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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe ja perustelut 

 

Kun joskus tarkastellaan historian kannalta vuosituhannen vaihdetta, nousee talous-

tieteiden osalta yksi asia varmasti esiin ja se on informaatioteknologian vallankumous  

ja sitä kautta muutos aineettoman pääoman talouteen. Yritystoiminta on siirtynyt 

pääomavaltaisesta teollisuuden aikakaudesta tietointensiiviseen suuntaan ja tär-

keimmät tuotannontekijät ovat monissa tapauksissa muuttuneet aineettomiksi (Roos 

et al. 2006, 8). Aineettoman pääoman tutkiminen on ajankohtaista varsinkin Suo-

messa, jonka talouden kilpailukyky perustuu pitkälti teknologiseen edistyneisyyteen, 

joka pohjautuu aineettomiin resursseihin. Kaplanin & Nortonin (2004, 27) mukaan 

yrityksen strategian tulisi keskittyä nimenomaan aineettoman pääoman kehittämi-

seen, jos suurin osa yrityksen arvosta perustuu siihen. Työntekijöiden kyvyt, taitotie-

to, asiakas- ja yhteistyösuhteet ovat kasvun ja innovaatioiden lähteitä, joita menes-

tyminen maailmanmarkkinoilla nykyisessä tietoyhteiskunnassa vaatii (Rastas & Eino-

la-Pekkinen, 2001, 16). 

Aineeton pääoma kuvaa osaamista, tietoa, rakenteita, toimintatapoja, yrityskulttuuria, 

yhteistyösuhteita ja verkostoja. Nämä asiat ovat aina liittyneet keskeisesti liiketoimin-

taan ja niiden merkitys keskeisinä tuotannontekijöinä on nykyään tiedostettu. Aineet-

toman pääoman asiasisältö ei kuitenkaan ole ollut yhtenäisen viitekehyksen alla ja 

käytännönläheisistä johtamistyökaluista on ollut puutetta. Tästä johtuen sen johtami-

sessa on koettu haasteita. Lisäksi määritelmät ovat olleet kirjavia, ja sisällöllisesti 

eroavia termejä on virheellisestikin käytetty rinnasteisina. (Roos et al. 2006, 7-8, 13). 

Tässä tutkimuksessa käytetään suomenkielisessä kirjallisuudessa useimmiten esiin-

tyvää termiä aineeton pääoma.  

Tiedossamme on ollut jo pitkään, että tulevaisuuden odotukset eli yrityksen kasvu-

mahdollisuudet vaikuttavat osakkeen hintaan. Nykyaikaiset käsitykset laskentatoi-

messa ja rahoituksessa määritettäessä arvoa koko yritykselle tai yksittäiselle projek-

tille perustuvat tulevaisuuden odotettujen kassavirtojen nykyarvoon. Viime kädessä 

yrityksen tai projektin arvo riippuu tulevaisuudessa odotettujen kassavirtojen nyky-

hetkeen diskontatuista arvoista. (Brealey et al. 2008, 102-105). Corrado et al. (2006) 
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olivat sitä mieltä, että aineettoman pääoman investointeja tulisi kohdella yhdenvertai-

sina aineellisten investointien kanssa, koska molempien taustalla on nykyisen kulu-

tuksen vähentäminen tulevan kulutuksen lisäämiseksi. Vaikka aineettoman pääoman 

positiivinen vaikutus talouskasvuun tiedostettiin jo 1990-luvulla, on siihen tehtyjä in-

vestointeja käsitelty yritys- ja valtiotason kirjanpidossa perinteisesti ainoastaan kului-

na tuloslaskelmassa, kun taas aineelliset investoinnit kirjataan varoiksi taseeseen. 

(Corrado et al. 2006, 1-2). Yritysten seuraaminen perustuu edelleen pitkälti tilinpää-

tökseen, mutta kirjanpitolainsäädäntö ja yritysten vapaaehtoinen raportointi eivät vält-

tämättä vastaa nykyisiä vaatimuksia, mikä on aiheuttanut vaikeuksia aineettoman 

pääoman mittaamisessa. Esimerkiksi Lev (2003) on todennut että nykyiset aineetto-

man pääoman raportointimenetelmät ovat puutteellisia ja aiheuttavat tiedon epä-

symmetriaa, josta aiheutuu merkittäviä kustannuksia yrityksille, sijoittajille sekä koko 

yhteiskunnalle. Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecard -mittariston kehittäminen 

sai alkunsa siitä, että taloudellisiin mittareihin perustuvilla raportointimalleilla on ollut 

vaikea arvioida aineettomaan pääomaan investointien luomaa arvoa. Yritysten johto 

on siksi keskittynyt perinteisesti helpommin mitattavien asioiden johtamiseen, jolloin 

paino on ollut lyhyen tähtäimen taloudellisessa johtamisessa, eikä aineettoman pää-

oman johtamisessa, joka luo perustan taloudelliselle menestymiselle tulevaisuudes-

sa. (Kaplan & Norton, 2004, 11).  

Aineettoman pääoman merkitys korostuu tietointensiivisillä toimialoilla, joilla tiedon 

käyttö organisaatiossa on laajamittaista ja pitkälle viety erikoistuminen johtaa tietoon, 

jota vain saman ammattikunnan ihmiset ymmärtävät (Rastas & Einola-Pekkinen 

2001, 83). Bioteknologiateollisuutta voidaan pitää tällaisena toimialana. Biotekniikka-

osakkeiden hinnanmuodostus perustuu lähes pelkästään tulevaisuuden kasvuodo-

tuksiin, joten sijoittajat hakevat kasvumahdollisuuksista tietoa kaikista saatavilla ole-

vista lähteistä (Mars et al. 2001, 38). Bioteknologiateollisuudella on ollut tärkeä rooli 

Suomen kasvu- ja innovaatiopolitiikassa. Sen mahdollisuuksia nousta metsä-, kone-, 

sekä elektroniikkateollisuuden rinnalle yhdeksi johtavista teollisuudenaloista on kar-

toitettu (esim. Hermans 2004, 145-166). Tässä tutkimuksessa keskitytään lääkekehi-

tysalaan, joka on Suomen suurin bioteknologiateollisuuden haara (Hermans, 2004, 

5). Lääkekehitysyrityksen liiketoiminta perustuu aineettoman pääoman avulla luotui-

hin innovaatioihin, joita käytetään kaupalliseen tarkoitukseen. Toimialan kasvupoten-

tiaalia on sanottu suureksi, mutta tuotekehitysvaiheet ovat pitkiä ja sisältävät paljon 
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epävarmuutta. Sijoittajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita aineettomasta pääomasta, 

sillä lääketeollisuus käyttää aineettoman pääoman investointeihin, pääasiassa tutki-

mukseen ja kehitykseen (t&k) useita miljardeja dollareita vuodessa.  Yhden resepti-

lääkkeen kehitys maksaa keskimäärin noin 800 miljoonaa dollaria ja kehitysvaihe on 

keskimäärin 14 vuoden pituinen. (Heiens, et al. 2007, 151; Heinonen & Sandberg, 

2008, 287-288). 

Laskentatoimen ja rahoituksen tunnusluvut pohjautuvat menneeseen informaatioon, 

eivätkä välttämättä kerro sijoittajille yrityksen tulevasta menestyksestä. Sijoittajilla 

tulisi olla indikaattoreita, joilla ennustaa yrityksen tulevia kassavirtoja sen nykypoten-

tiaalin valossa, sillä muutoin ennusteet voivat olla vääristyneitä. (Hermans 2004, 15). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään aineettoman pääoman käsite, mittaaminen ja rapor-

toinnin peruselementit kirjallisuuden perusteella. Haastattelujen perusteella selvite-

tään, kuinka sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman sijoituspäätöksissään sekä 

tehdään havaintoja aineettomasta pääomasta tapaustutkimuksen keinoin.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää aineettoman pääoman käsite ja sen merkitys 

lääkekehitysyrityksen liiketoiminnassa sekä selvittää kuinka institutionaaliset sijoitta-

jat huomioivat aineettoman pääoman sijoituspäätöksissään. Aineetonta pääomaa 

havainnollistetaan lisäksi konkreettisin esimerkein. 

Pääongelma: Miten lääkekehitysyrityksen aineeton pääoma vaikuttaa sijoittajien sijoi-

tuspäätöksiin? 

Alaongelmat: Mitä aineeton pääoma on ja miten se vaikuttaa lääkekehitysyrityksen 

arvonluontiin? Miten sijoittajat huomioivat aineettoman pääoman sijoituspäätöksis-

sään? Kuinka aineettomasta pääomasta voidaan saada tietoa? 

 

Ensimmäisen ja toisen alaongelman kautta pyritään selventämään aineettoman pää-

oman käsitettä ja sen vaikutusta yrityksen arvonluonnissa. Jotta aineeton pääoma 

voidaan huomioida sijoituspäätöksissä, on siitä saatava informaatiota. Kolmas alaon-

gelma lähestyy aihetta aineettoman pääoman raportoinnin kautta.  
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimus suoritettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin.  Liian teoreetti-

suuden välttämiseksi tutkimuksen empiirisessä osassa tehtiin aineettomasta pää-

omasta havaintoja case- eli tapaustutkimuksen keinoin.  Aineistona käytettiin kirjalli-

suutta, aiempia tutkimuksia, institutionaalisten sijoittajien haastatteluja sekä case-

yritysten internetsivuilta saatua sijoittajille ja muille sidosryhmille tarkoitettua infor-

maatiota.   

Tutkimuksessa eritellään laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti yksittäisiä tapauksia. 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä pitää kysymyksenasettelu ja tutkimusprosessi 

avoimena pitkään. (Koskinen et al. 2005, 77-79, 31).Tässä tutkimuksessa se korostui 

tutkimuksen viimeisessä osassa, jossa case-yritysten havainnointi perustui aineetto-

man pääoman kirjallisuuden tutkimiseen ja tehtyihin haastatteluihin. Haastateltaviksi 

valikoitui neljä institutionaalisten sijoittajien edustajaa, jotka ovat erikoistuneet sijoi-

tuskohteiden analysointiin sekä salkunhoitoon. Haastattelut suoritettiin teemahaastat-

teluina.  

Teemahaastattelussa tutkija ohjaa haastattelua kuitenkaan kontrolloimatta sitä tyys-

tin. Teemahaastattelulle on tyypillistä haastateltavan tarinanomaiset vastaukset, joi-

den perusteella haastattelija voi esittää lisäkysymyksiä. (Koskinen et al. 2005, 105-

108). Haastatteluissa selvitettiin sijoittajien tiedonhaun lähteitä sekä sijoituspäätöksiin 

vaikuttavia tekijöitä aineettoman pääoman näkökulmasta. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

 

Lääkekehitysala rajattiin edustamaan innovaatio- ja teknologiapainotteista liiketoimin-

taa, jossa aineettomalla pääomalla on suuri merkitys. Case-yrityksiksi valittiin Helsin-

gin pörssiin listautuneet yritykset, joita on kaksi: Orion Oyj ja Biotie Therapies. Lis-

tayhtiöiden tiedotusvelvollisuus perustuu Helsingin pörssin säätelemään normistoon, 

joista yksi on arvomarkkinapaperilaki, joten aineisto on yhtenäistä ja helposti saatavil-

la (Mars et al. 2000, 28). Yritysten vuosikertomusten havainnointi rajoitettiin vuoden 

2011 vuosikertomuksiin perustuen niiden vakiomuotoisuuteen sekä tutkielman laa-

juuteen. 
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Haastattelut rajattiin institutionaalisten sijoittajien edustajiin, koska heidän voidaan 

olettaa olevan paremmassa asemassa tiedonhankkimistaitojensa, -menetelmiensä, -

lähteidensä sekä -resurssiensa puolesta. Tosin muidenkin sijoittajien voidaan olettaa 

toimivan markkinoilla samalla tavalla eli rationaalisesti pyrkien maksimoimaan hyö-

tynsä. 

1.5 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus jakautuu teoria- sekä empiriaosaan. Toinen ja kolmas kappale sisältävät teo-

riaosan. Toisessa kappaleessa selvitetään aineettomaan pääoman käsite, mittaaminen 

sekä raportointimallit. Kolmannessa kappaleessa käydään läpi lääkekehitysyrityksen 

toimintaympäristö, ansaintalogiikka sekä aineettoman pääoman merkitys sen arvonluon-

nissa. Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin tutkimuksessa käytettyä tutkimusai-

neistoa ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Luku 5. esittelee tutkimustulokset. Luvussa 

esitellään haastatteluiden tulokset sekä havainnot case-yritysten aineettomasta pää-

omasta. Kuudennessa ja viimeisessä luvussa käsitellään tutkimuksen yhteenveto, 

johtopäätökset sekä ehdotukset jatkotutkimuksille. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Aineeton pääoma kirjallisuudessa 

2.1 Aineettoman pääoman terminologia ja määritelmä 

 

Aineettoman pääoman käsitteen sisältö ei ole täysin vakiintunut terminologiassa. 

Määritelmiä kuten, aineeton omaisuus, aineettomat hyödykkeet, aineeton pääoma ja 

aineettomat resurssit käytetään usein tarkoittamaan samaa asiaa, vaikka niillä on 

sisällöllisesti eroa. Käsitteitä aineeton pääoma (engl. intellectual capital)  ja aineetto-

mat resurssit (engl. intangible resources) voidaan käyttää synonyymeinä tarkoitta-

maan kaikkia yrityksen ei-rahamääräisiä ja ei-fyysisiä voimavaroja riippumatta niiden 

luonteesta ja siitä, ovatko ne yrityksen määräysvallassa. (Roos et al. 2006, 13).  Ai-

neeton omaisuus (intellectual property) on hyvä erottaa edellä mainituista, vaikka se 

sisältyy kyseisiin käsitteisiin. Sillä tarkoitetaan patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoi-

keuksia, jotka ovat yrityksen omistuksessa ja joita suojaavat lait. (Bose & Thomas 

2007, 1485). Näkökulma niiden kohdalla on kirjanpidollinen, eli puhutaan ulkoisen 

laskentatoimen tunnistamista yrityksen omistuksessa olevista voimavaroista. Näin ei 

kuitenkaan ole kaiken aineettoman pääoman kohdalla. Yrityksen ei välttämättä tarvit-

se omistaa arvonluonnissa käyttämiään resurssejaan. (Roos et al. 2006, 15). 

Edvinsson ja Malone (1997, 40) ovat määritelleet aineettoman pääoman sellaiseksi 

tiedoksi, kokemukseksi, organisaation teknologiaksi, asiakassuhteiksi ja osaamisek-

si, joilla voidaan saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Stewartin (1997, 66-67) mukaan 

aineeton pääoma voidaan yleistää organisaation patenttien, prosessien, työntekijöi-

den osaamisen, teknologian, asiakas- ja toimittajatietojen ja kokemuksen summaksi. 

