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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yritysostojen keskeisimpiä motiiveja 

ja yritysoston suunnitteluprosessin kriittisimpiä vaiheita, jotka on suoritettava huo-

lellisesti, jotta yritysostoa voidaan lähteä toteuttamaan. Tämä tutkimus keskittyy os-

tajayrityksen näkökulmaan yrityskaupoissa ja tarkemmin ostajayrityksen talousjoh-

don näkemyksiin.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu aiemmasta kansainvälisestä akateemi-

sesta tutkimuksesta sekä yritysostoja käsittelevästä kotimaisesta lähdekirjallisuu-

desta. Teoreettinen osuus tarkastelee yritysostojen eri motiiveja, jotka on jaettu li-

säarvoa tuottaviin motiiveihin ja johdon henkilökohtaisiin syihin liittyviin motiiveihin. 

Lisäksi yritysostojen suunnitteluvaihe käsitellään vaiheittain, joka kattaa ostokoh-

teen valinnan, ostokohteen arvonmäärityksen, neuvotteluprosessin sekä due dili-

gence-tutkimuksen. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena eli laa-

dullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla talousjohdon ul-

kopuolisia asiantuntijoita ja yrityskaupoissa mukana olleita yritysten sisäisiä talous-

johtajia. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että yritysostoihin vaikuttavat samanaikaisesti useam-

mat motiivit, joista korostuvat liiketoiminnan laajentaminen sekä erilaiset synergia-

edut. Yritysostojen motiiveihin vaikuttaa muun muassa ostajayrityksen koko ja toi-

miala. Yritysoston suunnitteluvaihe alkaa ostokohteen etsinnällä ja arvonmäärityk-

sellä. Neuvotteluprosessin nähdään kattavan koko suunnitteluvaiheen. Due dili-

gence-tutkimuksella varmistetaan aiemmissa prosessin vaiheissa saadun tiedon oi-

keellisuus.  Suunnitteluvaiheessa korostuu ostajayrityksen strategian tärkeys.   
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The purpose of this study was to find out the main motives for acquisitions and crit-

ical factors of acquirer’s performance in pre-acquisition phase. This research fo-

cuses on acquirer’s point of view and more closely to CFO’s outlook.  

 

The theoretical framework of this study consists of previous international academic 

research and Finnish literature of merger and acquisitions. The theoretical literature 

considers different motives for acquisitions which are separated to motives creating 

value and managerial motives. The pre-acquisition phase includes the choice of the 

target company, its valuation, negotiations and due diligence. The empirical part of 

this study was executed as qualitative research. The data was collected by inter-

viewing consultants and companies’ CFOs.  

 

The results of the study show that several different motives effect on acquisition 

decisions at the same time. Especially extension of business and synergy motives 

are emphasized in the results. The size and industry of the acquirer have an impact 

on those motives. The pre-acquisition phase starts usually by searching target com-

panies and valuation of the potential ones. The negotiation process covers the 

whole pre-acquisitions phase. Due diligence verifies that the received information of 

the target company is correct. A clear strategy of the acquirer is essential before the 

acquisition is realized.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yrityskaupat ovat lisääntyneet jatkuvasti ja ovat aina hyvin ajankohtainen aihe. Yri-

tyskauppa on yleisin tapa järjestää yrityksen omistus ja toiminta uudelleen. Yritys-

kauppa on useimmiten osa yritysjärjestelyitä, joko sen alku- tai loppupää. (Immonen 

2011,19) Yrityskaupoille voi olla monia eri syitä. Organisaatio voi yrityskaupan 

avulla vahvistaa markkina-asemaansa, hakea kasvua, vähentää kilpailua, lisätä yri-

tyksen arvoa ja hankkia tietotaitoa tai tuotantokapasiteettia. Yritysostot auttavat yri-

tystä uudistumaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia yhdistelemällä kyvykkyyksi-

ään kohdeyrityksen kanssa tavalla, joka ei olisi mahdollista itsenäisesti tai yhteis-

työkumppanien avulla (Haspeslagh & Jemison 1991, 3). Talouden rakennemuutos 

ajaa yrityksiä kohti yritysjärjestelyjä, sillä monet yritykset ovat liian pieniä kyetäkseen 

kansainvälistymään tai siirtymään suuremmille rahoitusmarkkinoille itsenäisesti. Yri-

tysten sukupolven- ja omistajanvaihdokset ovat myös yleistyneet huomattavasti ja 

väestön ikääntyessä niitä on odotettavissa tulevaisuudessa vieläkin enemmän. 

(Katramo et al. 2011, 19) 

 

Finnveran tilastojen mukaan yrityskauppa on jopa paljon riskittömämpi vaihtoehto 

kuin uuden yrityksen perustaminen. Yli puolet uusista yrityksistä lopettaa toimin-

tansa ensimmäisen viiden vuoden aikana, kun taas yli 80 prosenttia omistajaa vaih-

taneista yrityksistä jatkaa toimintaansa vielä viiden vuoden jälkeenkin. (Finnvera 

2017) Kuluttajille merkittäviä yrityskauppoja on tapahtunut lähivuosina runsaasti. 

Päivittäistavarakaupan kilpailuasetelma muuttui merkittävästi, kun Ruokakesko Oy 

osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan vuonna 2016. (Kesko Oyj 2016).   

 

Yrityksillä on halu kasvaa, parantaa kannattavuuttaan sekä laajentua uusille mark-

kinoille ja toimialoille ostamalla alihankkijoitaan, kilpailijoitaan tai asiakasyrityksiään. 

Yrityskauppoja tehdään paljon kotimaassa, mutta kansainväliset yrityskaupat ovat 

jatkuvasti yleisimpiä. Koska kaikki yrityskaupat eivät toteudu tai täytä niille asetettuja 

tavoitteita, on tärkeää tarkastella niitä toteuttamisen edellytyksiä, joilla on mahdol-

lista päästä parempiin tuloksiin. (Katramo et al. 2011, 30) 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä asiat johtavat yritysostoihin ja 

mistä asioista yritysostoa edeltävä vaihe koostuu. Tavoitteena on kartoittaa, mitkä 

ovat yrityksen motiivit lähteä toteuttamaan yritysostoja. Tutkimus keskittyy ostajayri-

tyksen näkökulmaan yrityskaupoissa ja tarkemmin ostajayrityksen talousjohdon nä-

kemyksiin. Tarkoitus on perehtyä yrityskauppaprosessin suunnitteluvaiheeseen ja 

muihin asioihin, jotka on suoritettava huolellisesti, jotta yrityskauppa toteutetaan. 

