portfoliovalintaa. Sijoittajan 

preferenssejä kuvataan prospektiteorialla. He tutkivat sijoittajan riskinottokäyttäytymistä, joka 

seuraa hintojen noususta tai laskusta. He jakavat mallin kahteen eri versioon, joista toinen keskittyy 

ex-post-dispositioefektiin ja toinen ex-ante-dispositioefektiin. Erona näissä kahdessa määritelmässä 

on se, että ex-post-mallissa oletetaan, että sijoittaja on ostanut osakkeen, kun taas ex-ante-mallissa 

dispositioefektin vaikutusta tutkitaan jo sijoittajan tehdessä osakkeenostopäätöstä. Hensin ja 

Vlcekin tulosten mukaan sijoittajat ovat taipuvaisia ex-post-tyyppiseen dispositioefektiin, mutta 

harvoin ex-ante-dispositioefektiin. Tämä johtuu siitä, että mikäli sijoittajien käyttäytyminen olisi 

ollut johdonmukaista ja noudattanut samaa prospektiteorian mukaista logiikkaa osakkeen 
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ostopäätöstä kuin myyntipäätöstä tehtäessä, he eivät olisi ostaneet osaketta. Täten prospektiteoria 

kykenisi selittämään ex-post-osuuden dispositioefektistä, mutta ei ex-ante-dispositioefektiä.  

Myös Henderson  (2012) ehdottaa mallia, joka linkittää dispositioefektin ja prospektiteorian. Hänen 

mallinsa eroaa muista siinä, että se ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että sijoittaja realisoi 

tappiollisen sijoituksen, jonka odotettu tuotto suhteessa riskiin ei hänen mielestään kannata ja 

toisaalta siinä, että sijoittajan on mallissa mahdollista realisoida sijoituksensa osittain. Henderson 

luo prospektiteorian pohjalta optimaalisen pysäytysmallin, joka selittää sijoittajan preferenssejä 

likvidoinnin suhteen. Hänen tuloksensa osoittavat, että vaikka sijoittaja voi pysäyttää tappionsa, on 

todennäköisempää, että tämä sen sijaan myy voitolliset sijoituksensa.  

 Kaustian (2010b) mukaan sovellettaessa prospektiteoriaa sijoittamiseen ja osakkeen ostohinnan 

toimiessa sijoittajan referenssipisteenä tulisi sijoittajan halukkuuden realisoida osakkeen arvo 

laskea riippumatta siitä, laskeeko vai nouseeko osakkeen arvo. Todistaakseen päätelmänsä hän 

suorittaa empiirisen kokeen käyttäen aineistonaan suomalaisten kotitalouksien sijoituksia vuosina 

1995–2000. Kaustian tulokset osoittavat, että toisin kuin prospektiteoria antaa olettaa, sijoittajien 

taipumus myydä tai ostaa osakkeita ei laske voittojen tai tappioiden kasvaessa. Kaustian mukaan 

prospektiteorian S-kirjaimen muotoinen arvotusfunktio ei onnistu selittämään empiirisiä tuloksia 

kohtuullisissa parametreissa. Täten prospektiteoria selittää dispositioefektiin liittyviä preferenssien 

muutoksia  (Kaustia, 2010).  

 

3.3.4 Itseoikeutus (Self justification) / Escalation of commitment / Sitoutumisen eskalaatio 

 

Vaikka usein oletetaan, että epäonnistuessaan tai saadessaan negatiivista palautetta, ihmiset 

vaihtavat strategiaansa, niin sijoittamisessa negatiivinen palaute tai epäonnistuminen voi jopa 

nostaa sijoittajan sitoutumista valittuun strategiaan. Erityisesti silloin, kun henkilön oma toiminta 

johtaa negatiiviseen lopputulokseen, voimme usein havaita kognitiivista dissonanssia, jolloin oman 

toimintansa muuttamisen sijasta, henkilö vääristää omassa mielessään negatiivisen lopputuloksen 

itselleen suotuisaksi positiiviseksi lopputulokseksi. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä itseoikeutus. 

Itseoikeutus johtaa negatiivisten tuottojen kohdalla usein jopa panosten lisäämiseen.  (Staw, 1976.) 
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Kognitiivisen dissonanssin johdosta sijoittajalle on henkisesti epämiellyttävää myöntää olleensa 

väärässä ja muuttaa omaa toimintaansa tämän havainnon johdosta. Kun tätä ajatusta sovelletaan 

dispositioefektiin, niin sijoittaja haluaa ylläpitää positiivista mielikuvaa omista taidoistaan ja 

kyvykkyydestään, mikä johtaa tilanteeseen, jossa sijoittaja ei muuta omaa käytöstään vaan toimii 

alkuperäisen näkemyksensä mukaisesti. Tällöin sijoittaja altistuu tahattomasti harhalle, jossa hän ei 

ole rehellinen itselleen. Ilmiö selittää myös Barberisin ja Xiongin  (2009) tuloksia, joiden mukaan 

sijoittajat itse saavat eniten mielihyvää juuri realisoitujen voittojen osalta. Mikäli sijoittaja realisoisi 

tappioitaan, hän joutuisi tunnustamaan itselleen, että hänen alkuperäinen näkemyksensä osakkeen 

hinnasta ja sen kehityksestä oli väärä. Kun sijoittaja realisoi tappiollisen osakkeen, todennäköisuus 

sille, että hän tekee kyseisellä sijoituksella voittoa, on aidosti nolla. Ennen osakkeen myyntiä 

sijoittajan näkemys osakkeen arvosta ja arvon muutoksen todennäköisyydestä on hänen oman 

näkemyksensä mukainen. Tämän sijoittajan oman näkemyksen ja markkinahinnan erotus voi olla 

todella suuri, jolloin sulkeminen tuntuu sijoittajasta epämiellyttävältä. Tällöin sijoittajan kannalta 

tappiollisessa sijoituksessa pitäytyminen voi tuntua sekä rationaaliselta että miellyttävämmältä kuin 

tappion realisointi. (Kaustia, 2010.)  

Itseoikeutus johtaa joissain tilanteissa myös sitoutumisen eskaloitumiseen, jossa sijoittajan oma 

irrationaalinen näkemys ja usko siihen, johtaa jopa syvempään sitoutumiseen ja lisäinvestointeihin 

tappiolliseen positioon. Kaikkia sitoutumisen eskaloitumisen tapahtumia yhdistää neljä vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa henkilö investoi jonkin määrän rahaa, aikaa, vaivaa tai muuta resurssiaan. 

Osakemarkkinoilla tämä on usein osakkeen osto. Toisessa vaiheessa henkilön valinnasta seuraa 

tappio. Osakemarkkinan kohdalla tämä tarkoittaa osakkeen arvon alentumista. Kolmannessa 

vaiheessa henkilöllä on mahdollisuus pitäytyä näkemyksessään, tai perääntyä. Osakekaupassa tämä 

tarkoittaa osakkeen pitämistä tai tappiolla myyntiä. Viimeinen vaihe pitää sisällään epävarmuuden 

aiempien vaiheiden päätösten lopputulemasta. Tätä lopputulemaa voi tarkistella vain takautuvasti, 

jolloin siihen ei voi enää vaikuttaa.  (Lehenkari, 2012.) 