Hänen määrittelee aineettoman pääoman hyödylliseksi tiedoksi, jota ilman ei voitaisi 

saavuttaa tai luoda jotakin konkreettista ja hyödyllistä.  

2.2 Aineettoman pääoman jaottelu 

 

Sveibyn (1997, 10-11) mukaan yrityksen koko pääoma muodostuu aineellisesta ja 

aineettomasta pääomasta. Hänen mukaansa aineellinen pääoma sisältää kiinteän 

omaisuuden, joita ovat esimerkiksi koneet, kiinteistöt, laitteet ja rahavarat, kuten kas-

sa ja myyntisaamiset. Aineeton pääoma puolestaan muodostuu organisaation ulkoi-

sesta ja sisäisestä rakenteesta sekä henkilöstön osaamisesta. 
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Kuvio 1.1 Organisaation koko pääoma (Sveiby, 1997, 11). 

Hyvin samankaltaisia ovat olleet muutkin jaottelut. Aineettoman pääoman jaottelu 

kolmeen resurssiluokkaan, inhimilliseen, rakenne-, ja suhdepääomaan on melko va-

kiintunut alan kirjallisuudessa. (esim. Roos et al. 2006; Edvinsson & Malone, 

1997;  Stewart, 1997; Rastas & Einola-Pekkinen 2001).  

Kuvio 1.2 Aineettoman pääoman resurssiluokat ja jaottelu tekijöihin (Roos et al. 

2006, 13). 

Aineettoman pääoman arvonluonti perustuu eri osa-alueiden väliseen vuorovaikutuk-

seen. Lisäarvoa ei synny yllä esitettyjen resurssiluokkien yksittäisistä nipuista vaan 
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niiden yhteistoiminnasta. (Stewart, 1997, 78). Tehokkain rahamääräinen arvonluonti 

mahdollistuu resurssiluokkien oikeanlaisella tasapainolla. Yhdellä tai kahdella aineet-

toman pääoman osa-alueella ei ole vaikutusta yritykseen arvoon, jos muut osa-alueet 

ovat heikkoja huonosti johdettuja. (Edvinsson & Malone, 1997; Rastas & Einola-

Pekkinen, 2001, 17).   

Kaplan ja Norton (2004, 215-216) lähestyvät aineettoman pääoman arvoa strategian 

ja yritysten sisäisten prosessien näkökulmasta.  Heidän mukaansa aineettomalla 

pääomalla saadaan aikaan arvoa vain silloin, kun siihen tehdyt investoinnit sopivat 

yrityksen strategiaan. Aineettomaan pääomaan käytetty raha ei itsessään synnytä 

arvoa, vaan arvonluontiprosessi perustuu heidän mukaansa yrityksen strategiseen 

valmiuteen eli siihen, kuinka nopeasti yrityksen aineellinen omaisuus voidaan muut-

taa kassaan tulevaksi rahaksi. Tulo- ja voittotasot määräytyvät sisäisissä prosesseis-

sa inhimillisen pääoman, rakennepääoman ja suhdepääoman avulla. 

2.1.1 Inhimillinen pääoma 

 

Inhimillisen pääoman tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää innovaatioiden, kuten 

uusien tuotteiden ja palveluiden ja uusien kehittyneempien prosessien tuottamista. 

Niitä syntyy sitä enemmän, mitä suurempi osa ajasta on omistettu niitä synnyttävällä 

toiminnalle. (Stewart, 1997, 86). Inhimillinen pääoma koostuu organisaation työnteki-

jöiden tiedosta, taidoista, kompetenssista, innovatiivisuudesta ja asenteista, joilla he 

vastaavat annettuihin työtehtäviin. Puhutaan myös osaamispääomasta. Termi kuvaa 

arvoa, jonka henkilön osaaminen tuo organisaatiolle ja noudattaa lisääntyvän tuoton 

lakia: mitä osaavampi henkilö lähtökohtaisesti on, sitä helpommin hän myös oppii 

uutta. Yritys ei voi omistaa työntekijöidensä inhimillistä pääomaa, mutta sitoutumista 

yritykseen voidaan parantaa sopimuksilla.. (Rastas & Einola-Pekkinen, 2001, 16-18; 

Roos et al. 2006, 13-14). Inhimillisen pääoman tarkastelussa tulee muistaa rakenne-

pääoman merkitys. Viisaat työntekijät eivät vielä muodosta viisasta yritystä. Yliopis-

toissa on paljon viisaita ihmisiä, mutta se ei välttämättä ole loistava esimerkki nerok-

kaasta organisaatiosta, koska tiedon virtaus on vähäistä.  McDonald’sin työntekijöi-

den älykkyysosamäärä on keskivertoa, mutta se on kokonaisuudessa älykäs organi-

saatio. (Stewart 1997, 76). 
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2.1.2 Rakennepääoma  

 

Tietoa jakamalla voidaan vivuttaa sen arvoa ylöspäin. Tähän vaaditaan rakenteita, 

kuten informaatiojärjestelmiä, laboratorioita ja toimintamalleja joilla voidaan muuttaa 

yksittäisen ihmisen tietotaito yrityksen omaisuudeksi. (Stewart 1997, 76-77).  Raken-

nepääomaan kuuluvat organisaation tieto- ja viestintäjärjestelmien, menettelytapojen 

ja toimintamallien lisäksi myös organisaation aineeton varallisuus, kuten, tavaramer-

kit, brändit, patentit ja muu immateriaalioikeuksin suojattu varallisuus. Rakennepää-

omaan kuuluvat myös strategiat, maine sekä organisaation kulttuuri, joka perustuu 

työntekijöiden asenteisiin, arvoihin, normeihin sekä mielipiteeseen yrityksestä (Ras-

tas & Einola-Pekkinen, 2001, 18). Mainetta ja organisaation kulttuuria lukuun otta-

matta edellä mainitut resurssit ovat yrityksen hallussa tai kontrolloitavissa. Maine ja 

kulttuuri perustuvat ulkopuolisten intressiryhmien ja työntekijöiden mielipiteisiin, asen-

teisiin ja mielikuviin. (Roos et al. 2006, 14).  

2.1.3 Suhdepääoma 

 

Suhdepääomalla kuvataan arvoa, joka luodaan sidosryhmäyhteyksien kautta. Sidos-

ryhmiä ovat asiakkaat, alihankkijat ja toimittajat, palveluntarjoajat, yhteistyökumppa-

nit, media, rahoittajat, yhteiskunta ja omistajat. Suhdepääoma realisoituu asiakashal-

linan ja -tyytyväisyyden, yhteistoiminnan laajuuden ja yrityksen maineen kautta. Suh-

de voi olla luonteeltaan muodollinen tai epämuodollinen. Asiakas voi irtisanoa suh-

teensa helposti, mutta yhteistyökumppani, kuten alihankkija voi olla suhteesta riippu-

vainen. Suhdepääoman kontrolloitavuus riippuu siis pitkälti suhteen luonteesta. (Ras-

tas & Einola-Pekkinen, 2001, 18; Roos et al. 2006, 14). Vaikka brändi on luokiteltu 

Roosin et al. (2006) mallissa rakennepääomaan, on sillä myös vahva osallisuus suh-

depääomassa liittyen asiakasarvoon, Se voidaan laskea preemiona, jonka asiakas 

on valmis maksamaan merkkituotteesta verrattuna samat ominaisuudet omaavaan 

tuotteeseen, jolla ei ole vahvaa brändia (Stewart 1997, 77-78). 

2.2 Aineettoman pääoman luonteesta 

 

Aineettomat investoinnit ovat nykyään samaa suuruusluokkaa kuin aineellisiin tehdyt 

(Corrado et al. 2006, 2). Nämä investoinnit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Aineelli-
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sen pääoman investoinneissa rahaa muutetaan fyysisiksi resursseiksi, kuten koneiksi 

ja laitteiksi. Tällaisille resursseille on tyypillistä nollasummapeli ja vähenevän raja-

tuoton laki, sillä resurssit ovat useimmiten käytettävissä vain tietyssä paikassa tiet-

tyyn aikaan rajatulle määrälle käyttäjiä kerrallaan. Koneille ja laitteille tyypillistä on 

kuluminen, joka on huomioitu kirjanpidossa poistoina. Aineettomiin resursseihin sen 

sijaan pätee se, että ne eivät menetä arvoaan tai kulu, eivätkä ole aikaan tai paik-

kaan sidottuja. Toisaalta summapelin tulos voi olla positiivinen tai negatiivinen. Inves-

toinnit työntekijöiden koulutukseen voivat kasvattaa työntekijöiden osaamista ja tuot-

tavuutta, jolloin investointi mahdollisesti maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. 

Tällöin tulevat esiin inhimillisen pääoman verkostohyödyt, eli osaavat työntekijät ja-

kavat tietoaan myös muille organisaation jäsenille. Yhtä hyvin toivotut koulutuksen 

hyödyt voivat jäädä toteutumatta. Työntekijä voi myös siirtyä kilpailijan palvelukseen, 

jolloin investointi hyödyttää heitä. Epäonnistunut investointi koneeseen voidaan mah-

dollisesti korjata myymällä kone, jolloin vältytään suurilta tappioilta. Aineettomille re-

sursseille on harvoin olemassa markkinapaikka, joten niitä on vaikea myydä. (Roos 

et al. 2006, 17-18).  

2.3 Aineettoman pääoman mittaaminen ja yrityksen arvonmääritys 

 

Aineettoman pääoman mittaaminen perustuu sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin 

tarpeisiin. Arvottaminen on tärkeää yrityksen sisällä päätöksenteon ja johtamisen tu-

kena sekä viestintänä ulkoisille sidosryhmille. Haasteena aineettoman pääoman mit-

taamisessa ja yhdistämisessä yrityksen arvonmääritykseen on se, voidaanko ylipää-

tään arvottaa toimintaa, joka koostuu aineellisista sekä aineettomista voimavaroista, 

joiden arvo käytännössä riippuu niiden omistajasta, käyttäjästä ja ostajasta. Vaikka 

aineettoman pääoman arvottamisen tutkimuksella on pitkä historia, tutkijat ovat olleet 

kyvyttömiä löytämään kaikkia mittausteoreettisia vaatimuksia täyttäviä menetelmiä 

aineettoman pääoman mittaamiseen ja johtamiseen. (Roos et al. 2006, 119-

120,130).   

Keskeiset rahoitusteoriaan pohjautuvat yrityksen arvonmääritysmallit ovat osinkojen 

nykyarvomalli, vapaiden kassavirtojen nykyarvomalli, lisäarvomalli sekä reaalioptio-

malli (Tekes, 2010, 10). Tehokkailla osakemarkkinoilla yrityksen arvo on yhtä kuin 

sen nykyhetkeen diskontatut kassavirrat (Fama 1970, 384).  
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Aineetonta pääomaa ja yrityksen arvoa voidaan lähestyä yrityksen menestystekijöi-

den kautta. Yrityksen taloudellisten menestystekijöiden mittaamisella on pitkät perin-

teet ja viime vuosikymmeninä myös ei-taloudellisten mittareiden, kuten tehokkuuden, 

ajankäytön, laadun yms. käyttö on yleistynyt (ks. esim. Kaplan & Norton, 2004). 

Lönnqvistin (2004, 42-44) mukaan yrityksen menestystekijät ovat taloudellisten ja ei-

taloudellisten lisäksi myös aineellisia ja aineettomia.  

Lähtökohdaksi voidaan ottaa se, kuinka yrityksen toteuttamat aineettomat investoin-

nit vaikuttavat sen menestystekijöihin. Menestystekijöillä voidaan vaikuttaa tuotteiden 

tai palveluiden hinta-kustannus-marginaaleihin, jotka kasvattavat yrityksen kassavir-

toja. Yrityksen tuottama nettokassavirta kuuluu teoriassa sen omistajille ja se voidaan 

joko jakaa osinkoina tai jättää yritykseen kasvamaan tuottoa. Vapaiden kassavirtojen 

nykyarvomalli (free cash flow to firm, FCFF) on yleisin yrityksen sidosryhmien käyt-

tämä menetelmä yrityksen arvonmäärityksessä erityisesti yrityskauppatilanteessa, 

joita ei yleensä synny ilman kassavirta-analyyseihin perustuvia perusteluita (Tekes, 

2010, 36).  

Yrityksen arvo FCFF-menetelmällä saadaan muodostettua diskonttaamalla nykyhet-

keen yrityksen arvioidut tulevaisuuden vapaat kassavirrat pääoman tuottovaatimuk-

sella. Pääoman tuottovaatimuksena käytetään yleensä yrityksen keskimääräistä 

pääoman kustannusta (weighted average cost of capital, WACC). 

      

(1)  

 

Käytännössä yrityksen arvo muodostuu kahdesta komponentista: (1) menneiden ti-

linpäätösten sekä talous- ja toimialaennusteiden perusteella arvioiduista tulevaisuu-

den kassavirroista, jotka arvioidaan esimerkiksi seuraaviksi viideksi vuodeksi eteen-

päin.  (2) yrityksen kasvumahdollisuuksien nykyarvosta, jossa edellä arvioitujen kas-

savirtojen oletetaan jatkavan kasvuaan tietyllä vauhdilla. Vastaavanlainen menetelmä 

on FCFE-menetelmä, jossa diskonttauskorkokantana käytetään oman pääoman tuot-

tovaatimusta. Molempien menetelmien kritiikki liittyy tulevaisuuden kasvuvauhdin en-

nustamiseen sekä oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämiseen, johon käyte-
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tään rahoitusteoriassa yleensä CAPM-mallia. (Brealey et al. 2008, 534-535; Tekes, 

2010, 32-34). 

Russel-indeksillä laskettuna yli 46% yritysten yhteenlasketusta kokonaismarkkina-

arvosta perustuu tulevaisuuden tuotto-odotuksiin Russel-indeksi kattaa 98% kaikista 

yhdysvaltalaisista pörssiyrityksistä. Aineeton pääoma on keskeinen tekijä näiden tu-

levaisuuden odotusten realisoitumisessa. Siihen liittyvät investoinnit tuotekehitys-

hankkeisiin, markkina-aseman ylläpitoon tai vahvistamiseen, henkilöstön koulutus-

hankkeet sekä johdon päätöksentekokyky.  (Roos et al. 2006, 9-10). Aineettoman 

pääoman todellisesta vuorovaikutuksesta yrityksen arvoon on ollut kuitenkin vaikea 

keskustella, koska yhtenäisiä käytäntöjä aineettoman pääoman seuraamiseen ei ole 

ollut. (Tekes 2010, 11-12). Perinteiset tavat lähestyä aineettoman pääoman taloudel-

lista merkitystä ovat perustuneet markkina-arvon ja tasearvon vertaamiseen. Tasear-

von ylittävää markkina-arvoa on pyritty selittämään erilaisilla aineetonta pääomaa 

kuvaavilla mittareilla. 