Motiivien lisäksi tuodaan esille myös mahdollisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa yri-

tyskaupan toteuttamatta jättämisen. Yrityskaupan suunnitteluvaiheessa keskeistä 

on ostokohteen valinta, due dilligence ja kohdeyrityksen arvonmääritys, joiden pe-

ruselementteihin perehdytään tässä tutkimuksessa (Katramo et al. 2011, 39). Yri-

tyksen arvonmääritys on itsessään hyvin laaja alue, joten arvonmääritystavoista tuo-

daan esille vain yleisempiä esimerkkejä. Tarkoituksena on siis käsitellä yrityskaup-

poja edeltävää vaihetta, joten itse yrityskaupan toteutus ja integraatio on jätetty tä-

män tutkimuksen ulkopuolelle. Koska tässä tutkimuksessa halutaan korostaa yritys-

kauppojen motiiveja ja suunnittelua, myöskään siihen, onko jokin yrityskauppa 

osoittautunut kannattavaksi pidemmällä aika välillä, ei oteta kantaa. 

 

Tässä tutkielmassa haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Mitkä tekijät ohjaavat yritystä kohti yritysostoja? 

1. Mitkä ovat ostajayritysten keskeisimmät motiivit yrityskaupan toteuttami-

selle? 

2. Mitkä yritysostoa edeltävät vaiheet ovat merkittäviä, jotta yrityskauppa 

toteutetaan? 

 

Yrityskaupoilla haetaan yleensä nopeaa kasvua, mutta tutkielmassa pyritään kar-

toittamaan, millaisia muita syitä nousee esille (Katramo et al. 2011,19). Tutkielmani 

avulla tarkoitus on lisätä ymmärrystä yrityskauppaprosessista ja niistä motiiveista, 

jotka ohjaavat yritystä lähtemään tähän mahdollisesti pitkäkestoiseen ja haasteelli-

seenkin prosessiin. Yritysostojen motiivien sekä yrityskauppoja edeltävän vaiheen 
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menestystekijöiden aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittavissa puutteita. (Seth 

et al. 2000, 402; Gomes et al. 2013, 28) Selkeät motiivit ja hyvin suunniteltu yritys-

kauppaprosessi luo edellytykset yrityskaupan onnistumiselle myös pidemmällä täh-

täimellä.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuk-

sena. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla talousjohdon ulkopuolisia asian-

tuntijoita ja yrityskaupoissa mukana olleita yritysten sisäisiä talousjohtajia. Tutki-

muksen tarkoituksena oli saada haastatteluja eri näkökulmista sekä yrityksen si-

sältä, että ulkopuolisilta talouden asiantuntijoilta. Tutkimuksessa haastateltiin yh-

teensä neljää asiantuntijaa, jotka ovat kaiken kaikkiaan kahdesta eri keskisuuresta 

palveluyrityksestä. Kyseessä olevissa yrityksissä on tehty useampia yrityskauppoja 

ja niitä tullaan toteuttamaan todennäköisesti lisää myös lähitulevaisuudessa. Tar-

koituksena oli saada haastateltavilta kokemuksia jo aiemmin tapahtuneista yritysos-

toista sekä suunnitelmista lähteä uusiin yrityskauppoihin.   

 

Tutkimuksen toteutustapa on ollut puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemahaas-

tattelu ottaa hyvin huomioon ihmisten omat tulkinnat aiheesta, mutta antaa mahdol-

lisuuden vapaaseen keskusteluun sekä tarkentaviin kysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47) Haastattelut on suoritettu yksilöhaastatteluina. Haastattelututkimus on tut-

kittavan aiheen kannalta sopivin, sillä tässä tutkimuksessa halutaan selvittää asian-

tuntijoiden tulkintoja aiheesta ja hyödyntää heidän kokemustaan yrityskaupoissa. 

Haastateltavilta tarkoitusena oli tiedustella motiiveja yritysostoille sekä hyödyntää 

heidän kokemustaan yritysostojen suunnitteluvaiheen kulusta ja keskeisimmistä 

huomioitavista asioista. Yritysosto on tapahtumana monivaiheinen ja laaja koko-

naisuus, jossa vaiheet tapahtuvat samanaikaisesti ja vaikuttavat toisiinsa. Aiheen 

tutkiminen laadullisesti mahdollistaa monien eri tekijöiden huomioimisen samanai-

kaisesti sekä asian laajemman tarkastelun (Hirsjärvi et al. 2009, 161). 
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1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Aikaisemmassa akateemisessa tutkimuksessa on tutkittu laajasti yritysjärjestelyjä ja 

yrityskauppoja. Lähestymistapoja on ollut monia ja tutkimuksissa on löydettävissä 

paljon yhteneväisyyksiä, mutta tutkimustulokset ovat osittain hyvinkin ristiriitaisia. 

Aiempi tutkimus yrityskaupoista on hyvin sirpaloitunutta ja täysin yhtenäistä linjaa 

on hankala löytää. Alan tutkimuksessa on havaittavissa selvä puute yrityskauppaa 

edeltävän vaiheen kriittisten menestystekijöiden ja niiden keskinäisten suhteiden ar-

vioimisessa. (Gomes et al. 2013,14,28) Esillä ovat olleet paljon yritysten arvonmää-

ritys yrityskauppatilanteissa sekä yritysten integraatio ja jälkihoito yrityskaupan to-

teuduttua. Aiemmassa kirjallisuudessa on perehdytty paljon yrityskauppoja ohjaa-

viin taloudellisiin sekä yrityksen johdon omiin motiiveihin. Yrityskaupoille on kuiten-

kin löydettävissä myös muita motiiveja. Yrityskaupat eivät välttämättä saman tien 

tuo ostajayritykselle taloudellista lisäarvoa, mutta yrityskaupasta saatu hyöty voi 

nousta esiin esimerkiksi tietotaidon tai yhteistyökumppanien muodossa. Yrityskaup-

paprosessi voi olla pitkäkestoinen, joten tarkastelu on syytä kohdistaa niihin tekijöi-

hin, jotka saavat yritykset ylipäätään lähtemään siihen prosessiin. (Haleblian et al. 