Stawin  (1976) mukaan sijoittajan lisäinvestointi tappiolliseen sijoitukseen johtuu psykologisesta 

tarpeesta oikeuttaa aiempi käytös tai demonstroida alkuperäisen valinnan rationaalisuutta. Tämä 

voi johtaa negatiiviseen kierteeseen, jota sijoittajan on hankala katkaista ja jossa sijoittaja jatkaa 

lisäinvestointeja tappiollisiin sijoituksiin monta kertaa. Staw   yhdistää henkilön henkilökohtaisen 

vastuun ja sitoutumisen eskaloitumisen negatiiviset vaikutukset laboratoriokokeessa, jossa 

manipuloidaan sijoittajan käsitystä siitä, kuinka suuressa vastuussa hän on tehdystä päätöksestä. 
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Mitä enemmän henkilö kokee olevansa vastuussa negatiiviseen tulokseen johtaneesta päätöksestä, 

sitä alttiimpi hän on panostamaan lisää resursseja negatiiviseen seuraukseen johtaneeseen 

valintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että tämä käytös ilmenee erityisesti negatiivisten seurausten 

kohdalla, eikä vastaavaa ilmiötä ole havaittavissa, kun päätöksen lopputulema on positiivinen. 

Tulokset ovat omalta osaltaan johdonmukaisia prospektiteorian kanssa, jossa sijoittajan 

riskinottohalukkuus on erilainen voittojen ja tappioiden suhteen.  

Stawin tutkimus, kuten moni muukin varhainen valintojen eskaloitumiseen liittyvä tutkimus, 

tarkastelee tapahtumia takautuvasti (Lehenkari, 2012). Wong ja Kwong  (2007) tutkivat, kuinka 

sijoittajan ennakoitu katumus vaikuttaa sitoumuksen eskalaatioon jo ennen sijoituspäätöstä. He 

pyrkivät tunnistamaan henkilön asenteiden vaikutuksen eskaloitumiseen sekä ennen että jälkeen 

negatiivisen tuloksen. Heidän havaintojensa mukaan ihmiset ovat taipuvaisempia jatkamaan 

tappiollisissa asemissa, kun mahdollisuus katua perääntymistä on korkea. Näin ollen valintojen 

eskaloituminen ei määrity pelkästään jälkikäteen tarkasteltuna, vaan henkilön ennakko-oletus ja 

uskomus vaikuttavat myös eskaloitumisen todennäköisyyteen. Lehenkari  (2012) jatkaa aiempia 

tutkimuksia, mutta toisin kuin Wong ja Kwon, hän pyrkii tutkimaan ennakoidun katumuksen ja 

vastuun yhteisvaikutusta ja sitä, kuinka nämä kaksi eri ilmiötä mahdollisesti voimistavat toisiaan. 

Lehenkari tutkii aihetta empiirisesti käyttäen aineistonaan suomalaisten sijoittajien omistuksia. Hän 

tunnistaa aineistosta ne osakkeet, jotka sijoittaja on ostanut itse ja ne, jotka hän on saanut lahjana 

tai perinyt. Näiden erottamisella Lehenkari voi eristää sijoittajan oman valinnan vaikutuksen 

sijoituspäätöksen tekemisessä. Hänen tulostensa mukaan dispositioefektin ilmenevyys ja 

voimakkuus on merkittävästi vahvempaa itse ostettujen osakkeiden kuin perittyjen tai lahjaksi 

saatujen osakkeiden osalta. Lehenkarin aineisto tukee olettamusta siitä, että dispositioefekti 

aiheutuu ennakoidun katumuksen ja sijoittajan virheiden myöntämisen vastahakoisuuden 

yhteysvaikutuksesta.  

 

3.4 Kuka kärsii dispositioefektistä 

 

Syyt dispositioefektin takana ovat moninaiset, mutta miten dispositioefekti ilmenee eri 

sijoittajaryhmissä? Cheng, Lee, ja Lin (2013) tutkivat, kuinka sukupuoli, ikä ja markkinan suunta 

vaikuttavat dispositioefektin ilmenevyyteen. He käyttävät aineistonaan Taiwan Futures Exchange-



32 
 

kaupankäyntitietoja 116 471 sijoittajan futuurikaupoista. Heidän tulostensa mukaan sijoittajien 

välillä on suurta vaihtelua dispositioefektin ilmenevyydessä ja voimakkuudessa. Heidän tulostensa 

mukaan naiset kärsivät miehiä enemmän dispositioefektistä. Tämän eron he tulkitsevat johtuvan 

siitä, että naiset keskimäärin karttavat riskiä enemmän kuin miehet ja että miehet ottavat naisia 

enemmän riskiä ja käyvät aktiivisemmin kauppaa kuin naiset.  

Chengin, Leen, ja Linin toinen tulos, jossa he tarkastelevat iän vaikutusta dispositioefektin 

voimakkuuteen on, että vanhemmat sijoittajat ovat nuoria sijoittajia alttiimpia dispositioefektille. 

Tämä tulos on päinvastainen aiempiin tuloksiin nähden, joissa Korniotis ja Kumar (2011) havaitsevat 

juuri iän vähentävän alttiutta dispositioefektille. Cheng, Lee, ja Lin toistavat Korniotiksen ja Kumarin 

käyttämän metodin omalle aineistolleen, mutta eivät siltikään saa samansuuntaisia tuloksia 

Korniotiksen ja Kumarin kanssa.  

Dispositioefektillä ja yliluottamuksella on myös havaittu olevan yhteys. Ho (2011) havaitsee 

Taiwanilaisesta aineistosta, että sijoittajat, jotka kärsivät enemmän yliluottamusharhasta kärsivät 

merkittävästi enemmän myös dispositioefektistä. Hon havaintojen mukaan näillä kahdella 

käyttäytymisharhalla on siis vahva positiivinen korrelaatio. Hon tulos ei sinänsä kerro ilmiöiden 

kausaalisista suhteista ja tähän ongelmaan ratkaisua etsivät Trejos ym. (2019). Trejos ym. tutkivat 

käyttäytymisharhojen kausaliteettia kokeellisessa ympäristössä. Heidän tulostensa mukaan 

koehenkilöt, jotka kärsivät dispositioefektistä kärsivät 21 prosenttia todennäköisemmin myös 

yliluottamusharhasta kuin koehenkilöt, jotka eivät kärsi dispositioefektistä. Tämä ei sinällään ole 

yllättävää ottaen huomioon, että useat eri empiiriset ja kokeelliset tutkimukset ovat yhdistäneet 

molemmat käyttäytymisharhat samoihin muuttujiin, kuten ikä sukupuoli ja kokemus. 

 

3.5 Dispositioefekti ja COVID-19 

 

Dispositioefektin voimakkuudella on osoitettu olevan yhteys markkinan syklin kanssa. Suuressa 

osassa dispositioefektiä käsittelevistä empiirisistä tutkimuksista käytetään aineistoina sijoittajien 

transaktioita nousukaudelta ja oletetaan tulosten olevan yleistettävissä. Tuoreimmat tutkimukset 

osoittavat kuitenkin, että dispositioefektin voimakkuus vaihtelee suuresti markkinan syklin kanssa.  

(Bernard, Loos, & Weber, 2021.) 
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Cohn, Engelmann, Fehr ja Maréchal  (2015) osoittavat sijoittajien riskinsietokyvyn muuttuvan 

markkinan suunnan mukana ja että sijoittajat kaihtavat riskiä etenkin laskusuhdanteen aikana. 