2.3.1 Markkina-arvoperusteiset aineettoman pääoman mittaamismenetelmät 

 

Markkina-arvoperusteisten mittaamismenetelmien taustalla on ajatus siitä, että ta-

searvon ylittävä markkina-arvo on seurausta aineettomasta pääomasta, jota ei ole 

noteerattu taseessa, mutta jonka sijoittajat ottavat huomioon osakkeiden arvostuk-

sessa. Sitä on useiden tutkijoiden toimesta kutsuttu termillä ”hidden value”, jota on 

pidetty yrityksen aineettoman pääoman arvona. (Soler & de Oro Celestino 2007, 470-

471).  

Sandnerin & Blockin (2011, 971-972) mukaan markkina-arvoperusteinen tutkimus on 

usein lähtenyt liikkeelle innovaatioiden ja aineettoman pääoman tuottamien kassavir-

tojen arvioinnista. Näkökulman mukaan yrityksen arvo, joka määräytyy markkinoilla, 

riippuu sen hallussa olevasta pääomasta. Tämä pääoman on joko aineellista tai ai-

neetonta sisältäen mm. varaston, tehtaat, koneet ja laitteet, asiakkassuhteet, mai-

neen, brändin ja osaamispääoman. Griliches (1981, 183-184) esitti lineaarisen mark-

kina-arvomallin, joka olettaa, että yrityksen pääoma sisältyy markkina-arvoyhtälöön 

additiivisesti: 
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(1)                                 Vit (Ait , Kit ) = qit (Ait , γKit )
σ, jossa 

 

(2)                                 qit = exp (yt +ck + ml +uit ) 

 

Kaavassa Vit on yrityksen i arvo hetkellä t. Aineellista pääomaa esittää A ja aineeton-

ta pääomaa K. Yrityksen arvo on yhtä kuin sen molempien pääoman kategorioiden 

summa. Kerroin qit tietyllä hetkellä edustaa sijoittajien odotuksia, joihin sisältyvät ker-

rannaisvaikutteiset tekijät, kuten markkinarakenteet sekä erilaiset riskit.  qit sisältää 

yksittäisen häiriötekijän uit, sekä muuttujat valtio k, toimiala l koskien arvonmääritystä 

hetkellä t. Näiden vaikutuksia kuvaavat yt , ck  sekä ml. γ kuvastaa raja-arvoa, kun 

aineetonta pääomaa lisätään yhdellä yksiköllä. σ kuvaa mittakaavatetuja, joita on 

mahdollista saavuttaa, mikäli σ on arvoltaan yli yhden. Tämä indikoi A:n ja γK:n väli-

sestä komplementtisuhteesta.  

Markkina-arvoa on kirjallisuudessa pyritty selittämään erilaisilla aineetonta pääomaa 

kuvaavilla mittareilla. Rakenteellisen pääoman ja ennen kaikkea innovaatiotoiminnan 

mittareina ovat olleet t&k-investoinnit (Shortridge, 2004), tuotemerkit (Sandner & 

Block, 2011) sekä patenttien määrä ja laatu (Hall et al. 2007). Myös erilaisten henki-

löstön ja johdon palkitsemismenetelmien ajatellaan olevan osa rakennepääomaa ja 

niiden vaikutuksia on myös tutkittu (Black & Lynch, 2005). Näillä kaikilla on todettu 

olevan positiivinen vaikutus yrityksen markkina-arvoon. Suhdepääomasta erityisesti 

mainonnan osuus on todettu markkina-arvoa kasvattavaksi (Heiens et al. 2008). Pa-

tentteja ja t&k -panostuksia tarkastellaan lähemmin tutkimuksen kolmannessa kappa-

leessa. Myös investointeja inhimilliseen pääomaan on tutkittu ja investoinnit esimer-

kiksi henkilöstön koulutukseen ovat olleet tuottavia (Almeida & Carneiro, 2009). Joh-

tajien toimesta inhimillisen pääoman investoinnit on nähty kilpailuetua kasvattavana 

tekijänä. Sitä vahvistavat tutkimukset innovatiivisista käytännöistä työntekijöiden kou-

lutuksessa, valinnassa, työn suunnittelussa, osallistuvuudessa ja kannustimissa, joil-

la on ollut positiivinen vaikutus yrityksen suorituskykyyn. (Blair & Wallman 2001, 

454). 

 

Nykyään on yleisesti hyväksytty, että markkina-arvomenetelmät ovat ongelmallisia, 

eikä arvojen välistä eroa voida pitää suoraan aineettoman pääoman arvon mittarina, 

koska siihen vaikuttavat myös makrotaloudelliset tekijät, kuten yleinen taloustilanne 
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jotka ovat yrityksen vaikutusalueen ulkopuolella (Lönnqvist, 2004, 34).  Tällöin mark-

kinoiden muutokset heijastuvat aineettoman pääoman arvoon, vaikka todellisuudes-

sa aineettoman pääoman tekijät eivät muutu (Roos et al. 2006, 36). 

2.3.2. Aineettoman pääoman nykyinen mittaamiskenttä 

 

Roos et al. (2006, 132-140) ovat esitelleet uusimmat mittausmenetelmät aineettoman 

pääoman estimoimiseksi. Koska vakiintuneita mittaamiskäytänteitä ei ole, on tutki-

muksen laajuus huomioon ottaen mielekästä esitellä tarkemmin yksi tutkimuksen 

kannalta relevantti menetelmä sekä muut menetelmät ryhmiteltyinä: 

1. Suorat aineettoman pääoman menetelmät 

2. Markkina-arvoihin perustuvat menetelmät 

3. Pääoman tuottoihin perustuvat menetelmät 

4. Tuloskortteihin perustuvat menetelmät 

5. Mittausteoriaan perustuva järjestelmä 

Markkina-arvoihin ja pääoman tuottoihin perustuvat menetelmät sisältävät ainoas-

taan taloudellista dataa, joten sen informaatio on selkeästi ymmärrettävissä talous-

hallinnon ja rahoituksen näkökulmasta. Taloudellinen informaatio on helposti saata-

villa kaikista yrityksistä ja vertailtavissa, mikä mahdollistaa menetelmien soveltamisen 

yrityskauppatilanteessa. Menetelmät eivät kuitenkaan anna yksityiskohtaista tietoa 

yrityksen toimintakyvystä, sillä tuloksiin vaikuttavat oleellisesti käytettävät muuttujat, 

kuten pääoman kustannus. Johtamiskäytäntöihin soveltuvat paremmin suorat mene-

telmät sekä tuloskortteihin perustuvat menetelmät, sillä ne tarjoavat varsin yksityis-

kohtaisen kuvan organisaation suorituskyvystä ja niissä mitataan suoraan aineetto-

mia resursseja, joita on mahdollista viestiä suoraan sidosryhmille.  Informaatiota on 

kuitenkin vaikea yhdistää suoraan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi mittaaminen kyt-

keytyy aina tietyn organisaation toimintaan, jolloin vertailtavuus on melkein mahdo-

tonta. Mittausteoreettiset menetelmät pyrkivät linkittämään taloudellisen informaation 

aineettomiin resursseihin. 

Kuten aikaisemmin todettiin, markkina-arvomenetelmiä on kritisoitu siitä, että niillä 

laskettuna aineeton pääoma on riippuvainen yrityksen markkina-arvosta ja sitä kautta 

yrityksen vaikutuskentän ulkopuolisista tekijöistä (Roos et al. 131).  Stewart (1997, 
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226-229) esittelee CIV (Calculated Intangible Value) menetelmän, joka ei huomioi 

yrityksen markkina-arvoa ja tähtää aineettoman pääoman kiinteän arvon laskemi-

seen. Se perustuu yrityksen kykyyn suoriutua aineettoman pääomansa ansiosta ta-

loudellisesti paremmin kuin kilpailijansa samansuuruisella pääomalla. Hän loi mene-

telmän alun perin siksi, että sijoittajat saisivat lisää tietoa tietoperusteisten yritysten 

arvon muodostumisesta ja samalla kiinnostus niitä kohtaan nousisi. 

1. Lasketaan yrityksen keskimääräinen voitto ennen veroja (a) viimeiseltä kol-

melta vuodelta.  

2. Lasketaan yrityksen taseen aineellisten varojen vuoden lopun keskimääräinen 

arvo (b) kolmelta viimeiseltä vuodelta. 

3. Jaetaan yrityksen ennen veroja olevat keskimääräiset tulot yrityksen keski-

määräisillä varoilla, joissa ei ole mukana aineettomia pääomia. Tällöin saa-

daan laskettua yrityksen tuotto yrityksen aineellisille varoille (ROA) (c).  

c: c = a/b.                                                     (1) 

4. Lasketaan samalla tavalla kuin yksittäiselle yritykselle toimialalla vallitseva 

keskimääräinen ROA (d) viimeiselle kolmelle vuodelle. 

 

5. Lasketaan yrityksen ylimääräinen tuotto kertomalla yrityksen alalla vallitseva 

keskimääräinen tuottoprosentti ROA yksittäisen yrityksen aineettomilla varoilla 

ja vähentämällä tämä tulo yksittäisen yrityksen ennen veroja olevista tuloista. 

Tämän jälkeen saatu erotus kerrotaan 1:n ja yrityksen kolmen vuoden keski-

määräisen tuloveroprosentin muodostamalla erotuksella, jolloin saatu yhtälö 

on muotoa:  

ylimääräinen tuotto = (a-d*b)*(1-yrityksen keskimääräinen tuloveroprosentti) (2) 

6. Lopuksi lasketaan nettonykyarvo (NPV) ylimääräiselle tuotolle käyttämällä dis-

konttauskorkokantana yrityksen pääoman kustannusta.  

Saatu luku on yrityksen aineettoman pääoman arvo CIV (Calculated Intangible Va-

lue) ja se mittaa yrityksen kykyä suoriutua aineettoman pääoman ansiosta paremmin 

kuin kilpailijansa.  Menetelmän heikkoutena voidaan mainita, että kaavan perusteella 

aineettoman pääoman arvo on nolla, mikäli yrityksen nettotulos on negatiivinen. Sa-

maan tilanteeseen päädytään, mikäli yrityksen ROA on pienempi tai yhtä suuri kuin 
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toimialalla keskimäärin vallitseva, vaikka näin ei kaikissa tapauksissa voida olettaa 

olevan.  

Laskeva tai heikko luku voi olla varoitus siitä, että yritys käyttää liian vähän rahaa 

tutkimukseen tai brändin kasvattamiseen, mutta kasvattaa kiinteää omaisuuttaan. 

Nouseva tai korkea luku kertoo, että yritys kehittää kapasiteettia luodakseen kassa-

virtoja tulevaisuudessa. Tunnuslukuna CIV soveltuu yritysten vertailtavuuteen. CIV ja 

price-to-book –luku heijastavat toisiaan pitkällä aikavälillä, mutta arvosijoittaja eli al-

haisen suhteellisen arvostustason osakkeisiin sijoittava sijoittaja voi CIV:n kautta ar-

vioida, kuvastaako alhainen P/B-luku hiipuvaa liiketoimintaa vai osakekurssissa vielä 

näkymätöntä arvoa. (Stewart, 1997, 229). 

Mittaamismenetelmien laajuus kuvastaa aineettoman pääoman mittaamiskentän 

epäyhtenäisyyttä ja ainakin osittaista epäselvyyttä. Jotta saataisiin parhaita ja yhte-

näisiä käytäntöjä, on EU pyrkinyt rahoittamaan projekteja, joissa esitettäisiin yleisiä 

malleja ja saataisiin esiin parhaita käytäntöjä koskien aineettoman pääomaan mit-

taamista ja viestimistä sidosryhmille (Rastas & Einola-Pekkinen  2001,181.)  Eräs 

tärkeä projekti on ollut Meritum (Measuring Intangibles to Understand and Improve 

Innovation Management), joka esitetään tarkemmin seuraavassa luvussa 2.4 koskien 

aineettoman pääoman raportointia. 

2.3 Aineeton pääoma kirjanpidossa 

 

2.3.1 Aineettomat hyödykkeet 

 

Kirjanpidollisesta näkökulmasta aineettoman pääoman määritelmä on kapeampi kuin 

esimerkiksi tutkimuksessa aikaisemmin esitetty Edvinssonin ja Malonen (1997) mää-

ritelmä. Laskentatoimessa aineettomiin hyödykkeisiin viitataan tiettyinä taseen erinä, 

joita ovat mm. tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, immateriaalioikeudet, ja liikear-

vo. Aineettomiksi hyödykkeiksi hyväksyttävät erät vaihtelevat eri maiden ja kirjanpito-

standardien mukaan. (Lönnqvist 2004, 34). IFRS-säännöstössä niiden käsittelyä sää-

telee standardi IAS 38. Suomalaiset pörssiyhtiöt noudattavat IFRS-säännöksiä.  Ny-

kyiset standardit säätävät ainoastaan vastikkeellisesti hankitun liikearvon sekä yksilöi-

tävissä olevien aineettomien hyödykkeiden kirjanpidollisesta käsittelystä. IAS 38:n mu-

kaan aineeton hyödyke määritellään yksilöitävissä olevaksi ei-monetaariseksi omai-
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suuseräksi, jolla ei ole aineellista olomuotoa ja jota yritys pitää hallussaan käyttääk-

seen sitä tavaroiden valmistamiseen tai palvelujen tuottamiseen, vuokratakseen sitä 

ulkopuolisille tai käyttääkseen sitä hallinnollisiin tarkoituksiin.   Aineeton hyödyke kir-

jataan taseeseen siinä ja vain siinä tapauksessa, että on todennäköistä, että hyödyk-

keestä koituva taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi ja hyödykkeen hankinta-

meno on määritettävissä luotettavasti. Lisäksi yhtiön on arvioitava ja perusteltava 

odotettavissa olevan hyödyn todennäköisyyttä. Käytännössä aineeton hyödyke mer-

kitään taseeseen yleensä ainoastaan silloin, kun se on hankittu vastikkeellisesti, eli 

suoraan ostamalla tai yrityskaupan yhteydessä, jolloin hankintameno on yleensä 

määritettävissä luotettavasti. Lev (2003, 17-21) kritisoi tätä kirjaamisristiriitaa itse ke-

hitetyn ja vastikkeellisesti hankitun aineettoman hyödykkeen välillä. Hänen mieles-

tään ei löydy taloudellisia eikä rationaalisia perusteita sille, että itse kehitetyn brändin 

kustannukset kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan, mutta yrityskaupan yhteydessä han-

kittuna se aktivoidaan taseeseen.  

Tietyissä tapauksissa kirjaaminen on mahdollista ja IFRS ohjaa aktivoimaan tutkimus 

ja kehityskuluja aiempaa enemmän, mutta edellyttää laajaa dokumentaatiota ja seu-

rantaa sen tueksi (Tekes 2010, 75).  IAS 38:n kirjaamisedellytyksiä arvioitaessa on 

ensinnäkin eroteltava tutkimusvaihe ja kehitysvaihe. Aineetonta hyödykettä, joka syn-

tyy tutkimustoiminnasta, ei merkitä taseeseen. Tutkimuksesta johtuvat menot kirja-

taan kuluiksi silloin, kun ne ovat syntyneet. Kehittämistoiminnasta syntyvät aineetto-

mat hyödykkeet merkitään taseeseen siinä ja vain siinä tapauksessa, että yritys pys-

tyy osoittamaan jokaisen IAS 38:ssa listatuista ehdoista:  

(a) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutet-

tavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä. 