2009, 470) 

 

Yrityskauppa on ostajalle yksi vahvemmista, mutta myös eniten resursseja vievistä 

tavoista kasvattaa yritystä. Tällöin onkin syytä tarkastella jokaiselta kantilta, onko 

yritysosto välttämätön ja kannattava. Yrityskauppa on aina ostajayritykselle strate-

ginen päätös. (Katramo et al. 2011,19) Cartwright & Schoenberg (2006,1-2) tuovat 

esille yritysjärjestelyjen monitieteellisyyden ja kokoavat yhteen aikaisempaa tutki-

musta eri näkökulmista. Rahoitusalan tutkijat ovat keskittyneet tutkimaan tuovatko 

yrityskaupat osakkeenomistajille lisäarvoa vai vähentävätkö ne sitä. Tutkimustulok-

set osoittavat, että yrityskaupat ovat tuottavia kohdeyritysten osakkeenomistajille ly-

hyellä aikavälillä, mutta vaikea on ollut osoittaa, ovatko ne myös tuottavia pitkällä 

aikavälillä ostajayrityksen omistajille.  
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Strategisen johtamisen tutkimus yrityskaupoista on keskittynyt yrityskaupan strate-

gisiin tekijöihin ja prosesseihin, jotka selittävät eroja yksittäisten yritysostojen onnis-

tumisissa. Strategista soveltuvuutta ja sen vaikutusta lisäarvon luomiseen on tutkittu 

paljon yrityskaupoissa. Kohdeyrityksen strategian ja liiketoiminnan soveltuvuus os-

tajan strategiaan on selvitettävä aina. Prosesseihin liittyvä tutkimus on taas keskit-

tynyt integraation järjestämisen tärkeyteen onnistuneissa yrityskaupoissa. (Cartw-

right & Schoenberg, 2006, 2) Esimerkiksi Haspeslaghin ja Jemisonin (1991,105) 

mukaan yrityskauppaprosessissa arvon luominen voi alkaa vasta yritysten yhdistä-

misvaiheessa.  

 

Yrityskauppojen edeltävässä vaiheessa nousevat esille lukuisat motiivit. Motiiveja 

yrityskaupoille voidaan tutkia suoraan sekä myös epäsuorasti tekemällä päätelmiä 

yrityskauppojen lopputuloksista. Yrityskauppojen lopputuloksista ei kuitenkaan vält-

tämättä voi päätellä, mitkä kaikki motiivit ovat vaikuttaneet päätökseen. Kuitenkin 

jos yritysjohtajilta kysytään yritysostoihin motiiveja, he eivät välttämättä vastaa re-

hellisesti.  (Trautwein 1990, 283; Nguyen et al. 2012, 1373) Muun muassa Berko-

vitch ja Narayanan (1993), Seth et al. (2000) sekä Kiymaz ja Baker (2008) ovat 

tutkineet kolmenlaisia motiiveja yrityskaupoille. Yksi tapa luokitella yrityskaupan to-

teuttamisen motiivit on synergiamotiiveihin, johdon motiiveihin ja hybrikseen eli yli-

mielisyyteen liittyviin motiiveihin. Ylimielisyydellä tarkoitetaan yrityskaupoissa tilan-

netta, jossa johtajat yliarvioivat yritysostosta saavutettavat hyödyt ja kohdeyrityksen 

arvon ja päätyvät maksamaan ylisuuren kauppahinnan ostettavasta yrityksestä.  

 

Vaikka yrityskauppoihin on monia syitä, aiemmat tutkimukset osoittavat, että lisäar-

von luominen eli synergiamotiivit ovat suurimmassa roolissa toteutuneissa yritys-

kaupoissa. Muut motiivit voivat vaikuttaa myös samanaikaisesti yrityskauppapää-

töksiin. Johdon henkilökohtaisten motiivien on taas osoitettu olevan useimmiten 

syynä yrityskauppoihin, jotka aiheuttivat yrityksen arvon vähentymistä. Johdon yli-

mielisyys saattaa aiheuttaa virheitä yrityskauppojen arvioinneissa, mutta silti näis-

säkin yrityskaupoissa synergiaetuja on mahdollista saavuttaa. (Berkovitch & Na-

rayanan 1993, 361) Tutkimustulokset ovat hyvin samankaltaisia myös rajat ylittä-

vissä yritysostoissa eli synergiaetujen tavoittelu on suurimmassa roolissa, mutta 
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muiden motiivien vaikutusta ei voida sulkea pois. Yrityskauppoja täytyykin tutkia jo-

kaisen kauppaan johtaneen motiivin kautta erikseen ja huomioida motiivien yhteis-

vaikutus. (Seth et al. 2000, 402)  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman ensimmäinen pääluku kattaa johdannon, jossa käsitellään tutkimuksen 

tausta, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset, tutkimusmenetelmä sekä aikaisempaa 

tutkimusta yrityskaupoista.  Toinen pääluku sisältää aiheen tarkemman teoreettisen 

viitekehyksen ja tutkimuksia yritysostojen motiiveista sekä suunnitteluprosessista. 