Ilmiötä voi selittää sijoittajien keskuudessa ja markkinoilla vallitseva yleinen ilmapiiri.  Loewenstein, 

Weber, Hsee, ja Welch  (2001) havaitsevat, että ihmisille on tyypillistä kaihtaa riskiä, kun he kokevat 

negatiivisia tuntemuksia, kuten ahdistusta ja pelkoa. Näiden tutkimusten valossa voi olettaa, että 

myös dispositioefektin ilmenemisessä ja voimakkuudessa näkyy eroja markkinan ja yleisen ilmapiirin 

muutosten myötä.  

Goossens ja Knoef  (2020) tutkivat sijoittajien preferenssien ja dispositioefektin muutoksia COVID-

19-kriisin aikana. COVID-19-kriisin johdosta markkinoiden volatiliteetti kasvoi suuresti ja tutkijat 

havaitsivat dispositioefektin sekä yleistyvän että voimistuvan sijoitustuottojen volatiliteetin kasvun 

myötä. Goossensin ja Knoefin kokeellisessa tutkimuksessa koehenkilöt toimivat kuvitteellisessa 

markkinassa, jossa tavoitteena on mitata heidän taipumustaan dispositioefektiin. Tutkijat 

havaitsivat, että vaikka koehenkilöt olivat hyvin tietoisia siitä, että koe on täysin riippumaton 

reaalimaailman tapahtumista, niin heidän käytöksensä muuttui COVID-19-pandemian aikana 

tehdyn kokeen aikana. Uutisten vaikutus koehenkilöihin tapahtui viiveellä, mutta vaikutuksen 

huomattiin olevan suhteellisen vahva. Dispositioefektin havaittiin vahvistuvan etenkin nopeissa 

laskumarkkinoissa ja heikkenevän nousumarkkinassa. 

Empiiriset tulokset markkinasyklin ja dispositioefektin yhteydestä eivät ole yksimielisiä. Linin  (2011) 

hypoteesin mukaan sijoittajien riskinottohalukkuus muuttuisi yleisen markkinailmapiirin mukana 

siten, että sijoittajat olisivat valmiimpia realisoimaan myös tappioita, kun markkinoilla vallitsee 

negatiivinen ilmapiiri tai kriisi. Hypoteesiaan hän perustelee sillä, että tällöin sijoittajat olettavat jo 

laskeneiden osakkeiden hinnan todennäköisesti laskevan lisää, jolloin realisointi senhetkisellä 

hinnalla on rationaalista. Linin toinen hypoteesi on, että dispositioefekti on merkittävämpää 

nousukaudella kuin laskukaudella. Linin tulosten mukaan nousukaudella dispositioefektin 

ilmeneminen on merkittävää ja laskukaudella dispositioefektiä ei ole havaittavissa. Hänen 

mukaansa tämä havainto implikoi sijoittajien itsehillintämekanismista, jolla he pyrkivät estämään 

tappioiden laajenemisen. Toisaalta kyse voi olla laumakäyttäytymisestä ja pessimistisistä uutisista 

johtuvasta myyntipaniikista, jotka ovat tyypillisiä markkinakriisissä. Mikäli tämä pitää paikkansa, niin 

markkinoiden pudotus on rationaalista pudotusta suurempi. 

Cheng, Lee, ja Lin (2013) tutkivat myös yleisen markkinan suunnan ja markkinasyklin vaikutusta 

dispositioefektiin. Heidän tulostensa mukaan dispositioefektin vaikutus populaatiossa on suurempi 
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lasku- kuin nousumarkkinassa. Tämä tulos tukee aiempia tutkimuksia, joiden mukaan markkinoiden 

tilalla on vaikutusta sijoittajien käyttäytymiseen.  
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4. Dispositioefektin mittaaminen 

 

4.1 Aineisto 

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä aineistossa on 

yksityissijoittajien tekemiä transaktioita suomalaisen pankin tiedoista. Aineisto koostuu kaikista 

listattujen ja listaamattomien rahoitusinstrumenttien osto- ja myyntitoimeksiannoista helmikuusta 

2017 toukokuun 25. päivään 2021. Aineistoa on rajattu koskemaan sijoittajia, jotka sijoittavat vain 

Suomessa listattuihin osakkeisiin. Sen lisäksi sijoittajalla tulee olla tarkasteluajanjaksolla vähintään 

yksi sijoitustuotteen myynti- sekä ostotapahtuma. Tällä rajauksella varmistetaan, että kykenemme 

tarkistelemaan ostetun sijoitustuotteen todellista myynti- ja ostohintaa sekä hinnan kehitystä 

tarkasteluajanjaksolla. Lisäksi tällä metodilla saadaan rajattua pois niin kutsuttuja passiivisia 

sijoittajia, joiden sijoitusstrategiaa toteutetaan pidemmällä aikavälillä, kuin mitä 

tarkasteluajanjaksomme kattaa. Lisäksi aineisto rajattiin koskemaan vain yli 18-vuotiaita, sillä näin 

voidaan olettaa, että henkilö on itse vastuussa tekemistään sijoituspäätöksistä. Aineistossa on 

jokaiselle sijoittajalle oma keinotunnus, osakkeen ISIN-koodi, transaktion tyyppi, kauppamäärä, 

kauppahinta ja kaupan ajankohta päivän tarkkuudella.  

Toinen aineisto koostuu Suomessa listattujen osakkeiden hintatiedoista. Näitä osakkeita on Nasdaq 

Helsingissä yhteensä 141 

kappaletta. Aineisto pitää sisällään 

jokaisen osakkeen ISIN-koodin ja 

hintatiedon jokaiselle päivälle 

tammikuusta 2017 toukokuun 25. 

päivään 2021. Aineisto on kerätty 

Nasdaq Helsingin 

aineistopalvelusta.  

Alkuperäisen sijoittaja-aineiston 

rajauksen jälkeen jäljelle jää 144 

sijoittajaa. Heidän keskimääräinen 

ikänsä on noin 38,2 vuotta ja iän Kuva 5 Sijoittajien iän jakautuminen tutkimusaineistossa 
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keskihajonta on noin 14 vuotta. Nuorin sijoittaja on 18-vuotias ja vanhin 72. Miesten keski-ikä 

otoksessa on noin 37,5 vuotta ja keskihajonta 13,5 vuotta. Naisten keski-ikä on 40,4 vuotta ja 

keskihajonta 15,6 vuotta.  

Yksittäisen transaktion 

keskimääräinen suuruus on 3929.82 

euroa ja keskihajonta 8868.17 euroa. 

Jäljelle jääviä transaktioita on 

yhteensä 606 kappaletta. Näistä 342 

kappaletta on myyntitransaktioita ja 

264 kappaletta ostotransaktioita.   

Transaktioista 501 kappaletta on 

miesten tekemiä ja 105 kappaletta 

naisten tekemiä. Naisten tekemien 

transaktioiden osuus on täten noin 17 

prosenttia kaikista tapahtumista. Naisten osuus sijoittajista on noin 23 prosenttia, eli yhteensä 33 

kappaletta. Miesten osuus on täten noin 77 prosenttia eli 111 kappaletta. Otoksessa aktiivisimmat 

sijoittajat ovat kotoisin Helsingistä, Espoosta, tai Vantaalta ja heidän tekemänsä transaktiot kattavat 

47 prosenttia aineiston kaikista kaupoista. Seuraavaksi eniten transaktioita ovet tehneet henkilöt, 

joiden kotipaikka on joko Turku tai Tampere. Heidän yhteenlaskettu osuutensa on 11,7 prosenttia.  