(b) yrityksellä on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää 

sitä tai myydä se. 

(c) yritys pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen. 

(d) yritys pystyy osoittamaan, miten aineeton hyödyke todennäköisesti 

tuottaa vastaista taloudellista hyötyä (eli oltava olemassa olevat markki-

nat tai osoitettava sisäinen käyttökelpoisuus).  
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(e) yritys pystyy osoittamaan että sillä on riittävät resurssit kehitystyön 

loppuunsaattamiseksi. 

(f) yritys pystyy määrittelemään luotettavasti menot, jotka johtuvat aineet-

tomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheen aikana. 

Jos yritys ei pysty erottamaan aineettoman hyödykkeen luomiseen tähtäävän sisäi-

sen projektin tutkimus- ja kehittämisvaihetta, käsitellään projektista johtuvia menoja 

ikään kuin ne olisivat johtuneet yksinomaan tutkimusvaiheesta.  

Käyttöiän mukaan aineettomat hyödykkeet jaotellaan ajallisesti rajattuihin ja hyödyk-

keisiin, joille ei ole mahdollista määritellä käyttöikää. Rajallisen käyttöiän omaavat 

hyödykkeet poistetaan normaalisti käyttöiän kuluessa ja niihin sovelletaan IAS 36:n 

mukaisia yleisiä arvonalentumissäännöksiä.  Mikäli käyttöikää ei voida määritellä tai 

hyödyke ei ole valmis käytettäväksi, testataan arvoa arvonalentumistesteillä.  

2.3.2 Liikearvo 

 

Yrityskaupassa ostava yritys lisää ostettavan yrityksen nettopääoman taseeseensa. 

Kauppahinta voi kuitenkin olla suurempi kuin ostettavan yrityksen omaisuus. Ostava 

yritys voi tällöin, mikäli perusteltua tehdä arvonkorotuksia ostetulle kiinteälle omai-

suudelle. Toinen mahdollisuus on määrittää arvo kaikille aineettoman pääoman osil-

le, jotka voidaan eritellä ja joille voidaan määrittää luotettavasti arvo. Näiden toimen-

piteiden jälkeen ylimenevä osa merkitään liikearvona (engl. goodwill) taseeseen. Lii-

kearvo sisältää vaikeasti arvotettavaa aineetonta arvoa, jota yrityksellä arvioidaan 

ostohetkellä olevan. Se sisältää brändien, työntekijöiden osaamisen, patenttien, 

asiakassuhteiden tai hyvän maineen odotuksia, joilla arvioidaan olevan sellaista ar-

voa, josta kannattaa maksaa kirja-arvoa korkeampi hinta. Liikearvon määrä syntyy 

vasta kauppahinnan sopimisen yhteydessä.  Liikearvo indikoi siis arvosta, jota ei voi-

da määrittää tietyille omaisuudenerille, mutta jonka täytyy kirjanpidon jatkuvuuden 

periaatteen mukaisesti näkyä jonkinlaisena mitattavana ja näkyvillä olevan arvona. 

(Blair & Wallman 2001, 454). IAS 38:n mukaan sisäisesti aikaansaatua liikearvoa ei 

merkitä taseeseen varoiksi. IFRS:n mukaan liikearvoa on säännöllisesti testattava 

vertailemalla rahavirtaa tuottavien yksiköiden kirjanpitoarvoja (sis. liikearvon) tu-

losennusteiden perusteella diskontattuihin kerrytettävien rahavirtojen nykyarvoihin. 
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Jos kerrytettävissä olevat rahavirrat alittavat kirjanpitoarvon, on liikearvoon tehtävä 

erotuksen suuruinen, tulosvaikutteinen arvonalennus. IFRS-tilinpäätöksissä liikear-

volla saattaa näin olla suuri vaikutus yrityksen tuloksiin eri vuosina, vaikka rahavirta-

vaikutus syntyy jo liikearvon synnyttäneen yrityskaupan, fuusion tms. yhteydessä.  

Lopullinen syy, miksi perinteinen kirjanpitomenetelmä ei ole hyvä tiedonlähde aineet-

tomasta pääomasta, johtuu aineettoman pääoman luonteesta, jota käsiteltiin luvussa 

2.2. Kirjanpidon säännöt on suunniteltu näyttämään jatkuvien ja peräkkäisten maksu-

jen kumulatiivinen arvo. Aineettoman pääoman investoinnit ovat harvoin tasaisia tai 

jatkuvia ja niiden lopputulos on sidoksissa muihin vastaavanlaisiin investointeihin. 

Esimerkiksi brändin arvo saattaa riippua jonkin tietyn teknologian patentista. Myös-

kään niiden arvonluontiprosessi ei noudata lineaarista kaavaa. Tietylle tasolle viety, 

mutta epäonnistunut yksittäinen tuotekehitysprojekti saattaa johtaa läpimurtoon toi-

sessa projektissa. (Blair & Wallman 2001,  456). Yhdysvalloissa investoidaan aineet-

tomaan pääomaan yli triljoona dollaria vuodessa ja sen kokonaisarvon on arvioitu 

olevan 9,2 triljoonaa dollaria. Tästä arvosta vain osa on nähtävissä yritysten taloudel-

lisissa raporteissa. (Jarboe & Ellis 2010, 75). Aineettoman pääoman muotoja on siis 

erilaisia, joista kaikkia ei voida sisällyttää taseeseen. Tämän takia yritys saattaa olla 

haluton investoimaan aineettomaan pääomaan, koska investoinnit rasittaisivat sen 

tulosta, mutta eivät monesti näkyisi sen taseessa. (Roos et. al. 2006, 15). Innovaati-

oihin nojaavilla yrityksillä, kuten lääkekehitysyrityksellä rahoituksen saanti voi tästä 

syystä olla kalliimpaa ja vaikeammin saatavissa, koska informaatio sen voimavarois-

ta ja suorituskyvystä ei välity sijoittajille ja rahoittajille, jotka perustavat päätöksensä 

yrityksen tuloksentekokykyyn (Jarboe & Ellis 2010, 76). 

 

2.4 Aineettoman pääoman vapaaehtoinen raportointi 

 

Arvopaperimarkkinalaki säätelee, sitä, mitä tietoja ja millä tavalla julkisesti noteeratun 

yhtiön on julkaistava. Arvopaperia ei saa markkinoida harhaanjohtavasti. Rahoitus-

tarkastus valvoo, että tietoa ole vääristelty, ja että kaikki tiedonantovelvollisuuden 

perusteella ilmoitettavat tiedot on annettu. Valvonnan tarkoituksena on, että markki-

noilla on kaikkien saatavilla samanaikaisesti kaikki oleellinen ja oikea tieto. (Mars et 

al. 200, 50-54).  Koska kuitenkin vain osa yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöistä 
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tulee esille lain vaatimien perinteisten taloudellisten raporttien sisällössä, voi johto 

sisällyttää niihin vapaaehtoista raportointia aineettomasta pääomastaan, jolloin sen 

mahdollista hankkia sekä oman että vieraan pääoman ehtoista rahoitusta alhaisem-

malla kustannuksella (Arvidsson 2011, 278). Lääkekehitysyritysten aineettoman pää-

oman raportointia on tutkittu useassa ja maassa ja tutkimukset ovat paljastaneet, että 

aineettoman pääoman pääkomponentit on ymmärretty huonosti ja niiden tunnistami-

nen, johtaminen sekä raportointi on ollut puutteellista (Chander & Mehra 2010, 9).  

Aineettoman pääoman raportointi tähtää yrityksen pitkän aikavälin kehittymismahdol-

lisuuksien ja potentiaaliarvon läpinäkyvyyden parantamiseen. (Alwert et al. 2009, 

354). Varsinkin korkean teknologian yritykset kilpailevat sijoittajien rahoista pitkien 

tuotekehitysprosessien loppuunsaattamiseksi.  Hyvä viestintä sijoituskohteen kehit-

tymisestä vähentää informaation asymmetriaa ja lisää markkinaosapuolten kiinnos-

tusta osaketta kohtaan, mikä parantaa osakkeen likviditeettiä, jolloin osto- ja myynti-

tarjoukset ovat tehokkaiden markkinoiden mukaisesti lähempänä toisiaan (Mars et al. 

2000, 34; Arvidsson 2011, 280). Aineellisten investointien erilaiset raportointimene-

telmät ovat aiheuttaneet sen, että aineettomia investointeja on uhrattu tietyn hetken 

hyvän tuloksen osoittamiseksi. Tutkijat ja sijoittajat ovat kuitenkin nykyään yhtä mieltä 

siitä, että todelliset ajurit kilpailuedun saavuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattami-

seksi ovat suurimmaksi osaksi aineettomia. (Heiens et al. 151). Meritum -suositukset 

(The Meritum Guidelines) aineettoman pääoman raportointiin ja johtamiseen luotiin 

EU:n komission rahoittamassa projektissa siltä pohjalta, että aineettomien voimava-

rojen osuus tulee kasvamaan kaikentyyppisessä liiketoiminnassa. Meritum-

suositusten mukaan yritysten tulisi viestiä sidosryhmilleen kyvyistään, resursseistaan 

sekä sitoutumisestaan osana kokonaisarvoaan. Aineettoman pääoman raportoinnin 

tulisi viitata sen aineettomien voimavarojen kehitykseen strategian osana. Meritum-

suositusten mukaan aineettoman pääoman raportin tulisi koostua seuraavista osista: 

1. Yrityksen visio. Kuvataan yrityksen strategiset tavoitteet, keskeisimmät kil-

pailuvaltit sekä tarkennetaan aineeton pääoma, joka mahdollistaa arvonluon-

nin sidosryhmille. 

2. Yhteenveto yrityksen aineettomista resursseista ja niiden kehittämistoi-

menpiteistä. Tunnistetaan strategisesti tärkeät resurssit ja toimenpiteet, joilla 

niitä johdetaan vision saavuttamiseksi.    
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3. Mittaristo. Valitaan mittarit aineettomille resursseille sekä toimenpiteille, jotka 

kuvaavat sidosryhmille yrityksen odotettavissa olevia tuottoja sekä riskiä. 

 

Seuraavaksi voidaan miettiä, millaisia vaikutuksia aineettoman pääoman raportoinnil-

la voidaan saavuttaa. Alwert et al. (2009) selvittivät pk-yritysten aineettoman pää-

oman raporttien vaikutusta analyytikkojen näkemyksiin yrityksistä. Yritykset, joilla oli 

käytössä aineettoman pääoman raportointimenetelmä, jakautuivat luottoluokituksen 

sekä tulevaisuuden kehitysodotusten perusteella homogeenisemmin analyytikkojen 

silmissä.  Yritysten laajempi raportointi ei kuitenkaan johtanut parempaan luottoluoki-

tukseen, koska laajempi informaatio lisäsi myös yritysten heikkouksien arvioinnin 

mahdollisuuksia. Löydökset kuitenkin tukevat aineettoman pääoman raportoinnin 

yhdistämistä vuosikertomukseen niin rahoittajien, kuin yritysten kannalta. Homo-

geenisemmin jakaantuneet arviot yritysten arvosta vähentävät rahoittajien riskiä ja 

parantavat siten myös yritysten rahoituksen saantia. Samaan johtopäätökseen johta-

via tuloksia ainakin tiettyjen maiden ja toimialojen osalta saivat myös Vafaei, Taylor 

ja Ahmed (2011), jotka tutkivat aineettoman pääoman raportoinnin vaikutusta osak-

keen arvoon. He sisällyttivät tutkimukseensa osakkeen arvoa lisääväksi tekijäksi pe-

rinteisten tuottojen ja oman pääoman rinnalle aineettoman pääoman raportoinnin 

laajuutta kuvaavan muuttujan. Muuttuja luotiin mittaamalla inhimillisen pääoman, ra-

kennepääoman ja suhdepääomaan sisältöön liittyviä hakusanoja yhtenä osana tilin-

päätösten analysointia. He havaitsivat, että aineettoman pääoman raportoinnin laa-

juudessa on eroa eri maiden välillä ja että se sillä on positiivinen vaikutus osakkeen 

markkina-arvoon tietyissä maissa korkean teknologian aloilla.  

Lääkekehitysyritysten aineettoman pääoman raportoinnin osa-alueiden raportointia 

on tutkittu maailmanlaajuisesti. Asiakastyytyväisyys, jakelukanavat, brändiarvo ja 

muut suhdepääoman osa-alueet ovat olleet lääkekehitysyrityksissä useassa maassa 

eniten raportoituja aineettoman pääoman osa-alueita. Toiseksi parhaat pisteytykset 

on tutkimuksissa saanut rakennepääoman, kuten yrityksen prosessien, toimintatapo-

jen ja yrityskulttuurin ilmaiseminen. Vähiten yritykset ovat ilmaisseet henkilökuntansa 

asiantuntemuksesta, kekseliäisyydestä ja johtamiskyvyistä, eli inhimillisestä pää-

omastaan. (Chander & Mehra 2010, 19). 
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3. Lääkekehitysyrityksen toimintaympäristö ja aineeton 

pääoma 
 

3.1 Liiketoiminnan luonne ja riskit lääkekehitysalalla 

 

Lääkekehitysalan taloustieteellisten tutkimusten lähtökohtana on perinteisesti ollut 

sen suuret t&k-kustannukset verrattuna muihin kustannuksiin. Toinen merkittävä ero 

muihin toimialoihin verrattuna on patenttien osuus. (Hermans 2004, 82-83). Uuden 

lääkkeen kehitysprosessi on monivaiheinen ja kestää keskimäärin 14 vuotta. Proses-

si sisältää tutkimuksen, kehityksen, kaupallistamisen ja hyväksymisen saamisen vi-

ranomaisilta. Lääkekehitysprosessin pitkän aikajänteen ja korkeiden kustannuksen 

aiheuttamien riskien lisäksi siihen sisältyy paljon epävarmuutta johtuen rajallisista 

tiedoista ihmisen biologisista ominaisuuksista. (Heinonen & Sandberg, 2008, 287-

288).  

Lääkekehitysprojekti lähtee liikkeelle markkina-analyysilla, jossa mietitään lääkkeen 

taloudellista potentiaalia. Prekliinisessä eli perustutkimusvaiheessa pyritään tunnis-

tamaan uudenlaisia molekyylirakenteita jo tunnetuista tai synteettisistä aineista, joilla 

on terveydentilan parantamisen kannalta lupaavia kemiallisia ja biologisia ominai-

suuksia. Tällaisen löydöksen jälkeen aloitetaan testit tietokonemallinnuksilla ja solu-

viljelmillä, joiden onnistuessa voidaan siirtyä eläinkokeisiin. Patenttihakemus lähete-

tään yleensä jo uuden molekyylirakenteen löytyessä. Patentti kannustaa kehittämään 

uusia lääkkeitä ja antaa kahdenkymmenen vuoden suojan hakuhetkestä molekyylira-

kenteen markkinointiin. (Shortridge, 2004, 1304; Heinonen & Sandberg, 2008, 288).  