Se, mitä yrityskaupalla halutaan saavuttaa, vaikuttaa yrityskaupan toteutustapaan 

ja strategisiin valintoihin. Ensimmäisessä teorian alaluvussa esitelläänkin erilaiset 

yrityskauppaluokat. Erilaiset motiivit ohjaavat yritystä kohti yritysoston suunnittelua, 

joten toisessa alaluvussa esitellään keskeisimpiä motiiveja yrityskaupoille ostajan 

näkökulmasta. Kolmas alaluku käsittelee itse yritysoston suunnitteluprosessia, jol-

loin yritys pyrkii jo motivoituneesti kohti yritysoston toteuttamista vaiheittain. Kol-

mannessa pääluvussa käydään läpi tarkemmin tutkielman tutkimusmenetelmää, 

tutkimuksen toteutusta ja tutkimusaineistoa. Lisäksi kolmannessa luvussa käsitel-

lään haastatteluilla kerätyt tutkimustulokset ja verrataan niitä teorialuvussa esitettyi-

hin aiempaan tutkimukseen ja teorioihin. Neljännessä ja viimeisessä pääluvussa 

kootaan yhteen keskeisimmäksi nousseet vastaukset tutkimuskysymyksiin ja esite-

tään niistä johtopäätöksiä. Tutkielman lopussa tarkastellaan myös tutkimuksen re-

liabiliteettia ja validiteettia sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 YRITYSOSTOJEN MOTIIVIT JA SUUNNITTELUVAIHE 

 

2.1 Yrityskauppatyypit 

 

Yrityskaupalla tarkoitetaan järjestelyä, jossa kohdeyrityksen liikeomaisuus eli sub-

stanssi tai sen osuudet tai osakkeet eli omistus ostetaan. Yrityskauppa-termin si-

jasta puhutaan useimmiten yritysostosta ja järjestelyä tarkastellaan ostajan suunnit-

telemana strategisena päätöksenä. (Immonen 2011, 19) Kilpailulain 2011/948 (Kil-

pailuL 12.8.2011) 4:21§:n mukaan yrityskaupalla tarkoitetaan kirjanpitolaissa tarkoi-

tettua määräysvallan tai vastaavan tosiasiallisen määräysvallan hankkimista, elin-

keinonharjoittajan koko liiketoiminnan tai sen osan hankkimista, sulautumista tai sel-

laisen yhteisyrityksen perustamista, joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yri-

tykselle kuuluvista tehtävistä. 

 

Sethin (1990,432) mukaan eri tyyppiset yrityskaupat luovat arvoa eri tavoin. Yritys-

kaupat voidaan jaotella joko niihin liittyvien strategisten tavoitteiden tai toteutusta-

van perusteella. Yritys voi ostaa joko kohdeyrityksen liiketoiminnan tai osakkeita. 

Riippuen ostajayrityksen strategiasta, yritys voi pyrkiä toteuttamaan yritysostoja 

omalla toimialallaan, omassa arvoketjussaan tai täysin uudella alueella kasvattaak-

seen esimerkiksi markkinaosuuttaan. 

 

2.1.1 Toteutustavan mukainen jaottelu 

 

Toteutustavan perusteella yrityskaupat voidaan perinteisesti jakaa liiketoiminta- eli 

substanssikauppoihin ja osake- ja yhtiöosuuskauppoihin eli omistuskauppoihin. Ky-

seinen jako vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi yrityskaupan veroseuraamuksiin mo-

lempien yritysosapuolten kannalta. Liiketoiminnan ostamista on yrityksen itsenäisen 

toiminallisen osan, kuten tulosyksikön hankkiminen. Kaupan kohteena on siis yrityk-

sen toiminta ja siihen liittyvä liikeomaisuus kuten koneet ja laitteet sekä liiketoimin-

taan kohdistuva tulonodotukset. Omistuskaupassa myyjä myy osakkeita tai osuuk-

siaan. (Katramo et al. 2011, 28-29; Immonen 2011,19) 
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Yrityskauppa voi olla myös osa yritysjärjestelyn kokonaisuutta, kuten sulautumisen, 

jakautumisen tai liiketoimintasiirron alku- tai loppupää. Liiketoimintasiirtoa voidaan 

pitää yrityskauppaa edeltävänä toimena, mikäli halutaan yhtiöittää kaupan kohteena 

oleva liiketoiminta täysin omaksi yhtiökseen tai yhdistää useampi liiketoiminto yh-

deksi kokonaisuudeksi. Osakevaihto on myös eräs tapa luoda konserni tai vahvistaa 

omistusta. Osakevaihdossa vastike annetaan rahan sijasta ostavan yhtiön uusina 

tai sen hallussa olevina omina osakkeina. Luonteeltaan osakevaihto on siis haltuun-

ottoa, jolloin ostaja vaihtaa osakkeitaan ostettavan yhtiön osakkeisiin ja tulee näin 

ollen vaihdon jälkeen kohdeyhtiön emoyhtiöksi. Osakevaihtosäännöksessä edelly-

tetään, että hankinnan kohteena on enemmistö osakeosuus eli määräysvalta. Os-

tajayhtiölle järjestely on edullinen, sillä tältä ei sitoudu varoja kauppahinnan mak-

suun. (Katramo et al. 2011, 28-29; Immonen 2011, 24-25)  

 

2.1.2 Strategian mukainen jaottelu 

 

Strategian mukaisen jaottelun perusteella yrityskaupat voidaan jakaa horisontaali-

siin ja vertikaalisiin yrityskauppoihin. Horisontaalisessa yrityskaupassa ostaja ja 

kohdeyritys toimivat samalla toimialalla ja kilpailevat samoilla markkinoilla (Walter & 

Barney 1990, 80). Horisontaalisella yrityskaupalla on tarkoitus hankkia mahdollisim-

man suuri markkinaosuus ostamalla kilpailija ja näin rajoittaa kilpailua alalla. Yritys-

kauppa voi tuoda merkittäviä etuja ostajayritykselle, kuten mittakaavaetuja ja mark-

kinavoiman kasvua. Useasti esimerkiksi suuret yritykset ostavat pienempiä yrityksiä 

markkinoilta, joilla on erityisosaamista jollakin sektorilla tai täydentävä tuoteportfolio. 