 

Kuvasta 3 näemme, kuinka transaktiot ovat jakautuneet tarkasteluajanjaksolle. Kuvasta on helppo 

havaita, että vuoden 2020 alussa transaktioiden määrä kasvaa selvästi tarkasteluajanjakson 

aiempaan määrään verrattuna. On hyvin mahdollista, että ilmiön takana on samanaikaisesti 

tapahtunut äkillinen muutos osakkeiden hinnoissa johtuen COVID-19 pandemiasta, joka tunnetusti 

aiheutti aktiivisuutta osakekaupassa.  Tarkastelemme myöhemmin tässä tutkimuksessa, kuinka 

aktiivisuuden nousu ja COVID-19 markkinailmiönä näkyvät dispositioefektin ilmenevyydessä 

aineistossamme. 

Kuva 6 Osto ja myyntitransaktioiden lukumäärät aineistossa 
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Kuva 7 Transaktioiden ajallinen jakautuminen 

 

Lisäksi aineistosta ilmenee henkilöiden muita demografisia ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, 

kuten asiakkaan liiketoimintavolyymi, Frank-status, Akava-jäsenyys, luottokorttien määrä, 

asuntolaina, muut lainat ja pankin digitaalisten palveluiden käyttöaktiivisuus viimeisen kolmen 

kuukauden ajalta.  

 

4.2 Metodi 

Tutkimuksessa käytetty metodi pohjautuu Odean (1998a) kehittämään malliin, jossa jokaiselle 

sijoittajalle lasketaan dispositioefektin määrää kuvaava arvo väliltä 1 – (-1). Mallin sovelluksen, jota 

tässä tutkimuksessa käytetään dispositioefektin laskemiseksi, on kehittänyt Mazzuchelli et al. 

(2021). Mallissa pyritään testaamaan, myyvätkö sijoittajat voittavat osakkeet liian aikaisin ja 

pitävätkö sijoittajat tappiollisia osakkeita liian pitkään. Tarkastelu tulee Odeanin mukaan suorittaa 

siten, että se ottaa huomioon markkinan suunnan. Mikäli oletettaisiin sijoittajan olevan täysin 

välinpitämätön sen suhteen, myykö tämä voittavia vai tappiollisia osakkeita, niin markkinan 

kasvaessa sijoittajalla olisi salkussaan enemmän arvossaan kasvaneita osakkeita kuin tappiollisia, ja 



38 
 

täten hän realisoisi voitollisia osakkeita enemmän kuin tappiollisia, vaikka ei suosisi mitään 

osakkeita. Tutkiakseen, kärsiikö sijoittaja dispositioefektistä, Odean tarkastelee frekvenssiä, jolla 

sijoittaja myy voittajia ja häviäjiä suhteessa tämän mahdollisuuteen myydä kumpiakin. Sijoittajan 

salkun osakkeet jaetaan kahteen eri kategoriaan: realisoituihin- ja realisoimattomiin. Realisoidut 

osakkeet ovat ne, jotka sijoittaja on jossain vaiheessa ostamisen jälkeen myynyt edelleen ja 

realisoimattomat ovat ne, jotka sijoittaja on pitänyt salkussaan. Mikäli osakkeen arvo on ostohetken 

jälkeen noussut ja sijoittaja on myynyt osakkeen, on kyse realisoidusta voitosta, ja mikäli osakkeen 

arvo on oston jälkeen laskenut ja sijoittaja on myynyt osakkeen, on kyse realisoidusta tappiosta. 

Mikäli taas sijoittaja ei ole myynyt osaketta ja sen arvo on noussut, on kyse realisoimattomasta 

voitosta (paper win) ja laskiessa taas realisoimattomasta tappiosta (paper loss). Osakkeen 

referenssihinta, johon arvonmuutosta verrataan, voi olla ostohinta, ostohintojen keskiarvo, korkein 

ostohinta tai muu hinta, joka sijoittajalle toimii kiintopisteenä arvonmuutosta mitatessa. 

Ostohintaan on täten mahdollista lisätä muun muassa osakekaupasta aiheutuneita kuluja tai 

esimerkiksi maksettuja osinkoja. Tässä tutkielmassa referenssihintana toimii osakkeen ostohinta. 

Osinkojen ja kaupankäyntikulujen tarkasteleminen ei ole välttämätöntä, sillä ne eivät vaikuta 

osakkeen myynnistä koituviin verotuksellisiin eriin.  

 

Kaava 1 Dispositioefektin laskemiseksi käytetty kaava  Odean (1998a) 

Metodissa lasketaan sijoittajan realisoimien voittojen osuus kaikista voitoista, mitkä saadaan 

laskemalla yhteen realisoidut ja realisoimattomat voitot. Realisoitujen tappioiden osuus saadaan 

vastaavasti laskettua jakamalla realisoidut tappiot realisoitujen tappioiden ja realisoimattomien 

tappioiden summalla. Dispositioefektin voimakkuus selittyy tarkastelemalla näiden kahden tuloksen 

erotusta. Mikäli erotus on suuri, voidaan olettaa, että sijoittaja on halukkaampi realisoimaan joko 

voittoja tai tappioita. Dispositioefektiä kuvaava luku vaihtelee välillä -1 ja 1. Positiivinen luku 

tarkoittaa, että sijoittajan sijoituskäyttäytymisessä on havaittavissa dispositioefektiä ja negatiivinen 

luku kertoo vastakkaisesta ilmiöstä. Mikäli sijoittajan dispositioefektiä mittaava luku on nolla, ei 

dispositioefektiä ole havaittavissa.  Tässä tutkimuksessa metodi toistetaan jokaisen sijoittajan 

kohdalla, jolloin saadaan sekä sijoittajakohtainen tulos että kokonaiskatsaus joukon alttiudesta 
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dispositioefektiin. Metodin vahvuuksia on tarvittavan aineiston yksinkertaisuus sekä sen kyky ottaa 

huomioon markkinan yleinen trendi. Heikkoutena pidän regressiomenetelmästä poiketen mallin 

kykyä selittää ja yksilöidä vaikutuksen syytä yksittäiseen tekijään, joka regressioanalyysissa olisi 

mahdollista kontrollimuuttujien avulla. Tämä metodi mahdollistaa kuitenkin ilmiön yli ajan 

tarkastelun, joka on erityisen mielenkiintoista, sillä aineisto sisältää havaintopisteitä COVID-19- 

pandemian ajalta. 

Tutkimuksessa analysoidaan sijoittajien käytöstä ja sen mahdollisia muutoksia yli ajan aikasarja-

analyysin avulla. Tavoitteena aikasarja-analyysille on havaita selkeitä aikaan sidottavissa olevia 

vaihteluita sijoittajien käyttäytymisessä ja dispositioefektin ilmenemisessä sijoittajien keskuudessa. 

Mahdollisia ilmiöitä, joita käytökseltä voidaan olettaa, on muun muassa vuoden loppuun sijoittuva 

muutos dispositioefektin voimakkuudessa johtuen verotuksesta ja makro- sekä markkinailmiöiden 

vaikutus sijoittajakäyttäytymiseen. Aikasarja-analyysissa hyödynnetään sitä, että aineistoa on 

saatavilla vuodesta 2017. Tälle ajanjaksolle osuu myös markkinailmiönä mielenkiintoinen ja 

ainutkertainen COVID-19, jolla on tunnetusti ollut globaalisti suuri vaikutus osakemarkkinoihin ja 

sijoittajakäyttäytymiseen.  