Molekyyli- ja solubiologian kehitys on auttanut tutkijoita perustutkimusvaiheessa ha-

vaitsemaan sairauksia aiheuttavia tekijöitä. Kliiniset testit eli ihmiskokeet jakautuvat 

kolmeen faasiin. Ensimmäisessä faasissa lääkettä testataan terveillä vapaaehtoisilla, 

jotta saadaan selville turvalliset annoskoot sekä saadaan tietoa, imeytymisestä, ai-

neenvaihdunnallisista vaikutuksista ja yhdisteen myrkyllisyydestä. Toisessa faasissa 

aineen tehokkuutta testataan yleensä sadoilla henkilöillä, joilla on tutkimusten koh-

teena oleva sairaus tai terveydentila, jotta saadaan tietoa aineen vaikuttavuudesta. 

Kolmannessa ja viimeisessä kliinisen vaiheen faasissa selvitetään tarkemmin aineen 

vaikuttavuutta ja mahdollisia sivuvaikutuksia tuhansilla henkilöillä. Kun tutkijat usko-
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vat, että lääkkeen vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta on tarpeeksi tietoa kerätään 

testien tulokset ja haetaan hyväksyntää viranomaisilta. (DiMasi et al. 2003, 155-156) 

Tyypillisesti vain yksi kymmenestä kliiniseen vaiheeseen edenneestä kehitysprojek-

tista päätyy markkinoille asti. Prosessin alkuvaiheen riskit ovat aineen turvallisuudes-

sa ja tehokkuudessa, kun taas kaupallistamisvaiheen riskit liittyvät kilpailuun markki-

noilla, markkinointiin sekä patenttilainsäädäntöihin. Usein päätöksiä tehdään vai-

heessa, jossa tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja. Suurilla yrityksillä on pa-

remmat mahdollisuudet tuottaa innovaatioita tasaisena virtana ja hajauttaa riskiään 

kehittämällä useita tuotteita samanaikaisesti. (Heinonen & Sandberg  2008, 288-

299).  

Tutkimusta harjoittavilla yhtiöillä on harvoin suurta määrää kalustoa tai muuta kiinte-

ää omaisuutta, jolloin taseen vastaavaa puoli koostuu usein ainoastaan saatavista tai 

muista likvideistä varoista. Vakuuksien rajallisuus ja siten tyypillisten yrityslainottaji-

en, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden osuus rahoituksesta jää vähäiseksi. Yhtiöt, 

joiden aineelliset varat ovat rajalliset, joutuvat tyytymään oman pääoman ehtoiseen 

rahoitukseen. (Cassar, 2004, 277). Menestyslääkkeen kokonaiskustannukset mark-

kinoille saattamiseksi 11%:n diskontauskorkokannalla ovat keskimäärin  800 miljoo-

naa dollaria. Yksittäisen lääkkeen kehityskustannukset ovat 1990-luvulta kasvaneet 

nopeammin, kuin muut terveydenhuollon kustannukset. (DiMasi et al. 2002, 151). 

Tämän takia pienet yritykset eivät yritä viedä lääkkeitä markkinoille yksin, vaan teke-

vät yhteistyötä suurten kansainvälisten lääkevalmistajien kanssa. Kehityskustannus-

ten kantamiseen yksin vaadittaisiin laajaa markkinoilla olevaa lääkeportfoliota. Suur-

ten yritysten tapa ulkoistaa t&k-prosessit  ja niiden riskit pienemmille yrityksille mah-

dollistaa lupaavien innovaatioiden pääsyn markkinoille. (Hermans, 2004, 13-15; Hei-

nonen & Sandberg, 2008, 288 ). Julkiset pääoman markkinat avautuvat yleensä vas-

ta saavutettaessa kliininen testausvaihe. Yritysten välisten strategisten liittojen muo-

dostaminen onkin erittäin tärkää lääkkeen kaupallistamisessa. (Cumby & Conrod, 

2001, 264). Suomessa lääkekehitys- ja biotekniikkayhtiöiden tulovirta muodostuu yh-

teistyösopimuksissa sovituista ennakkomaksuista, etappimaksuista ja tuotteiden 

myynnistä saatavista rojalteista. Maksujen suuruus riippuu projektin kehitysvaihees-

ta, markkinapotentiaalista, sopimustyypistä ja lisensoitujen oikeuksien laajuudesta. 

Rojaltit lasketaan prosentteina tuotteiden myynnistä (Biotie Therapies, 2011).  Kau-

pallisen vaiheen saavuttavien tuotteiden on katettava kaikkien epäonnistuneiden pro-
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jektien kustannukset. Lääkeyritys Pfizerin huhtikuussa 1998 esittelemää Viagra-

lääkettä oli myyty vuoden loppuun mennessä 700 miljoonalla dollarilla (Nakamura 

1999, 3). 

 

3.1 Lääkekehitysyrityksen tutkimus- ja kehityskustannukset (t&k) 

 

Lääkealalla menestyminen perustuu uusien tuotteiden kehittämiseen t&k-

panostusten kautta. Tutkimukset ovat vuosien saatossa suhteellisen säännöllisesti 

osoittaneet, että t&k-panostukset nostavat osakkeen arvoa ainakin käytetyn summan 

verran ja yritysten markkina-arvojen tasearvojen välisen erotuksen kasvu johtuu pit-

kälti kasvaneista t&k-kustannuksista. Löydökset vahvistavat käsitystä, että t&k kus-

tannukset tulisi merkitä taseeseen ja poistaa sopivan ajan kuluessa, jotta yrityksen 

kirja-arvo kuvaisi paremmin yrityksen arvoa. (Nakamura, 1999, 8)  

Shortridge (2004) tutki lääkeyhtiöiden markkina-arvojen ja tuotekehityskustannusten 

välistä yhteyttä. Hän jakoi yritykset menestyviin ja menestymättömiin tuotekehittäjiin 

niille jakamalla myönnettyjen lääkelupien määrä (NDA, New Drug Approval ja pää-

oman tuotolla (ROA). Regressiomallin markkina-arvoa selittävinä tekijöinä olivat tuo-

tekehityspanostukset sekä patentit. Niiden yhteisvaikutusta mitattaessa molemmat 

olivat merkitseviä. Patenttien määrä sekä suurten yritysten tuotekehityspanostukset 

korreloivat positiivisesti markkina-arvon kanssa. Yrityksillä, joilla ei ollut näyttöä tois-

tuvista onnistuneista tuotekehitysprojekteista (pienet yritykset), tuotekehityspanos-

tukset korreloivat negatiivisesti markkina-arvon kanssa.  

3.2 Patenttien merkitys lääkekehitysyritykselle 

 

Patenttilain 3§ mukaan patentti on kielto-oikeus ja sen haltijalla on oikeus kieltää mui-

ta käyttämästä patenttinsa mukaista keksintöä ammattimaisesti. Ammattimaista hy-

väksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistus, myynti, käyttö ja maahantuonti. 

Kielto-oikeus on alueellisesti rajallinen ja voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa 

patenttia on haettu yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Siitä 

on lisäksi maksettava vuosittaiset ylläpitomaksut. Patentti voidaan myydä tai sen 

suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi. Käyttöluvan haltija 
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maksaa yleensä patentinhaltijalle hyvityksenä määräprosentin keksinnön tuottamista 

tuloista eli ns. rojaltia. (Pantti- ja rekisterihallitus, 2012). Patenttien teknologista ja 

kaupallista arvoa on arvioitu mittaamalla tietyn patentin saamien sitaattien lukumää-

rä. Patenteilla ja niiden saamilla sitaateilla on todettu olevan markkina-arvoa. (Hull et 

al. 2007, 1-3). 

Lääketeollisuudessa immateriaalioikeuksilla on keskeinen asema tuotteiden kehittä-

misen kannustimena. Patentin jäljellä oleva suoja-aika kaupallistamisen jälkeen on 

kriittinen tekijä, sillä geneeristen eli korvaavien lääkkeiden valmistajat voivat myydä 

tuotteitaan paljon alhaisemmalla katteella, koska heillä ei ole katettavanaan suuria 

tuotekehityskustannuksia, kuten alkuperäislääkkeen valmistajalla. Lääkekehityspro-

jektin keskimääräiseksi kestoksi arvioitiin 14 vuotta, ja patenttihakemus lähetetään jo 

perustutkimusvaiheessa (Heinonen & Sandberg, 2008, 288). Tämän johdosta kielto-

oikeuden voi todeta jäävän varsin lyhyeksi kaupallistamisen jälkeen. Patenttien ase-

maa pyritään seuraamaan ja niiden asemaa suojaamaan aktiivisesti, koska geneeris-

ten lääkkeiden valmistajat yrittävät saada omat tuotteensa markkinoille jo ennen pa-

tenttien raukeamista pyrkimällä murtamaan immateriaalioikeudet oikeusteitse (Orion 

Oyj, 2010).  

 

3.3 Aineettoman pääoman vaikutus tuottoihin lääkekehitysalalla 

 

Hermans (2004, 111-142) tutki suomalaisten bioteknologia-alan pk-yritysten aineet-

toman pääoman vaikutusta  tuottoihin. Tutkimustulokset tukivat Edvinssonin ja Malo-

nen (1997) oletusta, että aineettoman pääoman osa-alueiden tasapainoinen yhdis-

telmä tuottaa eniten lisäarvoa. Tutkimusta varten hän erotteli inhimillisestä pääomas-

ta, suhdepääomasta ja rakennepääomasta lääkekehitysyrityksen arvonluontiin vai-

kuttavia tekijöitä. Inhimillisessä pääomassa mittareita olivat henkilöstön määrä, kou-

lutustaso sekä toimitusjohtajan kokemus vuosina. Rakennepääoman mittareina olivat 

tutkimus- ja kehityskustannukset sekä patenttien ja patenttihakemusten määrä ja yri-

tyksen ikä. Tutkimuksessa suhdepääoman merkitys todettiin erityisen tärkeäksi joh-

tuen valtion tuen sekä muiden kumppanuussuhteiden suuresta vaikutuksesta tuote-

kehityksessä. Valtion tuki realisoituu sen rahoittaessa yliopistoja, jotka toimivat yh-

teistyössä yritysten kanssa. Hermans määritteli suhdepääoman mittareiksi yliopis-
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toissa toteutettujen tutkimusten kustannukset, sekä eri rahoituslähteiden määrän. 

Kaiken kaikkiaan Hermansin tutkimuksesta käyvät ilmi aineettoman pääoman positii-

viset vaikutukset tuottavuuteen, mutta hän toteaa niiden todellisen merkityksen arvi-

oinnin olevan vaikeaa aineettoman pääoman mitattavuuden haasteiden vuoksi. 
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4. Tutkimusmetodologia ja case-yritykset 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimuksen empiriaosuus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka noudattelee 

osittain case-tutkimuksen periaatteita. Case-yrityksinä ovat Helsingin pörssiin listau-

tuneet lääkekehitysyritykset, joita on kaksi: Orion Oyj ja Biotie Therapies.. Tutkimus-

menetelminä on käytetty haastattelua, tutkijan omaa havainnointia ja case-yritysten 

internetsivuilta saatua informaatiota. Aineistosta pyrittiin löytämään tutkimuksen kan-

nalta oleellisia kohtia. 

 

Case-yritysten ja haastattelujen tuottamaa aineistoa tarkastellaan pelkistetysti. Pel-

kistämisessä aineistoa tarkasteltaessa kiinnitetään huomioita vain siihen, mikä on 

teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaista, jolloin analyysin kohteena oleva in-

formaatio järjestyy paremmin hallittavaan määrään. Pelkistämisen toisen vaiheen 

ideana on edelleen karsia havaintomäärää yhdistämällä niitä. (Alasuutari 2011, 38-

40). Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että siinä keskitytään yleensä pieneen 

määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. 

Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on hypoteesittomuus, eli tutkijalla ei ole tutki-

muskohteesta tai tutkimuksen tuloksista lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia. Suotavaa 

on kehitellä itselleen arvauksia siitä, mitä työ tuo tullessaan. (Eskola & Suoranta 

2003, 18-20). Tutkijan tulee ottaa huomioon eettisyys- ja luottamuksellisuusharkinta 

eli se, että työstä ei aiheudu tutkittavalle vahinkoa. Mikäli tutkijan ja tutkittavan välillä 

ei ole riittävää luottamusta, on olemassa riski, että tutkittavat eivät kerro kaikkea 

oleellista tai mahdollisesti vääristelevät asioita, jotta tutkimuksen tuloksia ei pystyttäi-

si käyttämään heitä vastaan. (Koskinen et al. 2005, 278-279). Tutkimuksessa ei käsi-

tellä case-yritysten eikä haastateltavien osalta haitallista tai arkaa materiaalia, joten 

haastateltavien voidaan olettaa puhuneen todenmukaisesti.  
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4.1 Haastattelut 

 

Haastattelu on Suomessa yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa (Eskola & Suoran-

ta. 2003, 85). Tutkimuksessa haastattelut suoritettiin avoimina haastatteluina, jotka 

muistuttavat hyvin paljon tavallisia keskusteluja. Haastattelija ja haastateltava kes-

kustelevat tietystä aiheesta, mutta haastateltavien kanssa ei välttämättä käydä läpi 

samoja kysymyksiä (Eskola & Suoranta 2003, 86).  