(Katramo et al. 2011, 26-27) 

 

Vertikaalisessa yrityskaupassa arvoketjulla on keskeinen merkitys.  Vertikaalisessa 

yrityskaupassa kaupan osapuolet toimivat samalla toimialalla, mutta arvoketjun eri 

vaiheissa. Yrityskaupan osapuolilla voi olla jo olemassa oleva ostajan ja myyjän vä-

linen suhde. (Walter & Barney 1990, 80) Yrityskaupan avulla ostaja siis pyrkii useim-

miten saamaan haltuunsa niitä toimintoja, joita se ei ole aikaisemmin voinut ohjata 

ja näin karsia välikäsiä sekä päällekkäisyyttä. Yritysosto voidaan toteuttaa ylöspäin 
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tai alaspäin tuotantoportaissa. Vertikaalisen yrityskaupan avulla saavutetaan kus-

tannussäästöjä, parempi markkinakontrolli, varmistetaan raaka-aineiden saatavuus 

ja vahvistutaan suhteessa kilpailijoihin. (Katramo et al. 2011, 27) Sekä horisontaali-

set että vertikaaliset yrityskaupat luokitellaan niin kutsuttuihin liittyviin yritysostoihin 

(related acquisitions) eli sellaisiin kauppoihin, joissa ostettava yritys on jo jossakin 

suhteessa ostajaan (Seth 1990,434). 

 

Yrityskaupoista voidaan erotella myös konsentrinen ja konglomeratiivinen yritys-

kauppa. Konsentrisessa yrityskaupassa kohdeyrityksen toimiala on eri kuin osta-

jayrityksellä, mutta yritysten markkinat, jakelukanavat tai teknologia ovat samankal-

taisia. Konglomeratiivisessa yrityskaupassa taas kohteena on kokonaan uusiin tuot-

teisiin ja markkinoihin suuntautunut yritys. Yrityskaupanosapuolilla ei ole välttämättä 

minkäänlaista aikaisempaa suhdetta toisiinsa. (Walter & Barney 1990, 80) Kun os-

tajayritys ja ostokohde toimivat eri toimialoilla, yrityskaupan tavoitteena voi olla joko 

tuotelinjan tai markkina-alueen laajentaminen. Monialaisen yrityskaupan tavoitteena 

voi olla useasti liiketoimintariskin hajauttaminen. Kuitenkin on huomioitava, että jos 

ostettavan yrityksen markkinat, tuotteet ja toimintatavat ovat tutumpia ostajayrityk-

selle, sitä pienempiä ovat yrityskauppaan liittyvät riskit. (Katramo et al. 2011, 27) 

 

2.2 Yritysostojen motiivit 

 

Yrityskaupoille voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia syitä ja motiiveja. Sisäisiä motiiveja 

ovat esimerkiksi yrityksen luonne, omistusrakenne, henkilöstön määrä ja rakenne, 

laajenemishalu, pääomarakenne, tuotantoteknologia sekä yhtiörakenteen mukautu-

minen. Ulkoisia seikkoja ovat muun muassa kilpailuolosuhteet ja markkinaosuudet, 

työvoiman saatavuus, rahoitusmarkkinat, verotus sekä yrityskauppoja valvova lain-

säädäntö. (Immonen 2011, 25) Katramon et al. (2011,30) mukaan keskeisimpiä mo-

tiiveja yritysostoille on arvon luonti horisontaalisella, vertikaalisella integraatiolla tai 

diversifioinnilla, markkina-aseman kasvattaminen ja yhtiön resurssien hyödyntämi-

nen tehokkaammin sekä kilpailuedun hankkiminen.  
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Brouthers et al. (1998,348) jakavat yritysostojen motiivit kolmeen ryhmään: talou-

dellisiin motiiveihin, johdon henkilökohtaisiin motiiveihin sekä strategisiin motiivei-

hin. Taloudellisiin motiiveihin kuuluu tuottavuuden parantaminen, mittakaavaedut, 

riskien hajauttaminen, kustannusten alentaminen, vastaaminen markkinoiden toi-

mintahäiriöihin ja arvon luominen osakkeenomistajille. Johdon henkilökohtaisiin mo-

tiiveihin kuuluu johtajan oman arvostuksen ja palkkauksen lisääminen kasvattamalla 

myyntiä sekä mahdolliset haasteet johtamisessa. Strategisiin motiiveihin kuuluu sy-

nergia, kansainvälistyminen, markkina-aseman vahvistaminen, resurssien hankki-

minen, tuotelinjan laajentaminen kilpailuasetelman muokkaaminen ostamalla kilpai-

lija tai luomalla alalle tulon esteitä. 

 

Bower (2001,94) esittää viisi syytä yrityskaupoille: alalla on ylikapasiteettia, halutaan 

laajentua maantieteellisesti, pyritään luomaan uusia tuotteita ja laajentaa markkina-

aluetta, tuotekehitys korvataan yritysostolla tai tarkoituksena on lähentää toimialoja, 

joiden rajat ovat saattaneet hämärtyä. (Bower 2001,94) Akateemisessa kirjallisuu-

dessa yrityskaupoille esitetään kolme yleisintä motiivia, jotka ovat synergiamotiivit 

johdon motiivit ja ylimielisyyteen eli hybrikseen liittyvät motiivit. (Berkovitch & Na-

rayanan 1993, 350; Seth et al. 2000, 388) 

 

Nguyen et al. (2012, 1358) taas jakavat yrityskauppojen motiivit arvoa lisääviin ja 

arvoa lisäämättömiin motiiveihin. Arvoa lisääviä yrityskauppoja toteutetaan, jotta 

hyödyttäisiin kahden yrityksen yhdistämisestä tulevasta synergiasta. Synergistisiä 

yritysostoja ajavat muun muassa markkinavoiman kasvu, vastaaminen teollisuuden 

tarpeisiin, mittakaavaedut, rahoituksellinen synergia, verotus ja tiedon epäsymmet-

rian hyödyntäminen ostajan ja kohdeyrityksen välillä. Arvoa vähentäviin motiiveihin 

luetaan johdon motiivit ja ylimielisyys sekä markkinoiden ajoitus. Agenttiongelma voi 

nousta esille monissa yrityksissä, kun johtajat käyttävät etuoikeuttaan osakkeen-

omistajien kustannuksella.  