Lopuksi teemme regressioanalyysin selvittääksemme, mitkä ominaisuudet sijoittajassa ja sijoittajan 

asiakassuhteessa rahoituslaitoksen kanssa mahdollisesti vaikuttavat dispositioefektin 

ilmenemiseen. Tämä mahdollistaa vertailun jo olemassa olevan kirjallisuuden ja aineistomme välillä, 

jolloin voimme mahdollisesti tutkia sitä, miten aiemmissa tutkimuksissa havaitut lainalaisuudet ja 

johtopäätökset pätevät tässä aineistossa.  
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5. Tulokset 

5.1 Dispositioefekti aineistossa 

 

Aiemmin kuvattua metodia sovellettiin asiakkaiden transaktioista ja osakkeiden hintatiedoista 

koostuvaan aineistoon. Tuloksissa on havaittavissa dispositioefektin ilmenemistä, ja sijoittajat 

saavat tuloksia koko väliltä miinus yhdestä yhteen. Tuloksissa korostuivat arvot kummassakin 

ääripäässä, sekä arvo nolla.  

 

Otoksen keskiarvo dispositiolle on 0,164 ja keskihajonta 0,762. Tämän perusteella voidaan sanoa, 

että sijoittajat kärsivät keskimäärin lievästi dispositioefektistä ja että sijoittajat saavat arvoja laajasti 

lähestulkoon koko väliltä. Yleisin arvo sijoittajan dispositioefektin keskiarvolle tarkasteluajanjaksolla 

on 1. Tämän arvon saa yhteensä 44 sijoittajaa, eli 30,556 prosenttia kaikista sijoittajista. Toiseksi 

Kuva 8 Dispositioefektin eri arcojen frekvenssi aineistossa 
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yleisin arvo on -1, jonka saa 25 sijoittajaa, eli 

17,361 prosenttia kaikista sijoittajista. 

Kolmanneksi yleisin arvo on nolla, jonka saa 

yhteensä 10 sijoittajaa, eli 6,994 prosenttia 

sijoittajista. Tuloksista voidaan todeta, että 

arvon yksi saavat sijoittajat ovat aineistossa 

yliedustettuja, mikäli oletetaan, että sijoittajan 

normaalitasona pidettäisiin arvoa nolla, jolloin 

sijoittaja ei altistu dispositioefektille.  

 

 

 

 

  

Taulukko 2 Dispositioefektin keskiarvon jakauma 
aineistossa 
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5.2 Aikasarja-analyysi  

 

 

Kuva 9 Dispositioefektin voimakkuus yli ajan 

Aikasarja-analyysin tuloksista voimme havaita, että dispositioefektin keskivoimakkuus aineistossa 

on vaihdellut tarkasteluajanjakson alusta välillä 0,28 ja -0,2. Kuvassa sinisellä viivalla näemme 

dispositioefektin voittojen ja tappioiden osalta ajanhetkellä t ja punaisella viivalla dispositioefektin 

hetkellä t, ottaen huomioon myös aiemmat arvot dispositiolle.   
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Kuva 10 Dispositioefektin ajallinen kehitys ottaen huomioon dispositioefektin aiemman voimakkuuden 

Keskiarvon kehitystä kuvaavasta kuviosta voimme havaita, että vuoden 2020 alkupuoliskolla 

aiemmin vallinnut vaihteluvälin trendi muuttuu ja voimistuu tarkastelujakson loppua kohden. 

Vastaava havainto tehtiin transaktioiden ajallisessa jakautumisessa tarkasteluajanjaksolle, jossa 

transaktioiden määrä kasvoi vuoden 2020 alkupuoliskosta eteenpäin. Huomionarvoista on myös se, 

että dispositioefektin voimakkuus ei kasva transaktiomäärien myötä, vaan ilmiö vaikuttaa 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta päinvastaiselta, ja ilmiö vahvistuu nimenomaan 

negatiivisten arvojen osalta.  
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Tätä ilmiötä ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan kaikkia sijoittajia. Ilmiö näyttääkin koskevan vain 

osaa joukon sijoittajista, ja mikäli tarkistellaan sijoittajien dispositioefektin keskiarvoa ottaen 

huomioon aiempien tarkasteluajankohtien arvot. Vertailemalla kaikkien sijoittajien 

dispositioefektin jakauman arvoja ennen ja jälkeen 1.1.2020 voimme havaita, että vaikka 

absoluuttinen muutos dispositioefektin keskiarvossa on pieni, niin sen keskihajonta on yli 

puolitoistakertaistunut ja varianssi on yli kaksi ja puoli- kertainen. 

 

 

Mikäli tarkistellaan yksittäisten sijoittajien disposition kehitystä, niin havaitaan, että yksilötasolla 

sijoittajien dispositioefektin voimakkuus on tarkasteluajanjaksolla kasvanut kumpaankin suuntaan. 

Vuoden 2020 markkinatapahtumat ja niistä johtuva aktiivisuus markkinoilla on myös nähtävissä 

kuvassa kumpaankin suuntaan lisääntyneinä havaintoina. Mikäli havaintoja tarkistellaan yksittäisinä 

muista havainnoista riippumattomina tapahtumina, niin sijoittajat liikkuvat vahvasti vertikaalisesti 

välillä -1 ja 1. Kun havainnot suhteutetaan aiempien ajanhetkien dispositioefektiä kuvaaviin 

arvoihin, on vertikaalinen liike huomattavasti maltillisempaa.  

Kuva 11 Dispositioefekti aineistossa ennen ja jälkeen vuoden 2020 
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Kuva 12 Yksittäisten sijoittajien dispositioefektin vertailu yli ajan 

 

5.3 Regressio 

 

Aineistolle tehtiin myös regressioanalyysi, jossa selitettävänä muuttujana oli dispositioefektin 

voimakkuus. Regression tulosten mukaan ainoa merkittävä muuttuja, joka vaikuttaa sijoittajan 

dispositioon viiden prosentin riskitasolla, on sukupuoli. Sukupuolen vaikutus dispositioefektin 

voimakkuuteen on merkittävä sekä ilmenevyydeltään että voimakkuudeltaan. Mikäli sijoittaja on 

mies, hän saa aineistossa todennäköisesti miltei yhden yksikön pienempiä arvoja välillä -1 ja 1. 

Estimaatin keskivirhe on kuitenkin merkittävä ja sen 95%:n vaihteluväli on -1.7915 - 0.0296. Lisäksi 

asiakkaan kotipaikkakunnista jotkin saavat merkitseviä tuloksia, mutta aineiston rajallisen koon 

vuoksi kotipaikkakuntaa koskevat tulokset eivät ole yleistettävissä suurempaan joukkoon.  
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Taulukko 3 regression tulokset
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5.4 Tulosten analysointi 

 

Tuloksista voimme 

havaita, että sijoittajat 

ovat aiempien 

tutkimusten tuloksia 

tukien alttiimpia 

realisoimaan voittoja 

kuin tappioita. Vaikka 

koko aineiston keskiarvo 

dispositioefektille on 

vain noin 0,16, niin yli 

kolmasosa sijoittajista 

realisoi vain voittoja eikä 

lainkaan tappioita. Kun 

ottaa huomioon, että 

toiseksi suurin osajoukko realisoi vain tappioita, niin voidaan todeta, että sijoittajat ovat vahvasti 

polarisoituneita käyttäytymisessään. Tätä oletusta tukee myös se, ettei ääripäitä lukuun ottamatta 

tuloksissa ole havaittavissa selkeitä poikkeavuuksia, vaan sijoittajat saavat tasaisesti arvoja yhden ja 

nollan väliltä. Tulosten jakauma muistuttaa normaalijakaumaa, mutta on vasemmalle vino. Lisäksi 

jakauman huipukkuuskerroin on vahvasti negatiivinen, eli jakauma on litteähuippuinen. Nämä 

havainnot vahvistavat entisestään aiempaa huomiota siitä, että aineiston sijoittajat kärsivät 

dispositioefektistä.  