 

Haastatteluja varten tutkija kartoitti institutionaalisia sijoittajia, joiden sijoituskohteena 

oli tutkimuksen kannalta soveltuvia sijoituskohteita ja lähestyi sähköpostitse näistä 

sijoituksista vastaavia henkilöitä. Haastattelujen kohteeksi valikoitui neljä henkilöä, 

jotka työskentelevät korkean teknologian sijoitusten parissa ja olivat erikoistuneet 

yksittäisten sijoituskohteiden analysointiin tai salkunhoitoon. Haastateltavat työsken-

televät sijoitusyhtiöissä, joista kaksi on painottunut pääomasijoituksiin (CapMan ja 

Ahlström Capital) ja kaksi eläkevakuuttamiseen (Keva ja Ilmarinen). Yksi haastatelta-

vista, Kevan vanhempi salkunhoitaja Lars Dahlberg on aiemmin seurannut lääkealan 

sijoituksia työssään, joten haastattelun painopiste keskittyi siihen. Kumpikaan pää-

omasijoitusyhtiöistä ei sijoita lääkekehitysyrityksiin, mutta haastatteluille asetetut ta-

voitteet saavutettiin. Tavoitteena oli kartoittaa ensin sijoituspäätöksiin vaikuttavia teki-

jöitä sekä informaation lähteitä, kun sijoituskohteena on yritys, jonka arvonluonti pe-

rustuu pitkälti aineettomaan pääomaan. Tämän jälkeen lisäkysymysten avulla pyrittiin 

selvittämään lähemmin aineettoman pääoman huomioimista. Haastatteluja varten 

tutkija oli perehtynyt aineettomasta pääomasta kirjoitettuun kirjallisuuteen sekä lää-

kekehitysalaan sijoituskohteena, joka mahdollisti pohjan haastattelurungolle sekä 

keskustelunomaiselle haastattelulle. Pääomasijoitusyhtiöiden osalta haastattelut seu-

rasivat pitkälti haastattelurunkoa. Haastatteluista kolme suoritettiin paikan päällä yri-

tyksissä loka-marraskuun vaihteessa ja yksi suoritettiin puhelimitse. Yksi paikan pääl-

lä haastatteluista ei halunnut keskustelua nauhoitettavan, joten sen arvo tutkimuksen 

kannalta jäi vähäisemmäksi muihin haastatteluihin verrattuna. Muut haastattelut nau-

hoitettiin vastausten helpommaksi analysoimiseksi. Nauhoittaminen mahdollisti sen, 

että haastattelija saattoi keskittyä pelkästään haastatteluun eikä hänen huomionsa 

mennyt muistiinpanojen tekemiseen. 
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4.2 Case-yritykset 

Case-yrityksiksi valikoitui kaksi elinkaarensa eri vaiheissa olevaa yritystä, jotta tutki-

mus kattaisi laajemman kuvan lääkekehityksestä liiketoimintana. Lisäksi kahden yri-

tyksen käyttö mahdollisti aineettoman pääoman havaintojen vertailun yritysten välillä, 

sekä tiettyjen aineettoman pääoman osa-alueiden havainnollistamisen sen yrityksen 

materiaalilla, joka kuvaa kyseistä osa-aluetta paremmin. 

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä, joka toimii maa-

ilmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääk-

keiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orion työllistää eri maissa yli 3 

400 henkilöä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimi-

seen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermosto-

lääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat keuhkolääkkeet. Orion on 

Euroopan mittakaavassa keskisuuri toimija ja maailman mittakaavassa noin 

70:nneksi suurin lääkeyritys. Liikevaihtoa yrityksellä oli viime vuonna 918 miljoonaa 

euroa. (Orion Oyj, 2012). 

Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (mm. 

Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, alkoholi- ja huume-

riippuvuus sekä traumaperäinen stressihäiriö), sekä maksan tulehduksellisiin ja fib-

roottisiin sairauksiin. Osa ohjelmista on toteutettu yhteistyössä merkittävien kansain-

välisten lääkeyritysten kanssa. Yrityksen pisimmälle edennyt tuote on alkoholiriippu-

vuuteen tarkoitettu nalmefeeni. Biotien liikevaihto vuonna 2011 oli noin miljoona eu-

roa. (Biotie Therapies, 2012). 
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5. Haastattelujen tulokset ja havainnot aineettomasta pää-

omasta 
 

5.1 Taustaa 

 

Pääomasijoitusyhtiöt sijoittajat yrityksiin, joilla on kasvuhaluja ja potentiaalia kehittyä 

alallaan. He tähtäävät pääosassa irtautumisvaiheessa saavutettaviin taloudellisiin 

tuottoihin. Oleellisena osana he vievät sijoituskohteisiin omaa osaamistaan. Päätök-

siin vaikutetaan suuren omistusosuuden ja sen tuoman hallituspaikan kautta. Cap-

Manin teknologiatiimin vetäjä, senior partner Vesa Walldén kertoo, että he osallistu-

vat mm. suurien investointien suunnitteluun, yritysjärjestelyneuvotteluihin, rahoituk-

sen keruuseen ja pankkineuvotteluihin. Ahlström Capitalin sijoitusanalyytikon Johan-

na Raehalmeen mukaan sijoituskohteen kartoitus kestää vähintäänkin puoli vuotta, 

ennen kuin sijoitukseen sitoudutaan.  Raehalmeen ja Walldénin mukaan rahoituspro-

sessi tehdään yleensä porrasteisesti. Raehalme jatkaa, että varsinkin alkuvaiheen 

yrityksille määritellään yleensä tavoitteita ja rahoitusta lisätään sitä mukaa kun yritys 

kasvaa ja rahoitustarvetta tulee lisää.  Aikaisemmin työssään maailmanlaajuisesti 

lääkeyrityksiä seuranneen Kevan vanhemman salkunhoitajan Lars Dahlbergin mu-

kaan lääkekehitysprojektien rahoitus tapahtuu faaseittain ja muistuttaa, että kustan-

nukset siirryttäessä faasista toiseen nousevat huimasti: 

”Jos lääke epäonnistuu ykkösessä,  se on vielä jotenkuten, no ei nyt hal-

paa, mutta faasi kakkosessa tulee tosi kalliiksi, koska kliiniset testit mak-

saa paljon. Ei vaan siksi, että lääke maksaa paljon vaan siksi, että testit 

on tehtävä oikein. Ihmisille ja ehkä jopa koekaniineille maksetaan palk-

kaa ja niin pois päin.”  (Dahlberg, 2012). 

Dahlberg kertoo pienten lääkeyritysten rahoituksesta samaa kuin Hermans (2004, 

14). Pienten yritysten rahoitus ei riitä viemään lääkekehitysprojektia loppuun asti ja 

lupaava molekyylirakenne myydään yleensä suuremmalle yritykselle. Hänen mu-

kaansa erityisen lupaavan lääkkeen tapauksessa mahdolliseksi voisi tulla rahoituk-

sen hankinta osakeannilla, mutta tällaista ei ole hänen käsityksensä mukaan tapah-

tunut ainakaan Suomessa. Orionin Parkinson-lääkkeiden oikeudet on myyty Yhdys-

valtoihin ja on yleistä, että he pitävät esimerkiksi Pohjoismaiden markkinat itsellään.  
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Dahlberg kertoo, että kliinisten testien kustannukset vaihtelevat sairauksien välillä. 

Toisille lääkkeille riittää, että sen vaikutukset on todistettu 200 henkilöllä ja toiselle 

vaaditaan testausta 200 000 henkilöllä. Hyväksynnän saaminen lääkkeelle vaihtelee 

myös sen mukaan, mihin lääke on kehitetty. On helpompaa saada hyväksyntä uudel-

le lääkkeelle tai rokotteelle tautiin, joka on tullut resistentiksi aikaisemmille lääkkeille 

kuin viidennellekymmenennelle lääkkeelle närästystä vastaan. Hyväksynnän saami-

nen saattaa edellyttää myös kliinisten testien tekemistä erikseen eri maissa, koska 

standardit saattavat vaihdella. Biotien alkoholismilääkkeen myyntilupahakemus on 

tällä hetkellä Euroopan lääkevirastossa. Lääkkeen tutkimuksiin osallistui yhteensä 

3000 henkilöä. Lääkkeelle tehtiin kolme sekä faasi kahden, että faasi kolmen tutki-

musta, joiden tuloksista yritys kertoo melko tarkasti verkkosivuillaan. 

5.2 Tiedon hankinta 

 

Sijoitusyhtiöiden edustajat painottavat henkilökohtaisten tapaamisten merkitystä sel-

vitettäessä sijoituskohteen potentiaalia.  Walldén kertoo, että he tapaavat yrityksiä 

proaktiivisesti, mutta vielä enemmän yritykset tulevat itse esittäytymään. Raehalme 

on samoilla linjoilla. Molemmat kertovat, että yritykset ovat tällöin yleensä valmistel-

leet lyhyen tietopaketin, josta saa perustietoa analyysin alkuvaiheessa. Walldenin 

mukaan presentaatioista käy yleensä ilmi mitä yritys tekee, millainen johto sillä on, 

mitä se on saanut aikaan ja miltä tulevaisuus näyttää. Liiketoimintasuunnitelmat to-

teutuvat Walldénin mukaan kuitenkin harvoin, koska tilanne markkinoilla muuttuu jat-

kuvasti. Oleellista on hänen mukaansa se, saako yritys rekrytoitua sellaista johtoa, 

joka saa vietyä liiketoimintasuunnitelmaa eteenpäin. Raehalmeen mukaan keskuste-

lut johdon kanssa ovat tärkeitä varsinkin silloin, kun yrityksellä ei ole taloudellista his-

toriaa. Hän jatkaa, että yritykset ovat yleensä hyvin myöntyväisiä keskusteluun, mutta 

avaavat lisää tietoa nähtäväksi siinä vaiheessa, kun on tehty joku suuntaa antava 

esisopimus. Aineetonta pääomaa koskevaa tiedon hankintaa Walldén ja Raehalme 

eivät pidä vaikeina, koska siihen heillä on käytössä asiantuntijoita. Dahlbergin mu-

kaan lääkeyritykset tulevat esittelemään sijoitusprojektejaan siinä vaiheessa, kun ne 

saavuttavat faasi ykkösen. Tärkeää on hänen mukaansa se, että lääkärit esittelevät 

tutkimustuloksia lääketieteellisissä kongresseissa ja lääketieteellisissä julkaisuissa, 

jotta tuotteille saadaan tieteellistä hyväksyntää. Nämä julkaisut ovat kaikkien sijoitta-

jien saatavilla ja ne julkaistaan ennen esittelyä lääketieteellisissä kongresseissa  
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Tilinpäätöksen merkitystä tiedon lähteenä ei koeta kovinkaan merkitykselliseksi. 

Raehalmeen mukaan siitä saadaan perustietoa analyysin alkuvaiheessa ja merkitys 

riippuu paljon toimialasta, mutta muistuttaa, että tilinpäätöksen taustalla olevan luku-

aineiston tulee toimia. Walldénin mukaan tilinpäätöksestä näkee, miltä firma näyttää 

numeroina muutama vuosi taaksepäin ja luo perustan yrityksen arvonmääritykselle 

yrityskauppatilanteessa. Hänen mukaansa puhtaasti aineettoman pääoman yrityksis-

sä tilinpäätöksen merkitys on vähäinen. Historiallista tietoa ei pidetä kovin arvokkaa-

na, vaan yritetään selvittää tulevaisuutta päättelemällä ja yhdistelemällä tietoa useis-

ta eri lähteistä. Sijoituskohteen johto laatii Raehalmeen mukaan omia ennusteitaan ja 

näkymiä, jolloin on yleistä että he haastattelevat johtoa siitä, mitä oletusten taustalla 

on ja mitä menetelmiä johto on käyttänyt omissa arvioissaan. Walldén on samoilla 

linjoilla, hänen mukaansa tilinpäätös on lähinnä katsaus historiaan, mutta toimii kui-

tenkin verifikaationa muulle informaatiolle. Dahlberg ei myöskään koe tilinpäätöksen 

merkitystä tärkeänä. Hän painottaa, että lääkeyritysten sijoitusanalyysiä varten tava-

taan yhtiöitä sekä lääkealan ja lääkkeiden markkinoinnin asiantuntijoita.  Analyysi 

painottuu yrityksen lääkeportfolion analyysiin ja siinä käydään läpi nykyinen myynti, 

tuleva myynti, kehitteillä olevat tuotteet, sekä asiantuntijan arvio uusien lääkkeiden 

menestymisestä.  Lääkeportfolion analyysissä on Dahlbergin mukaan tärkeää käydä 

lääke lääkkeeltä läpi niiden tulevaa menestystä sekä patenttien umpeutumista. Kehit-

teillä olevan lääkkeen siirtyminen seuraavaan faasiin nostaa sen markkinoillepääsyn 

todennäköisyyttä, jolloin portfolion arvo nousee. Toisaalta joidenkin lääkkeiden pa-

tentti voi umpeutua, jolloin arvo laskee. Analyytikoiden tulee Dahlbergin mukaan ra-

kentaa omia verkostojaan tiedustelemalla lääkeyrityksiltä tiettyjen alojen spesialis-

teista. Hän muistelee asiaa seuraavasti:  

”Silloin pidettiin ihan seminaareja, joissa huippulääkärit esimerkiksi par-

haat MS-spesialistit tai kardiologit pitivät luentoja ja kertoivat, mitä mieltä 

he ovat MS-lääkkeiden tai sydänlääkkeiden tulevaisuudesta.”  (Dahlberg, 

2012). 

5.3. Inhimillinen pääoma 

 

Haastateltavat arvostavat sijoituskohteidensa inhimillisestä pääomasta eniten johdon 

liiketoimintaosaamista, jota arvioidaan kokemuksen ja saavutusten perusteella. Rae-
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halmeen mukaan johdon taustoja painotetaan erityisesti silloin, kun sijoituskohteena 

on aloitteleva yritys, jolla ei välttämättä ole tuottohistoriaa tai edes vuosikertomusta. 

Walldén kertoo, että he ovat mukana johdon rekrytoinneissa joko verkostonsa tai 

”head hunterin” kautta. Hän jatkaa henkilöstön merkityksestä seuraavasti: 

”Start-upeilla ei välttämättä ole tuottohistoriaa ollenkaan. Tällöin usko-

taan vaikka pelimarkkinoiden räjähtämiseen ja siihen, että yrityksellä on 

niin kova tiimi, että he tekevät hyviä pelejä. Tai joku kaveri on aikaisem-

min keksinyt jonkin laitteen ja on nyt kehittämässä uutta. Uskotaan, että 

kaveri on niin kova, että kykenee siihen, jolloin mennään mutu-, us-

konasialinjalla. Näitä tietoja yritetään perustella markkinatutkimuksilla.”   

(Walldén, 2012). 

Koulutustasoa ei välttämättä koeta yhtä tärkeäksi kuin saavutuksia. Walldén kertoo 

että, talousjohtajalta odotetaan talouspuolen koulutusta, mutta merkittävämpää hä-

nen mukaansa on se, mitä ylin johto on aikaisemmin tehnyt. Koulutuksen suurin mer-

kitys on hänen mukaansa siinä, että on näyttöä kyvyistä omaksua uusia asioita. 

Walldén painottaa myös sitä johdon kannustimien tärkeyttä. Walldénin mukaan joh-

don motivaatioon vaikutetaan osakejärjestelyjen tai optio-ohjelmien kautta. Henkilös-

tön määrällä hän ei katso olevan suurta vaikutusta, kunhan se on balanssissa tulok-

sentekokyvyn kanssa. Kannustinjärjestelmät voidaan nähdä myös rakenteellisen 

pääoman osa-alueena (Roos et. al 2006). 

Sekä Biotiellä että Orionilla johtoryhmän ja hallituksen ansioluettelot on esitelty yhtiön 

verkkosivuilla. Niistä käyvät ilmi syntymävuosi, koulutustaso, keskeinen työkokemus, 

keskeiset luottamustehtävät sekä hallussa olevat osakkeet, mikäli niitä on.  