 

Trautwein (1990,284) esittelee jopa seitsemän erilaista teoriaa yrityskauppojen mo-

tiiveille. Nämä ovat tehokkuusteoria, monopoliteoria, valtaajateoria, arvostusteoria, 

teoria imperiumin rakentamisesta, prosessiteoria ja häiriöteoria. Ensimmäiset kolme 
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teoriaa voi linkittää synergiaetuihin ja taloudellisiin motiiveihin. Arvostusteoria ja teo-

ria imperiumin rakentamisesta viittaavat enemmän johdon henkilökohtaisiin motii-

veihin.  Prosessiteoria ja häiriöteoria taas liittyvät enemmän vallitsevaan tilantee-

seen kuin erityisiin motiiveihin. Prosessiteorian mukaan yrityskauppojen motiivit 

nousevat strategisesta päätöksentekoprosessista. Strategista yrityskauppapää-

töstä ei nähdä rationaalisena valintana vaan prosessin lopputuloksena. Häiriöteo-

rian mukaan yrityskauppoja toteutetaan kansantaloudellisten häiriöiden vuoksi, sillä 

ne aiheuttavat epävarmuutta ja muutoksia yksilöiden odotuksissa. Teorian on to-

dettu selittävän vain kuitenkin joitain yrityskauppa-aaltoja. (Trautwein 1990, 288-

290) Alla olevaan taulukkoon on koottu edellä mainitut teoriat ja niiden pääajatukset. 

Teoriat esitellään tarkemmin alaluvuissa.  

 

Taulukko 1. Teoriat yrityskauppojen motiiveista (Mukaillen Trautwein 1990, 284) 
 

Tehokkuusteoria Synergiaedut  

 

 

Ostajayrityksen 

osakkeenomistajien 

edut 

 

 

 

Rationaalinen  

valinta 

Monopoliteoria Varallisuuden siirto 

asiakkailta 

Valtaajateoria Varallisuuden siirto 

kohdeyrityksen 

omistajilta 

Arvostusteoria Yksityisen tiedon 

tuomat hyödyt 

Teoria imperiumin 

rakentamisesta 

Johtajien edut 

Prosessiteoria Prosessin lopputulos 

Häiriöteoria Makrotaloudellinen ilmiö 

 

Arvostus-, imperiuminrakennus- ja prosessiteoriat ovat saaneet aikaisemmissa tut-

kimuksissa eniten uskottavuutta. Valtaaja- ja häiriöteoriat eivät tutkimustulosten pe-

rusteella ole kovin todennäköisiä syitä yrityskaupoille. Tehokkuus- ja monopoliteo-

riat ovat yleisimpiä selityksiä yritysostoille ja niillä pyritään selittämään motiiveja, 

mutta kun tarkastellaan yrityskauppojen onnistumista pidemmällä tähtäimellä, tutki-

mustulokset eivät ole kovin yksiselitteisiä. (Trautwein 1990, 292) 

 

Akateeminen kirjallisuus luokittelee yrityskauppojen motiiveja monella eri tavalla, jo-

ten täysin yhdenmukaista jaottelua on vaikea löytää. Eri teorioista ja tutkimuksista 
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löytyy kuitenkin samankaltaisuuksia ja keskeiset motiivit toistuvat useasti. Tämän 

pääluvun alaluvuissa motiivit on luokiteltu synergiaetuihin ja johdon henkilökohtai-

siin motiiveihin. Synergiamotiiveihin voidaan laskea taloudelliset ja strategiset mo-

tiivit, joilla pyritään lisäarvon luomiseen, kun taas johdon motiiveihin luetaan johdon 

henkilökohtaiset syyt sekä ylimielisyys eli yrityskaupan tuomien hyötyjen ja koh-

deyrityksen arvon yliarvioiminen.  

 

2.2.1 Synergiamotiivit ja lisäarvo 

 

Akateemisessa kirjallisuudessa yrityskauppojen yhteydessä puhutaan synergian 

tuomista eduista ja lisäarvon tuottamisesta. Synergiaan liittyvät motiivit viittaavat sii-

hen, että yrityskauppa toteutetaan, koska halutaan luoda taloudellista lisäarvoa yh-

distämällä kaksi yritystä. Sekä ostajayrityksen että kohdeyrityksen johto pyrkii yri-

tyskaupan avulla maksimoimaan osakkeenomistajien tuotot. (Berkovitch & Naraya-

nan 1993, 350) Synergiaetuja saadaan esimerkiksi operatiivisen tehokkuuden ja 

markkina-aseman parantamisesta. Aineettomien voimavarojen kuten tietotaidon 

siirtäminen kohdeyrityksen ja ostajayrityksen välillä on myös tärkeä synergiaetujen 

lähde. Synergiamotiiveihin voidaan lukea siis taloudelliset ja strategiset motiivit. 

(Bradley et al. 1988, 4; Seth et al. 2000, 389) 

 

Trauweinin (1990) esittämän tehokkuusteorian mukaan yritysostoja toteutetaan, 

jotta saavutettaisiin synergioita. Synergioita voidaan erottaa kolmenlaisia: taloudel-

linen synergia, operatiivinen synergia ja johdon synergia. Taloudellista synergiaa 

saadaan alentuneista pääomakustannuksista. Tämä onnistuu esimerkiksi vähentä-

mällä riskejä konglomeratiivisella yrityskaupalla eli sijoittamalla eri toimialan yrityk-

seen tai muuten kasvattamalla yrityksen kokoa. Taloudelliset synergiat ovat herät-

täneet kritiikkiä, sillä niiden saavuttaminen ei ole mahdollista tehokkailla pääoma-

markkinoilla. Ainoastaan yrityksen koosta saatavat edut ovat todistettavissa. Ope-

ratiivisella synergialla taas tarkoitetaan toimintojen yhdistämisestä tai tiedon jakami-

sesta saatavia etuja. Yhdistelyn avulla yritys voidaan luoda kokonaan uusia tuotteita 

tai palveluita. Potentiaalisia etuja tulee verrata yhdistelyn aiheuttamiin kustannuk-
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siin. Johdon synergiat taas realisoituvat, kun ostajayrityksen johtajat ottavat hallin-

taansa paremmat suunnittelun ja valvonnan kyvykkyydet, jotka hyödyttävät koh-

deyrityksen suorituskykyä. Myös operatiivisia ja johdon synergioita on kritisoitu, sillä 

niiden esiintymistä on vaikea todistaa. Tehokkuusteoria on osoitettu olevan johdon-

mukainen esimerkiksi pörssinoteerauksien suhteen, mutta ei välttämättä itse yrityk-

sen suorituskyvyn.  (Trautwein 1990, 284-285) 