Aineiston pohjalta tehty regressio selittää heikosti sitä, miksi jotkin sijoittajat kärsivät toisia 

enemmän dispositioefektistä. Sukupuolen ollessa ainoa merkittävä selittäjä emme kykene tämän 

aineiston pohjalta erittelemään demografisia lainalaisuuksia ilmiölle. Aineisto tukee myös aiempia 

johtopäätöksiä siitä, että miehet ovat naisia aktiivisempia sijoittajia. Naisia aineiston sijoittajista oli 

23 prosenttia, mutta vain 17 prosenttia aineiston transaktioista oli naisten tekemiä. Tätä tulosta 

tarkasteltaessa on tosin huomioitava, että sijoittajien rajaus vain suomalaisiin osakkeisiin sijoittaviin 

henkilöihin tietyllä ajanjaksolla, ei anna kokonaiskuvaa kaikista sijoittajista.  

Kuva 13 Dispositioefektin jakauma aineistossa 
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Sukupuolen vaikutus aineistossa on kuitenkin selkeä ja vahva. Huomionarvoista on kuitenkin suuri 

keskivirhe ja luottamusväli, jonka sukupuolen rooli saa. Tämä indikoi suuria eroja myös sukupuolten 

sisällä. Tulokset ovat linjassa Chengin, Leen, ja Linin (2013) tulosten kanssa, joissa havaittiin myös 

suuria eroja sukupuolten sisällä, mutta myös merkittävä ja tilastollisesti merkitsevä ero sukupuolten 

välillä. Kun vastaava regressio tehtiin jokaisen sijoittajan saamille dispositioefektin maksimiarvoille 

aineistossa, niin sukupuolen rooli ei ollut merkitsevä. Kun selitettävänä muuttujana taas on 

sijoittajan dispositioefektin minimiarvo, niin sukupuolen roolin merkitsevyys korostuu.  

Toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa käytetty aineisto, tulokset eivät indikoi iän vaikuttavan 

merkittävästi dispositioefektin ilmenevyyteen tai voimakkuuteen. Aineisto ei miesten ja naisten 

välillä juurikaan eronnut ikäjakauman osalta. Regressiossa otettiin huomioon iän ja sukupuolen 

vaikutukset erikseen sekä yhteisvaikutus, mutta vain sukupuolen vaikutus dispositioefektiin oli 

merkittävä. Breitmayer, Hasso, ja Pelster (2019) tutkivat dispositioefektin ja kulttuurin välistä 

yhteyttä ja huomasivat, että kulttuurilla oli globaalisti merkittävä vaikutus dispositioefektin 

ilmenevyyteen ja voimakkuuteen. Heidän tuloksissaan sukupuolen ja iän vaikutukset olivat 

kuitenkin globaalisti läsnä, ja etenkin sukupuolella oli samansuuntainen vaikutus kuin tämän 

tutkimuksen tuloksissa. On mahdollista, että iän vaikutus olisi selkeämpi, mikäli tarkasteltava joukko 

olisi suurempi, jolloin yksittäisten henkilöiden tulokset eivät saisi niin suurta painoarvoa varsinkin 

ikäryhmissä, joiden osuus koko aineistosta ei ole suuri.  

Aikasarja-analyysin tuloksista voimme havaita, että sijoittajien käyttäytyminen yli ajan ei ole 

stabiilia. Etenkin markkinoiden epävakaudella näyttäisi olevan selkeä yhteys sijoittajien kokemaan 

dispositioefektiin ja sen suuntaan. Tulokset ovat yhtenevät Linin  (2011) hypoteesin kanssa, joita 

hän perustelee muutoksilla sijoittajien riskinottohalukkuudessa ja sillä, että negatiivisen ilmapiirin 

vallitessa markkinoilla, sijoittajat olettavat jo laskeneiden osakkeiden todennäköisesti laskevan 

lisää. Tämä voi selittää sitä, miksi sijoittajat COVID-19-kriisin aikana ovat realisoineet laskeneita 

osakkeita selvästi enemmän kuin ennen kriisin puhkeamista sekä sen seurauksien näkymistä 

osakemarkkinoilla sekä globaalisti että Suomessa. Kriisin ajankohdalla näyttäisi myös olevan selkeä 

yhteys sijoittajien yleiseen aktiivisuuteen osakemarkkinoilla. Huomionarvoista on, että vaikka 

havaintojen määrä kokonaisuudessaan kasvaa vuoden 2020 alun jälkeen, niin etenkin negatiivisten 

dispositioefektiä kuvaavien havaintojen määrä sekä voimakkuus vahvistuu, kun taas positiivisten 

havaintojen määrä kasvaa, mutta voimakkuus ei juurikaan muutu kriisiä edeltävään tilanteeseen 

nähden. Tätä kuvaa hyvin havainto siitä, että otoksen varianssi ja keskihajonta moninkertaistuvat, 
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vaikka disposition määrä koko aineistossa ei muutu radikaalisti. Tästä voimme vetää 

johtopäätöksen, että yksilölliset erot siinä, kuinka sijoittaja reagoi kriisiin ovat suuret. Tätä 

johtopäätöstä tukee myös yksittäisten sijoittajien dispositioefektin voimakkuuden vertailu, jossa 

havaitaan, että yksilötasolla kriisin vaikutukset sijoittajan dispositioefektiin ovat suuret, mutta 

dispositioefektin voimakkuus voi kasvaa radikaalisti sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. 

Tämä tulos on päinvastainen kuin Chengin, Leen ja Linin (2013) havainto, että dispositioefektin 

voimakkuus kasvaisi karhumarkkinassa. Ero COVID-19-kriisin ja aiempien karhumarkkinoiden välillä 

voi olla markkinoiden yleisessä ilmapiirissä sekä COVID-19-kriisiin liittyvässä epävarmuudessa ja 

pelossa. Markkinoiden pessimistiseen ilmapiiriin vaikuttivat COVID-19-kriisissä myös erittäin 

negatiivinen uutisointi. COVID-19-kriisille tunnusomaista onkin se, ettei moderni talous ole 

kohdannut saman mittakaavan kriisiä, jonka lopputuleman ennustettavuus on markkinoille 

haastava, ellei mahdoton. Ilmiön synnyttämä lasku ei täten ole suoraan verrattavissa aiempiin 

laskusuhdanteisiin, ja kauhuskenaarioiden luoman pelon vaikutus osakkeiden arvostustasoihin ja 

potentiaaliseen laskuun voi hyvinkin tukea sitä hypoteesia, jonka Lin (2011) esitteli. Globaali kriisi ja 

sen aiheuttama pelko aiheuttivat ihmisissä tunnetusti epärationaalista laumakäyttäytymistä. Tämä 

ei myöskään sulje pois Linin ajatuksia siitä, että laskumarkkinan aiheuttamat myynnit voivat johtua 

pessimististen uutisten aiheuttamasta myyntipaniikista, joka on tyypillistä markkinakriisissä.  