 

 

5.4 Rakennepääoma 

 

Hermans (2004, 119-121) määritteli rakennepääoman oleellisiksi osa-alueiksi lääke-

kehitysalalla tutkimus- ja kehityskustannukset sekä patentit. Sekä Walldén, että Rae-

halme kertovat yritystensä käyttävän asiantuntijoita arvioimaan tuotekehitysprosesse-

ja varsinkin, jos teknologia on tärkeässä osassa. Lisäksi he tekevät tehdas ja tuotan-
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tolaitosvierailuja. Tuotekehitysprojekteissa keskeistä on valmistettavan tuotteen elin-

ikä, jota asiantuntijat arvioivat tuotteen modernisuuden perusteella. Walldén jatkaa, 

että tuotekehitysprosessin arvioinnissa kriteereinä ovat ammattimaisuus, tuotehallinta 

ja laatu, jotka ovat irtaantumisvaiheessa tärkeitä kriteereitä ostajalle.  

5.4.1 Tutkimus- ja kehityskustannukset 

 

Biotien vuoden 2011 tilinpäätöksessä tutkimus ja kehitysmenojen osuus verrattuna 

liikevaihtoon oli peräti 35-kertainen. Orionilla t&k-kulujen osuus on ollut viime vuosina 

keskimäärin hieman päälle 10%. Biotie selostaa liitetiedoissaan, että tutkimus- ja ke-

hittämismenot koostuvat konsernin tutkimus- ja tuotekehitysohjelmien palkoista ja 

välittömistä kustannuksista. Lisäksi niihin sisältyy välillisiä palkkoja ja muita kustan-

nuksia, kuten vuokria ja leasingmaksuja. Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan suo-

raan kuluksi, koska johdon arvion mukaisesti lääketuotteiden kehittämiseen luontai-

sesti kuuluvat epävarmuustekijät estävät sisäisten tutkimus- ja kehittämiskulujen ak-

tivoimisen aineettomiin hyödykkeisiin ennen kuin tuotteelle on saatu myyntilupa vi-

ranomaisilta. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei kuitenkaan aktivoida 

myöhemmillä tilikausilla. Aktivoidut kehittämismenot kirjataan kuluiksi tasapoistoina 

tuotteen kaupallisen tuotannon aloittamisajankohdasta alkaen aikana, jona hyötyä 

odotetaan saatavan. Toistaiseksi konsernin lääkekehitysprojektit ovat olleet tutki-

musvaiheessa, eivätkä ne vielä ole täyttäneet IAS 38:n edellytyksiä kulujen aktivoin-

nille.  

 

Eri yritysten tutkimus- ja kehityskustannuksia ei tulisi kohdella yhdenvertaisina 

(Shortridge, 2004), eikä niiden arviointi pelkästään tuloslaskelman lukujen perustella 

ole mielekästä, joten yritykset pyrkivät havainnollistamaan kustannuksia tiedottamalla 

laajasti käynnissä olevista lääkekehitysprojekteistaan. Biotie kuvailee etusivullaan 

tuotekehityssalkkuaan tasapainoiseksi ja vahvaksi. Salkussa on Biotien mukaan 

useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vai-

heissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja 

joissa on suuri markkinapotentiaali. Käsitystä kustannusten kohdistumisesta eri pro-

jekteihin on vaikea muodostaa. Raportoinnin kohteena ovat pääasiassa lääkkeiden 

etenemiset faasista toiseen ja yhteistyösopimusten solmimiset tietyssä projektissa 

sekä kliinisten testien tulokset. Yritykset eivät viesti yksittäisten projektien laadusta, 
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vaan arviot tulevaisuuden tapahtumista rajoittuvat tutkimusten aloittamisajankohtien 

ja tutkimustulosten saamisajankohtien arviointiin. Biotien tuotekehityssalkussa olevat 

kuusi lääkettä on listattu yrityksen verkkosivuilla järjestykseen saavutettujen faasien 

perusteella. Lääkekohtaisesti on eroteltu taudin luonteen kuvaus, tuoteprofiili, kliinis-

ten tutkimusten tilanne ja kumppanuussuhteet. 

 

Dahlberg kertoo tarkemmin yksittäisen lääkekehitysprojektin ja koko lääkeportfolion 

arvioimisesta. Hänen mukaansa prekliinisen vaiheen projekteja ei otettu laskelmissa 

huomioon, mutta ensimmäiseen faasiin edenneistä lääkkeistä on hänen mukaansa 

olemassa melko tarkkaa tietoa. Informaatio ja kaupallistamisen todennäköisyys kas-

vavat projektin edetessä. Hän jatkaa, että lääkkeen kehitys on binäärinen tapahtuma, 

eli se joko onnistuu tai ei onnistu. Eri vaiheissa oleville lääkkeille arvioidaan onnistu-

misen todennäköisyyskerroin, myynti sekä kate, jotka diskontataan. Hän kuitenkin 

painottaa, että arvioiminen on vaikeaa, eikä auta vaikka olisi hienoja malleja, jos es-

timaatit ovat virheellisiä. Tutkimus- ja kehitysprojekteja arvioidaan sen mukaan, onko 

lääke ensimmäinen luokassaan. Esimerkkinä hän kertoo Pfizerin Viagra -lääkkeen 

tulosta markkinoille: 

”Silloin keskusteltiin hyväksytäänkö sitä edes lääkkeeksi. A: oliko edes 

lääketieteellistä ongelmaa, B: hyväksytäänkö siihen lääke ja C: onko ky-

seessä sellainen asia, jonka sairasvakuutus korvaa. No lääke tuli läpi ja 

hyväksyttiin, että tämä oli lääketieteellinen vaiva ja sille löyty kysyntää, 

vaikka ei tiedetty kuinka moni todellisuudessa edes kärsii kyseisestä vai-

vasta ja kehtaa mennä lääkäriin sen kanssa.”  (Dahlberg, 2012) 

Dahlberg jatkaa että, myöhemmin markkinoille tulleille lääkkeille, jotka periaatteessa 

perustuivat samaan mekanismiin, voitiin antaa todennäköisemmät onnistumismah-

dollisuudet, koska peruskysymyksiin oli saatu vastaukset. Sama pätee Dahlbergin 

mukaan muihinkin lääkkeisiin. Orion kehittää alkuperäislääkkeiden lisäksi rinnakkais-

lääkkeitä.  
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5.4.2 Patentit 

 

Walldén kertoo, että patenttien arviointiin heillä on käytössä kolme menetelmää. En-

simmäisen ns. cost-menetelmän taustalla on tilanne, jossa joku haluaisi ostaa yrityk-

sen tai sen patentin. Arvio perustuu aineettoman pääoman ”uudelleentekemisen” 

kustannuksiin. Tällöin otetaan huomioon ”uudelleentekemisen” kesto ja riskit. Toises-

sa menetelmässä arvio perustuu markkinahintoihin. Siinä tarkastellaan löytyykö 

markkinoilta vastaavia patentteja ja sitä millaisella hinnalla niitä on myyty. Kolman-

nessa menetelmässä pyritään arvioimaan patentin tuomat kassavirrat diskontattuna 

nykyarvoon. Walldénin mielestä kolmas tapa on vaikea ja melko huono, sillä yrityk-

sen menestymiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten johdon osaaminen ja 

kilpailijoiden toiminta. Walldén sanoo, että menetelmiä voi soveltaa myös muun ai-

neettoman pääoman arvottamiseen, mutta pitää niiden arvoa hyvin kyseenalaisena. 

Patenttien arvottamista Walldén pitää lähinnä neuvotteluvälineinä tilanteessa, jossa 

yritykset perustelevat arvoaan pääomasijoittajalle ja toisaalta irtautumisvaiheessa, 

kun arvoa perustellaan ostajalle. Walldén kertoo tilanteista, joissa yrityksellä on ollut 

ydinliiketoimintansa ulkopuolella oleva patentti: 

”Sitten on kysytty jenkkipatenttitoimistolta, että mikä sen arvo on. Ne tai-

koo jonkun luvun, kaksataatuhatta, neljästataatuhatta. Mutta mihin sä 

sen myyt?” (Walldén, 2012). 

Waldén jatkaa että, patenttien arvioinnissa vaikeinta on se, että missään ei oteta 

huomioon, mikä on yrityksen kyky kaupallistaa ja puolustaa patentteja. Patenttien 

hyödyllisyyttä on kuitenkin hänen mukaansa syytä arvioida, varsinkin jos yrityksellä 

on suuri patenttisalkku, koska patenttien ylläpitokustannukset voivat olla kymmeniä 

tuhansia euroja vuodessa. Dahlberg ei myöskään katso patenttien käyvän arvon 

määrittämiseen mitään kaavaa, koska patentin arvo itsessään ei ole mitään, jollei 

sillä pystytä pitämään kilpailijoita ulkona. Patenttien rajallinen voimassaoloaika on 

kuitenkin syytä ottaa huomioon investointilaskelmissa. Ilmarisen senior salkunhoitaja 

Rami Vehmaksen mukaan muuten onnistuneita, mutta odotetun ajallisen keston ylit-

täneitä tuotekehitysprojekteja saatetaan keskeyttää tai myydä perustuen riittämättö-

mään suoja-aikaan, johtuen yksinkertaisesti siitä, että projektin nettonykyarvo (NPV) 
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ei ole enää positiivinen. Tämä johtuu siis suoja-ajan vähentymisestä. Suoja-ajan 

voimassaoloaikana lääkkeen myynnin kannattavuus on erittäin korkea.  

Orionilla oli vuonna 2011 taseessaan aineettomia oikeuksia 66.6 miljoonaa, muita 

aineettomia hyödykkeitä 4,6 miljoonaa sekä liikearvoa 13.5 miljoonaa. Ne muodosta-

vat yhdessä hieman yli 10% yrityksen varoista.  Yhtiö selventää liitetiedoissaan että, 

aineettomat oikeudet sisältävät pääasiassa tuoteoikeuksia ja myyntilupia tase-

arvoltaan 47,8 miljoonaa euroa sekä lisäksi ohjelmistoja, tavaramerkkejä, patentteja 

ja vapaakirjoja. Biotien patenteilla ei ole arvoa yrityksen taseessa. Patenttien merki-

tystä lääkekehityksessä on käsitelty aiemmin, mutta niillä ei näytä olevan suurta mer-

kitystä kummankaan yrityksen viestinnässä. Keskeisempien patenttien päättymispäi-

vämäärät on kuitenkin ilmoitettu. Lisäksi Orion ilmoittaa yhdeksi strategiseksi tavoit-

teekseen patenttien aktiivisen suojaamisen (Orion Oyj, 2010). 

Muut aineettomat hyödykkeet Orionilla sisältävät ulkopuolisille maksettuja ohjelmisto-

jen kehittämismenoja ja liittymismaksuja. Konsernilla ei ole muita rajoittamattoman 

taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia hyödykkeitä kuin liikearvo. Konsernil-

la ei ole sisäisesti aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä, vaan ne ovat hankittuja. 

Liikearvo 13,5 miljoonaa euroa on syntynyt Farmos-Yhtymä Oy:n hankinnasta vuon-

na 1990. Aikaisemmin todettiin, että liikearvon tulosvaikutteisilla arvonalentumisilla 

voi olla suurikin merkitys yrityksen tulokseen. Orionilla liikearvon osuus sen taseessa 

on melko pieni, eikä arvonalentumiskirjauksiin tilikaudella 2011 ollut tarvetta. Aikai-

semmin todettiin, että liikearvon tulosvaikutteisilla arvonalentumisilla voi kuitenkin olla 

suuri merkitys yrityksen tulokseen. Vehmaksen mukaan liikearvon kehitystä tuleekin 

seurata tarkkaan. Hyvä riskianalyysi tunnistaa riskin (liikearvon suhteettoman suuren 

kasvun suhteessa taseeseen) ajoissa, ennen kuin siitä tulee potentiaalinen ongelma. 

Mikäli analyysin riski/tuotto suhde ei ole järkevä, tulee yhtiön osakkeita olla ostamatta 

tai vastaavasti myydä, jos niitä on salkussa. 

Orion on kirjannut aineettomista oikeuksista tilikaudelle yhteensä 6,3 miljoonaa eu-

roa. Merkittävimmät arvonalentumiset on tehty hankituista tuoteoikeuksista, joiden 

kehittäminen on lopetettu. Ne on kirjattu koko tasearvoltaan kuluksi. Lisäksi ar-

vonalennuksia on tehty tuotteista, jotka ovat markkinoilla, mutta joiden ennustetut 

kerrytettävissä olevat rahavirrat olivat kirjanpitoarvoa pienemmät.  
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5.5 Suhdepääoma 

 

Hermans (2004 s. 121-122) painottaa lääkeyritysten suhdepääomassa rahoitusläh-

teiden laajuutta sekä yhteistyötä valtiorahoitteisten yliopistojen kanssa. DiMasin et al. 

(2010 s. 155-156) mukaan kolmannessa faasissa, kliinisen testauksen viimeisessä 

vaiheessa  testataan lääkkeen vaikutuksia tuhansilla henkilöillä ja pyritään saamaan 

varmistus vaikuttavuudesta ja sivuvaikutuksista. Dahlbergin mukaan suurten ja pien-

ten lääkeyritysten yhteistyössä rahavirtoja suurempi apu pienille yrityksille on kehitys-

työssä, erityisesti kolmannen faasin testeissä.  Dahlbergin mukaan tähän vaiheeseen 

tulisi saada mukaan tärkeimpiä lääkäreitä siltä erikoisalalta, jota uusi lääke koskee. 

Kolmas faasi on hänen mukaansa jo osa markkinointia, koska lääkärit ovat mukana 

testauksessa jakaessaan lääkkeitä potilaille. Lisäksi he viestivät kollegoilleen uudes-

ta tuotteesta, sen toimivuudesta ja vaikutuksista.  

Partnerisopimuksilla on suuri merkitys molempien yritysten viestinnässä. Esimerkiksi 

Biotie on myöntänyt maailmanlaajuisen lisenssin UCB-Pharmalle sen Parkinson-

lääkkeen totsadenanantin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Biotie on ilmoittanut 

vievänsä faasi kahden tutkimukset loppuun, jonka jälkeen UCB-Pharma vastaa faasi 

kolmen tutkimuksista sekä kaupallistamisesta. Verkkosivuillaan Biotie kertoo pyrki-

vänsä viemään lääkekandidaattinsa itsenäisesti faasin kaksi loppuun saakka ennen 

kuin tekevät yhteistyösopimuksia suurempien lääkeyhtiöiden kanssa myöhemmän 

vaiheen kehitystyötä ja kaupallistamista varten. He ilmoittavat lisäksi, että tilanteissa, 

joissa heillä on mahdollisuus olla kilpailukykyinen (esimerkiksi erikoiskäyttöaiheissa 

tai käyttöaiheissa, joissa lääke on ns. harvinaislääke eli orphan drug), he kehittävät 

lääkekandidaattejaan omin voimin myyntilupaan saakka ja myös markkinoivat niitä 

itse. Käytännössä Biotiellä on kumppanuussuhde kolmessa sen tuotesalkussa ole-

vassa lääkkeessä ja kolmeen muuhun he ilmoittavat hakevansa yhteistyökumppanei-

ta.  