 

Myös Devos et al. (2009, 1180) ovat tutkineet, millä tavoin yrityskaupat tuovat lisä-

arvoa yrityksille. Tutkimuksessa esitettiin kolme syytä, jotka luovat synergiaetuja 

osakkeenomistajille. Ensimmäiseksi yrityskaupat voivat saada aikaan tehokkuuden 

parantamista, joka näkyy suurempina käyttökatteina ja pääomakustannusten alen-

tumisena. Toiseksi yrityskauppoihin lähdetään verotuksellisista syistä, jolloin varal-

lisuuden voidaan katsoa siirtyneen yritykseen valtiolta. Kolmas on markkinavoiman 

lisääntyminen, jolloin kilpailu vähenee alalla ja mahdolliset sulautumisen hyödyt tu-

levat asiakkaiden ja toimittajien kustannuksella. Tulokset osoittavat, että eniten sy-

nergiaetuja nousee operationaalisista synergioista kuten investointien kustannusten 

pienentymisestä, joten resurssien tehokkaampi käyttöönotto voidaan nähdä merkit-

tävänä syynä yrityskaupoille.  

 

Brouthersin et al. (1998, 349) tutkimus osoittaa, että taloudelliset motiivit ovat yritys-

kaupoissa suurin liikkeellepaneva voima. Tutkimuksessa vastaajien tuli arvioida 17 

eri yritysostoon ohjaavaa motiivia ja niiden tärkeyttä. Motiivit olivat joko taloudellisia, 

strategisia tai johdon henkilökohtaisia.  Markkinavoiman kasvattaminen, tuottavuu-

den parantuminen ja mittakaavaedut nousivat tutkimuksessa yleisimmiksi motii-

veiksi. Tutkimuksen perusteella keskimäärin kuitenkin neljä eri motiivia voi vaikuttaa 

yrityskauppapäätöksiin samanaikaisesti.  

 

Walter ja Barney (1990, 83-84) ovat taas tutkineet johtajien motiiveja strategisesti 

erityyppisissä yrityskaupoissa. Tutkimuksessa esitettiin 20 eri tavoitetta johtajille ja 

yritysjärjestelyjen ammattilaisille, joiden tuli laittaa ne tärkeysjärjestykseen eri yritys-

kauppaluokissa. Tarkastelun kohteena olivat yrityskaupat yleisesti, horisontaaliset 

ja vertikaaliset yrityskaupat sekä konsentriset ja konglomeratiiviset yrityskaupat.  
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Tutkimus osoittaa, että vertikaalisiin yritysostoihin ryhdytään pääasiassa siksi, että 

halutaan turvata resurssit ja vähentää riippuvuutta toisesta yrityksestä. Horisontaa-

lisiin yritysostoihin ei löydy yhtä merkittävää motiivia, vaan niihin ohjaavat useat eri 

syyt, kuten markkina-aseman kasvattaminen ja tehokkuuden parantaminen. Kon-

sentrisissa yrityskaupoissa tuotelinjan laajentaminen nousee tärkeimmäksi motii-

viksi ja tukee monipuolistamisen näkökulmaa. Konglomeratiivisessa yrityskaupassa 

motiivina on taloudellisten kyvykkyyksien hyödyntäminen. Sekä konsentrisissa että 

konglometratiivisissa yritysostoissa tavoitellaan laajentumista ja kasvua. 

 

Ahula ja Katila (2001, 198-200) ovat tutkineet yritysostojen vaikutusta ostajayrityk-

sen innovaatiotoimintaan ja sen kautta lisäarvon luomiseen. Yrityksissä tietotaidon 

hankkiminen, teknillisen kyvykkyyden ja innovaatiotoiminnan parantaminen ovat 

enenevissä määrin keskeisempiä motiiveja yritysostoille. Yrityskaupat mahdollista-

vat resurssien yhdistämisen ja monipuolisemman käyttöönoton, mikä luo edellytyk-

set tuotantokyvyn parantamiselle. Aiempi teknologian tutkimus viittaa siihen, että 

uusia innovaatioita syntyy yhdistämällä uudelleen olemassa olevaa osaamista.  Yri-

tyksen sisäisen tietopohjan ja teknillisen kyvykkyyden laajentaminen yritysoston 

avulla edistää myös sen kykyä omaksua ja hyödyntää ulkoista osaamista.  Capron 

ja Pistre (2002,781) ovat taas tutkineet resurssien jakamista ostajan ja ostetun yri-

tyksen kesken. He osoittavat tutkimuksessaan, että ostajayritys voi saavuttaa tuot-

toja, kun tämä siirtää omia resurssejaan ostettuun yritykseen. Kohdeyrityksen tar-

joamat resurssit eivät siis yksinään riitä lisäarvon tuottamisessa.  

 

Yrityksen toimiala vaikuttaa merkittävästi yrityskauppojen motiiveihin. Yrityskaup-

poja on tutkittu paljon esimerkiksi finanssialalla. Kasvu ja markkinaosuuden kasvat-

taminen nähtiin toimialla merkittävimpänä yrityskaupan motiivina. Yrityskaupoilla 

haetaan myös tehokkuutta, mittakaavaetuja ja toiminnan laajentamista omalla ja 

täysin uusilla alueilla, mutta tutkimukset viittaavat siihen, että esimerkiksi pank-

kialalla yritysjärjestelyt eivät merkittävästi paranna kustannustehokkuutta tai tuota 

arvoa osakkeenomistajille. Tutkimustulokset vaihtelevat kuitenkin eri kokoisten yri-

tysten ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Esimerkiksi samankokoiset ja sa-
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massa valtiossa sijaitsevat pankit pystyvät paremmin parantamaan kustannuste-

hokkuutta. Sääntelyn keventyminen toimialalla on lisännyt yrityskauppojen toteutu-

mista. (Amel et al. 2004,2514; Rhoades 1998,287; Calomiris & Karceski 2000,118) 

 