Goossens ja Knoef  (2020) havaitsivat myös päinvastaisen ilmiön, jossa dispositioefektin vahvuus 

kasvoi kokeellisessa markkinassa, joka oli irrallinen reaalimaailmasta, mutta jonka koehenkilöitä ei 

ollut eristetty reaalimaailman tapahtumista. Empiiristen tulosten ollessa päinvastaisia kokeellisten 

kanssa on syytä pohtia, onko markkinan tapahtumilla ja sijoittajan käyttäytymisellä erilliset 

vaikutukset, jotka eivät välttämättä ole myöskään samansuuntaiset. Mikäli yleinen markkinatilanne 

ja globaalin pandemian aiheuttama stressi aiheuttavat voimakkaan psykologisen reaktion 

sijoittajissa reaalimaailmasta täysin irrallaan olevassa markkinassa, niin on ilmiselvää, että tämä 

näkyy myös reaalimaailman markkinassa huolimatta siitä, mikä on markkinan suunta sillä hetkellä. 

Markkinan suunnan vaikutus tällä oletuksella vaikuttaisikin olevan erillinen ilmiö verrattuna siihen, 

jossa sijoittaja seuraa omien osakkeidensa hinnan muutoksia.  

Ilmiön selittäminen osoittautuu haastavaksi myös näiden tutkimustulosten valossa. COVID-19-

kriisin aiheuttama riskitason muutos saattaa olla rationaalinen syy myydä osakkeita, jolloin 

Samuelsonin (1969) esittämä hyödyn maksimointiteoria kykenisi ainakin osittain selittämään 

sijoittajien halukkuutta allokoida uudelleen salkkuaan markkinan yleisen riskitason muuttuessa. 
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Myös prospektiteoria ja osakkeiden nopea arvonmuutos kykenevät osittain selittämään sijoittajien 

käytöksen muuttumista osakkeiden arvostustasojen muuttuessa nopeasti markkinoilla vallitsevan 

korkean ja äkillisen hintavolatiliteetin myötä. Nopea negatiivinen hintamuutos voi prospektiteorian 

mukaan lisätä osalla sijoittajista riskinottohalukkuutta, etenkin jos hinnan referenssipisteenä 

pidetään hintamuutosta edeltänyttä arvoa. Myös aiemmin esitelty paluu keskiarvoon-uskomus 

saattaa aineistossa ilmetä vastaavana käyttäytymisenä, jossa nopea lasku näyttäytyy sijoittajalle 

otollisena mahdollisuutena ostaa osakkeita aiempaa ajankohtaa ja arvostustasoa alhaisempaan 

hintaan ja pitäytyä tappiollisissa positioissa markkinan hinnoitellessa osake tätä näkemystä 

alhaisempaan hintaan.  

Myös itseoikeutus kykenee selittämään osan sijoittajien käytöksestä markkinoilla ja etenkin 

sijoittajien käyttäytymiseen liittyviä eroavaisuuksia. Markkinan yrittäessä hinnoitella osaketta 

nopeasti muuttuvan kriisin ja sen luoman epävarmuuden aikana on hinnalle tunnusomaista 

vaihdella jopa päivätasolla merkittävästi. Kuten aiemmin totesimme, on tällöin luonnollista, että 

aktiivisuus markkinoilla kasvaa rationaalisten sijoittajien pitäessä portfolioidensa riskitason itselleen 

sopivalla tasolla. Myös itseoikeutus ja näkemys siitä, että sijoittaja itse pystyy hinnoittelemaan 

osakkeet markkinoita paremmin, luo kannustimen sekä ostaa että myydä osakkeita.  

Tulosten selitettävyys sensaatiohakuisuudellakaan ei ole täysin poissuljettavissa. Kuten Kumar 

(2009) huomasi, osa sijoittajista on halukkaampia sijoittamaan osakkeisiin, joiden volatiliteetti on 

korkea. Korkea tuoton keskihajonta ja epävarmuus hintakehityksen suunnasta voivat toimia 

kannustimina sijoittaa sellaisille henkilöille, jotka hakevat markkinoilta uhkapelityyppisiä 

kokemuksia. Kumarin havaintojen mukaan henkilöt, jotka ovat taipuvaisimpia tämäntyyppiseen 

käytökseen ovat usein nuoria, vähän koulutettuja ja miehiä. Aineistomme osoittaa, että miehet ovat 

aktiivisempia sijoituksissaan kuin naiset, mutta tulokset eivät osoita tämän sijoittajaryhmän 

toimivan dispositioefektiä tarkisteltaessa muita epärationaalisemmin. Iän ja sukupuolen 

yhteisvaikutus ei ole merkitsevä, toisin kuin pelkän sukupuolen.  

Monet tekijät voivat selittää saatuja tuloksia, mutta niiden vaikutuksen eristäminen tai yleistäminen 

koskemaan koko aineistoa on haastavaa johtuen siitä, etteivät tietyt lainalaisuudet päde koko 

aineistoon. Voidaankin todeta, että yksittäisten sijoittajien kohdalla dispositioefektiä selittävät 

teoriat toimivat hyvin, mutta yleistykset koko aineistoon tai tiettyihin demograafisiin ryhmiin eivät 

päde saatavilla olevilla selittävillä muuttujilla. Tätä kuvaa myös hyvin se, kuinka heikosti 

regressioanalyysin muuttujat selittävät dispositioefektin voimakuutta. Sukupuolen ollessa ainoa 
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merkitsevä muuttuja ja koko mallin selittävyyden ollessa alhainen voimme todeta, että dispositiota 

selittävät muuttujat eivät ole niin yksinkertaisia kuin sijoittajan ikä, koulutustaso, tai asuinpaikka ja 

että dispositioefektin vaihtelu näiden muuttujien pohjalta tehtyjen jakojen sisällä on suurta. Lisäksi 

sukupuolen rooli selittävänä muuttujana on haastava, koska sukupuoli korreloi tunnetusti monien 

muiden sijoituskäyttäytymistä paremmin kuvaavien muuttujien, kuten riskipreferenssien kanssa.  
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6. Johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tavoite oli luoda katsaus yksityissijoittajan sijoitustoimintaan vaikuttaviin 

käyttäytymisharhoihin, pohtia eri käyttäytymisharhojen vaikutuksia sijoittajan menestykseen, 

verrata rationaalisten teorioiden ja empiiristen tutkimusten tuloksia toisiinsa sekä empiirisesti 

tutkia dispositioefektin ilmenevyyttä yksityissijoittajien transaktioista koostuvalla aineistolla 

poikkeuksellisella ajanjaksolla, jolle COVID-19-kriisi sijoittuu. Tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan 

dispositioefektiä aineistossa, joka koostuu suomalaisten yksityissijoittajien transaktioista ja 

selvittämään COVID-19-kriisin mahdollisia vaikutuksia sijoittajakäyttäytymiseen ja dispositioefektin 

ilmenemiseen. Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin mahdollisia syitä saaduille tuloksille ja tutkittiin 

mahdollisia demografisia tekijöitä dispositioefektin taustalla.  