Biotie mainostaa esittelyvideossaan itseään ”verkottuneen lääketieteen huippuosaa-

jaksi”. Viestinnässä korostuu yhteistyö tanskalaisen lääkeyhtiön Lundbäck A/S:n 

kanssa, joka markkinoi Biotieltä lisensoimaansa nalmefeeniä, jolla on avainasema 

Biotien tulevaisuuden kassavirtojen muodostumisessa. Kolmas Biotien yhteistyö-

kumppani Yhdysvaltain terveysviraston huumeriippuvuuksien tutkimuskeskus (Na-
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tional Institute on Drug Abuse; NIDA), jonka kanssa Biotie kehittää kokaiiniriippuvuu-

den ja traumaperäisen stressihäiriön hoitoon tarkoitettua nepikastaattia. Biotien sijoit-

tajasuhteista vastaa yhtiön toimitusjohtaja. 

Myös Orionin kumppannussuhteet on eroteltu melko tarkasti. Yhtiön mukaan sen 

t&k-partneruudet ja -verkostot kattavat kaikki tutkimusten vaiheet rekisteröintiin saak-

ka. Yhtiö kertoo kumppanuuksien olevan elintärkeitä, sille ne tasapainottavat riskejä 

ja mahdollistavat kasvavan määrän uusia tutkimusprojekteja. Vuoden 2011 sähköi-

sessä vuosikertomuksessaan yhtiö ilmoittaa kohokohdakseen t&k:ssä amerikkalai-

sen Endo Pharmaceuticalsin solmitun yhteistyösopimuksen, jolla saavutetaan kus-

tannussäästöjä ja merkittäviä hyötyjä lääkkeen kehittämisessä.  

Sekä Walldén että Raehalme kertovat, että ovat kiinnostuneista yrityksen suhdepää-

omasta. Raehalmeen mukaan he saattavat tarkastella asiakaskohtaisia kannatta-

vuuksia nähdäkseen, millaiset suhteet ovat olleet kannattavia ja mitkä ovat kannatta-

via mahdollisesti tulevaisuudessa. Walldénin mukaan on hyvin yleistä, että he haas-

tattelevat suurimpia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita saadakseen paremman käsi-

tyksen siitä, mikä yrityksessä on hyvää ja missä on kehittämisen varaa. Sidosryhmiä 

ovat myös muut rahoittajat, joiden kanssa Walldénin ja Raehalmeen mukaan käy-

dään keskusteluja rahoituksen jakamisesta esimerkiksi lisärahoitustarpeen ilmetessä. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset  
 

Tutkimuksen alussa todettiin, että yritystoiminta on siirtynyt pääomavaltaisesta teolli-

suuden aikakaudesta tietointensiiviseen suuntaan ja tärkeimmät tuotannontekijät 

ovat monissa tapauksissa muuttuneet aineettomiksi. Ja on oletettavaa, että aineet-

tomien voimavarojen osuus kaikenlaisessa liiketoiminnassa tulee edelleen kasva-

maan. Aineeton pääoma määriteltiin tiedoksi, kokemukseksi, organisaation teknolo-

giaksi, asiakassuhteiksi ja osaamiseksi, joilla voidaan saavuttaa kilpailuetua markki-

noilla. Yrityksen ei tarvitse omistaa arvonluonnissa käyttämiä resurssejaan, joten ai-

neettoman pääoman määritelmästä eroteltiin kirjanpidolliseen näkökulmaan rajoittu-

vat käsitteet. Aineeton pääoma todettiin yleisesti jaoteltavan kolmeen osa-alueeseen, 

inhimilliseen, rakenteelliseen sekä suhdepääomaan, joiden tasapainoinen yhdistelmä 

tuottaa eniten lisäarvoa. 

Aineettoman pääoman osa-alueet ovat olleet liiketoiminnassa keskeisesti läsnä aina, 

mutta niiden mieltäminen yhden aineettoman pääoman viitekehyksen alle hakee vie-

lä muotoaan. Mittaamismenetelmiä on useita eikä yhtenäisiä käytäntöjä ole, vaikka 

niitä on pyritty luomaan. Lisäksi mittaamismenetelmät perustuvat yritysten sisäiseen 

johtamisteoreettiseen näkökulmaan, joten aineettoman pääoman suoraa taloudellista 

merkitystä on vaikea arvioida. Ajatusmalli lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, että inves-

toimalla aineettomaan pääomaan voidaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen menestys-

tekijöihin ja sitä kautta sen tuottamiin kassavirtoihin ja tätä kautta yrityksen arvoon. 

Todettiin, että yrityksen arvo riippuu sen tulevaisuudessa odotettujen kassavirtojen 

nykyhetkeen diskontatusta arvosta. Aineettomalla pääomalla on suuri vaikutus näi-

den tulevaisuuden odotusten realisoitumisessa. Lääkekehitysyrityksen arvo riippuu 

sen markkinoilla olevien lääkkeiden tuotoista sekä kehitteillä olevien lääkkeiden odo-

tettavissa olevista tuotoista. Tässä yhteydessä esiteltiin vapaiden kassavirtojen ny-

kyarvomalli (FCFF), jonka voidaan todeta soveltuvan lääkekehitysyrityksen tai sen 

yksittäisten projektien arvonmääritykseen. Haastatteluista kävi ilmi, ettei sijoitusyhti-

öillä ollut käytössä varsinaisia aineettoman pääoman mittausmenetelmiä tai ainakin 

niiden arvoa pidettiin kyseenalaisena.  Aineettoman pääoman mittaaminen on lähte-

nyt perinteisesti liikkeelle yrityksen kirja-arvon ja tasearvon vertaamisesta, jolloin 

markkina-arvoa on pyritty selittämään erilaisilla aineetonta pääomaa kuvaavilla mitta-

reilla. Investoinneilla aineettoman pääoman eri osa-alueisiin todettiin kirjallisuuden 
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perusteella useimmissa tapauksissa olleen positiivinen vaikutus yrityksen markkina-

arvoon.  

Aineettoman pääoman kirjanpidollisen käsittelyn yhteydessä esiteltiin edellytykset 

aineettomien hyödykkeiden kirjaamiseen sekä liikearvon käsite. Todettiin, että aineet-

tomat hyödykkeet aktivoidaan taseeseen silloin, kun ne on hankittu vastikkeellisesti, 

ovat yrityksen hallussa, yksilöitävissä ja niistä on oletettavissa tuottoja. IFRS sallii 

myös itse kehitettyjen aineettomien hyödykkeiden aktivoimisen tietyin edellytyksin, 

mutta huomattiin, että lääkkeen kehittämiseen liittyvistä riskeistä johtuen edellytykset 

eivät täyty ainakaan ennen kuin lääke on kaupallistettu. Case-yrityksillä ei ollut sisäi-

sesti kehitettyjä aineettomia hyödykkeitä, vaan ne olivat hankittuja. 

Perinteiset taloudelliset raportointimallit tarjoavat vain rajalliset mahdollisuudet yritys-

ten tulevaisuuden potentiaalin ilmaisemiseen. Tutkimuksessa todettiin, että vapaaeh-

toisella raportoinnilla aineettomasta pääomastaan yritykset pystyvät lisäämään ar-

vonluontiinsa vaikuttavien tekijöiden läpinäkyvyyttä, jolloin pääomaa voidaan hankkia 

alhaisemmalla kustannuksella. Lääkekehitysyrityksellä on harvoin paljon kiinteää 

omaisuutta ja sen tulovirta muodostuu aineettoman pääoman avulla luoduista inno-

vaatioista. Varsinkin pienemmät lääkeyritykset joutuvat usein turvautumaan oman 

pääoman ehtoiseen rahoitukseen, joten viestintä aineettomista voimavaroista on tär-

keää. Hyvällä viestinnällä voidaan myös lisätä kiinnostusta osaketta kohtaan ja vä-

hentää informaation asymmetriaa. Case-yritykset pyrkivät viestimään potentiaalis-

taan avainhenkilöiden esittämillä katsauksilla, videoilla ja esittelemällä laajasti tuote-

kehitysprojektejaan ja yhteistyösuhteitaan. Sijoittajat painottivat informaationlähtei-

nään keskusteluja asiantuntijoiden sekä sijoituskohteen johdon kanssa. Tilinpäätök-

sen merkitys koettiin melko vähäiseksi etenkin aloittelevilla sekä aineettomaan pää-

omaan painottuneilla yrityksillä.  

Tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiin suunnatut panostukset todettiin lääkekehi-

tysalalla olevan huomattavan suuria muihin toimialoihin verrattuna. On huomattava, 

että niihin suunnatut panostukset, kuten muihinkaan aineettoman pääoman osa-

alueisiin kohdistuneet panostukset eivät itsessään luo yritykselle arvoa, vaan arvo 

syntyy näiden avulla tuotetuista kassavirroista, kuten aiemmin todettiin. Yritysten tie-

dotuksessa korostuu niiden kehitteillä oleva lääkeportfolio, mutta mitkä ovat yksittäi-

sen sijoittajan mahdollisuudet sen arviointiin? Lääketieteellisten julkaisujen todettiin 
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olevan kaikkien saatavilla, mutta paljonko keskiverto sijoittaja ymmärtää niistä, vaikka 

lukisikin päivittäin Journal of Medicineä. Haastattelujen perusteella institutionaaliset 

sijoittajilla on käytössä tietyn alan asiantuntijoita arvioimaan tuotekehitysprojekteja, 

mutta lääkeportfolion arvioinnissa analyytikoilla tulisi olla myös muita verkostoja. 

Haastattelujen perusteella institutionaaliset sijoittajat arvostavat yritysten inhimillises-

sä pääomassa johdon kokemusta ja saavutuksia, joista case-yritykset raportoivat 

esittelemällä verkkosivuillaan johtoryhmiensä sekä hallitustensa jäsenten ansioluette-

lot. Lääkekehitysyrityksen tapauksessa voidaan pohtia myös yksittäisen huippututki-

jan tai -tiimin merkitystä yrityksen arvonluonnissa. Patenttien arviointia pidettiin vai-

keana ja niiden arvottamisella katsottiin olevan merkitystä lähinnä neuvotteluvälinee-

nä. Patenttien merkitys lääkekehitysalalle todettiin erittäin merkittäväksi, mutta pa-

tenttia voidaan itsessään pitää arvottomana, ellei sillä tuoteta kassavirtoja. Yhtiöiden 

taseessa ja viestinnässä patenttien merkitys oli vähäinen. Biotien hallussa olevien 

patenttien arvo taseessa oli nolla, joka heijastuu aineettoman pääoman kirjanpidolli-

seen käsittelyyn. Yhtiöllä ei ole vastikkeellisesti hankittuja patentteja eikä patentteja, 

joiden tuottovaikutus voitaisiin todistaa, koska yhtiöllä ei vielä ole kaupallistettua lää-

kettä. Käytännössä aktivoinnilla voitaisiin tasoittaa kirjanpidollisia kuluja, mutta siihen 

voi sisältyä myös riski liiallisesta optimistisuudesta tulevaisuuden tuotoista, mikä voisi 

aiheuttaa heilahduksia kirjanpidollisessa tuloksessa. Suhdepääomalla, erityisesti yh-

teistyösopimuksilla todettiin olevan suuri merkitys lääkkeen kehitys- sekä markkinoin-

tivaiheessa. Suomalaisten yritysten tapauksessa kehitystyön kustannukset edellyttä-

vät yhteistyösopimusta. Hyvien partnerisopimusten arvo realisoituu viimekädessä 

kassavirtoihin alhaisempina kustannuksina sekä laadukkaampana ja laajempana 

markkinointina. Niiden merkitys sijoittajan kannalta on selkeästi oleellinen, ja sijoitus-

yhtiöt ilmoittivat käyvänsä tapaamassa ja keskustelemassa sijoituskohteen sidos-

ryhmien kanssa. 

Johtopäätöksenä sijoituspäätöksen muodostumisesta voidaan sanoa, että se on 

useiden tekijöiden summa, taustalla ovat aina odotetut kassavirrat, joiden arviointi 

yrityksen aineettoman pääoman perusteella on vaikeaa tai mahdotonta. Aineettoman 

pääoman vaikutus lääkekehitysyrityksen arvonluontiin on kiistaton, mutta sijoituspää-

töksen perusteluna sen arvo on tällä hetkellä monesti muun informaation jättämien 

aukkojen täyttäjänä. Aineettomien voimavarojen merkityksen kasvaessa liiketoimin-

nassa tilinpäätösten merkityksen taloudellisen informaation lähteenä voidaan olettaa 
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vähenevän (esimerkiksi Biotien tilinpäätöksen luvuista käy lähinnä ilmi sen käyttämät 

t&k-kulut, koska yrityksellä ei juurikaan ole sisään tulevaa kassavirtaa tai omaisuut-

ta). Tällöin institutionaalisten sijoittajien laajemmat resurssit informaation hankintaan 

muihin sijoittajiin verrattuna korostuvat. Seuraavat tutkimukset aiheesta voisivat kos-

kea aineetonta pääomaa ja markkinoiden tehokkuutta. Lisääkö aineettoman pää-

oman merkityksen kasvu taloudessa eriarvoisuutta tiedon määrässä ja laadussa eri 

sijoittajien välillä? Vai näkyykö yrityksen käyttämän (aineettoman) vahvuuden, omai-

suuserän tai edun vaikutus kassavirroissa tai tulevaisuuden kassavirroissa, mikä taas 

heijastuu osakkeen hintaan? Joka tapauksessa on mielenkiintoista seurata, kuinka 

talouden infrastruktuuri reagoi tähän muutokseen. Lakien, johtamismenetelmien, mit-

taamisjärjestelmien ja raportointimahdollisuuksien on väistämättä reagoitava aineet-

toman pääoman merkityksen kasvuun, jotta sen positiiviset vaikutukset tuottavuuteen 

saadaan paremmin hyödynnettyä. 
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LIITE 1 Haastattelurunko 
 

 1.  Haastateltavan asema ja työnkuva  

 2. Informaation hankinnan lähteet  

     - tilinpäätös: Mitä tietoa? Kuinka tärkeä?  

     - muut lähteet (vuorovaikutus, tapaamiset, esittäytymiset) 

3.. Tiedon hankinta aineettomista voimavaroista sekä niiden merkitys 

     - inhimillinen pääoma (koulutustaso, kokemus, saavutukset, määrä, vaihtuvuus) 

     - rakennepääoma  (patentit, tavaramerkit, prosessit, kulttuuri, organisaatio) 

     - suhdepääoma (sidosryhmät: asiakassuhteet, yhteistyökumppanit, muut               

       rahoittajat) 

4. Tiedon laatu ja luotettavuus 

5. Tiedon määrä 

6. Menetelmät aineettoman pääoman mittaamiseen 

7. Eri tekijöiden vaikutus päätöksentekoon 

 