Tutkimuksen tulokset olivat odotettuja ja etenkin se, että dispositioefektiä ilmenee sijoittajien 

keskuudessa, vastasi tutkimuksen hypoteesia. Hypoteesin asettaminen sille, kuinka sijoittajat 

reagoivat vallitsevaan markkinakriisiin, osoittautui haastavaksi, sillä aiempi teoreettinen tutkimus 

oli osittain ristiriitaista.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sijoittajat ovat keskimäärin taipuvaisia realisoimaan enemmän 

voittoja kuin tappioita, eli sijoittajat kärsivät dispositioefektistä. Tämä havainto tukee aiempia 

tutkimustuloksia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että dispositioefektin vaikutus on pienentynyt 

COVID-19-kriisin myötä ja että etenkin tappiollisten positioiden myyminen yleistyy markkinan 

volatiliteetin kasvaessa COVID-19 kriisin myötä. Vaikka keskimääräinen dispositioefektin määrä 

aineistossa vähenee COVID-19-kriisin myötä, niin erot sijoittajien välillä kasvavat. On toki 

huomattava, että myös sijoittajien aktiivisuus COVID-19-kriisin aikana kasvaa, ja osa varianssista 

selittyy havaintopisteiden kasvaneella määrällä. Ero sijoittajien käyttäytymisessä ja dispositioefektin 

ilmenevyydessä on kuitenkin selkeä kriisin aikana verrattuna kriisiä edeltäneeseen tilaan, joten 

voimme todeta markkinakriisin vaikuttavan sijoittajan dispositioefektiin. Tämä tukee aiemmin 

tehtyjä tutkimuksia, joissa havaittiin markkinan tilalla olevan vaikutusta dispositioefektin määrään 

sijoittajissa.  

Dispositioefektin selittäminen demografisilla muuttujilla osoittautui tutkimuksessa haasteeksi. 

Tutkimuksessa tehdyn regressioanalyysin perusteella vain sukupuolella oli merkittävä selittävä rooli 

dispositioefektin ilmenevyydessä ja voimakkuudessa. Tulosten mukaan naiset kärsivät 
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dispositioefektistä keskimäärin enemmän kuin miehet, mutta erot sukupuolten sisällä olivat myös 

merkittävät. Sijoittajan asuinpaikalla tai iällä ei havaittu olevan merkitystä dispositioefektin 

ilmenevyyden suhteen, mutta aineiston rajallinen koko ja tiukat rajaukset voivat mahdollisesti 

heikentää näiden tulosten yleistettävyyttä. Tätä kriittistä huomiota tukee se, että aiempien 

tutkimusten perusteella sekä sijoittajan sukupuolella että iällä on havaittu olevan vaikutusta 

dispositioefektin voimakkuuden kanssa, jolloin tämän tutkimuksen tulokset iän ja sukupuolen 

vaikutuksesta dispositioefektin ilmenevyyteen olisi vain osittain linjassa aiempien tutkimusten 

kanssa.  

Tutkimuksessa onnistuttiin toistamaan aiemmin saatuja tuloksia suomalaisella aineistolla ja 

yhdistämään teoreettisia oletuksia dispositioefektistä ja sen ilmenevyydestä markkinoiden 

muuttuessa empiirisellä aineistolla. Tulokset tukevat osaa teoreettisista oletuksista ja haastavat 

toisia. On kuitenkin huomioitava, että teoriat, joita tutkimuksen tulos ei tue, voivat päteä joissain 

muissa tapauksissa, sillä COVID-19-kriisin aiheuttama markkinoiden heilahtelu ja syyt sen taustalla 

ovat hyvin poikkeuksellisia verrattuna esimerkiksi tavanomaisempaan sykliseen nousu- ja 

laskusuhdanteeseen. Tulosten pätevyyden vahvistamiseksi olisi tärkeää tehdä vastaava 

jatkotutkimus aineistolla, joka sijoittuisi ajalle, jolla markkinat olisivat COVID-19-kriisin kaltaisessa 

tilassa siten, että tällä hypoteettisella kriisillä olisi COVID-19-kriisiä vastaavia ominaispiirteitä, kuten 

pelko ja globaali mediahuomio. Mikäli tulokset olisivat vastaavia kuin tämän tutkimuksen tulokset, 

niin voitaisiin olettaa, että markkinassa, jossa pelko ja epävarmuus vaikuttavat vahvasti markkinan 

suuntaan, on yleistä, että sijoittajat realisoivat korostetusti myös tappiollisia sijoituksia ja kärsivät 

täten tavallista markkinatilannetta vähemmän dispositioefektistä. Saatu tulos viittaa myös siihen, 

että vaikka dispositioefektiä eri tavoilla selittävät teoriat ovat keskenään toisinaan ristiriidassa, niin 

niitä ei tule sulkea pois yksittäisten empiiristen tutkimusten pohjalta, sillä kuten tässä tutkimuksessa 

havaitsimme, markkinailmiöt ja markkinan yleinen suunta vaikuttavat dispositioefektin hetkelliseen 

ilmenevyyteen, jolloin eri teoriat voivat päteä eri aineistoihin. 

Muita jatkotutkimuskysymyksiä, joita tämän tutkimuksen tulosten vahvistamiseksi ja 

selventämiseksi olisi kiinnostava tutkia olisi muun muassa se, millainen sijoittaja todennäköisesti 

realisoi enemmän tappioita yllättävässä laskusuhdanteessa ja onko sijoittajan aiemmalla 

sijoituskäyttäytymisellä vaikutusta sijoittajan reaktioon kriisitilanteessa. Tutkimalla tätä voisi olla 

mahdollista ennustaa yleisiä markkinailmiöitä ja antaa yksittäisille sijoittajille kohdennettua 

sijoitusneuvontaa heidän aiemman sijoituskäytöksensä pohjalta. Myös muiden sijoittamiseen 
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liittyvien käyttäytymisharhojen, kuten yliluottamusilmiön ja sensaatiohakuisuuden, sekä niistä 

johtuvan käytöksen tutkiminen suhteessa dispositioefektiin voisi tuoda lisää valoa selkeiden 

yhteneväisyyksien lisäksi. 

Tämä tutkimus ei myöskään suoraan voinut vastata kaikkien demografisten tekijöiden vaikutukseen 

dispositioefektin ilmenevyydessä. Tämän tutkiminen vaatisi suuremman aineiston, jossa eri 

demografisia muuttujia sisältävät osajoukot olisivat vahvemmin edustettuina. Tutkimuksessa 

havaitun sukupuolieron taustasyyt ovat myös mahdollinen jatkotutkimuskohde. On myös selkeää, 

ettei sukupuoli ole itsessään merkittävä tekijä, joka vaikuttaa sijoituskäyttäytymiseen, vaan juurisyyt 

eroavaisuuden taustalla ovat todennäköisesti riskipreferensseissä ja muissa tekijöissä, jotka suoraan 

vaikuttavat sijoituskäytökseen merkittävästi sukupuolta enemmän. Tähän kysymykseen 

vastaaminen vaatisi aineiston, jossa sijoittajien preferensseistä, kokemuksesta ja tietämyksestä olisi 

enemmän havaintoja ja jossa yksilölliset erot tulisivat sukupuolta selkeämmin esille. Tuolloin 

kyettäisiin mahdollisesti selittämään suuria eroja myös sukupuolten sisällä, jotka ovat 

huomattavasti mielenkiintoisempia kuin erot sukupuolten välillä.  
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