Trautweinin (1990) monopoliteorian mukaan yrityskauppoja toteutetaan, jotta saa-

vutettaisiin markkinavoimaa. Tämä onnistuu myös muissakin kuin horisontaalisissa 

yrityskaupoissa. Yritys saattaa pyrkiä rajoittamaan kilpailua useammilla markkinoilla 

ostamalla kilpailijoita tai hankaloittaa uusien kilpailijoiden markkinoille tuloa.  Yritys 

saattaa hankaloittaa jonkun toisen yrityksen asemaa tämän päämarkkina-alueella 

ja taas vastavuoroisesti toinen yritys laajentuu myös ensimmäisen yrityksen mark-

kina-alueelle. Monopoliteorian yhteydessä puhutaan myös vilpillisistä synergioista 

ja kilpailijoiden keskinäisistä suhteista. Valtaajateorian mukaan taas ostajayritys 

pyrkii saamaan kohdeyrityksen osakkeenomistajien varallisuuden itselleen. Ongel-

mana teoriassa on, että ostajayritys kuitenkin maksaa kohdeyrityksen omistajille 

kauppahinnan, joka lisää kohdeyrityksen osakkeenomistajien varallisuutta, kun taas 

yrityskaupan onnistumisesta ja ostajayrityksen omistajille tuotettavasta lisäarvosta 

ei ole pidemmällä tähtäimellä varmuutta. (Trautwein 1990, 286,289) 

 

Yrityksen halu kansainvälistyä on yksi yleisistä yritysoston motiiveista. Yritysoston 

avulla päästään uusille markkinoille ja voidaan näin luoda lisäarvoa osakkeenomis-

tajille. Ostamalla olemassa olevan yrityksen ulkomailta, saadaan esimerkiksi tieto-

taitoa ja resursseja, joita tarvitaan juuri kyseessä olevilla markkinoilla. Ostettavalla 

yrityksellä on jo hyödyllistä tietoa markkinoista, jonka avulla voidaan saavuttaa kil-

pailuetua. Rajat ylittävillä yritysostoilla voidaan saada uutta teknologiaa, patentteja 

ja tavaramerkkejä. Kansainvälisen yritysoston avulla yritys voi myös viedä olemassa 

olevaa teknologiaansa ulkomaille ja saavuttaa näin tunnettuuttaan. (Datta & Puia 

1995, 340-341) 

 

Taloudelliset motiivit ja synergiaedut ovat tutkimusten perusteella keskeisimpiä mo-

tiiveja yritysostoille. Yritysostoilla pyritään siis arvon luomiseen. Se, että luovatko 

yritysostot todella lisäarvoa ja jos luovat, niin miten, on herättänyt paljon keskustelua 

kirjallisuudessa. Yritysostojen onnistumista on perinteisesti tutkittu enimmäkseen 
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tuottojen ja osakkeen arvon kautta. Vaikka tutkimustulokset arvon luonnista ovat 

ristiriitaisia, silti yritysostot yleistyvät entisestään. Yrityskaupan toteuttamiseen vai-

kuttavat siis muutkin tekijät, kuin osakkeenomistajille tuotettava lisäarvo. (Has-

peslagh & Jemison 1991,18; Brouthers et al.1998, 349; Nguyen et al. 2012, 1358)  

 

2.2.2 Johdon henkilökohtaiset motiivit ja ylimielisyys 

 

Johdon motiivit viittaavat siihen, että yritysostoja tehdään, koska yrityksen johto yrit-

tää saavuttaa etuja osakkeenomistajien kustannuksella. Johtajat saattavat toteuttaa 

sellaisia yrityskauppoja, jotka aiheuttavat yrityksissä sen, että johtajien tietynlaista 

osaamista tarvitaan yhä enemmän ja yritys voi tulla riippuvaiseksi heidän ammatti-

taidostaan. Nämä toimet aiheuttavat agenttikustannuksia, jotka voivat vähentää yri-

tyksen arvoa. (Berkovitch & Narayanan 1993, 350; Nguyen et al. 2012, 1359) Mikäli 

johdon palkkiot on sidottu heidän kontrolloimiensa yrityksen varojen määrään, joh-

tajat hakevat yrityksen kasvua ennemmin varoista kuin tuotoista. (Seth et al. 2000, 

391) 

 

Trautweinin (1990) teoria imperiumin rakentamisesta perustuu ajatukselle, että yri-

tyksen johtajat suunnittelevat ja toteuttavat yritysostoja maksimoidakseen oman 

hyötynsä osakkeenomistajille tuotettavan arvon sijasta. Tämä lähestymistapa poh-

jautuu siihen, että yrityksessä omistajuus ja hallinta on erotettu toisistaan. Yrityksen 

johto haluaa kasvua, lisää valtaa ja uusia toimintoja. Erityisesti koglomeratiivisissa 

yrityskaupoissa on havaittu johdon kontrollin vaikutus yrityskauppapäätöksiin. Joh-

tajat saattavat tavoitella yrityskaupoilla suurempia palkkioita. Useat aikaisemmat 

tutkimukset osoittavat, että johdon henkilökohtaisilla motiiveilla on osansa yritysos-

topäätöksissä. (Trautwein 1990, 287-288) 

 

Amel et al. (2004,2506) nostavat myös esille johdon henkilökohtaiset motiivit yritys-

kaupoissa. Useiden tutkimusten mukaan motivaatiot yrityskauppojen toteuttami-

seen voidaan liittää johtajien haluun korottaa omia palkkioitaan, sillä useimmiten 

suurempien organisaatioiden johtajat ansaitsevat suuremmat korvaukset. Jotkut tut-

kimustulokset osoittavat, että yritysjohtajat, joilla on enemmän osakkeisiin sidottuja 
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palkkioita kuin rahaan sidottuja, lähtevät epätodennäköisemmin toteuttamaan yri-

tyskauppaa, varsinkaan sellaista, jolla voisi olla arvoa vähentävää vaikutusta. Joh-

tajat, joilla ei ole suurta omistusosuutta, lähtevät todennäköisemmin viemään yritys-

ostoa eteenpäin.   

 

Arvostusteorian mukaan yritysostoihin lähdetään, koska ostajayrityksen johtajilla on 

parempaa tietoa kohdeyrityksen arvosta kuin osakemarkkinoilla. Ostajayrityksellä 

voi olla ainutlaatuista tietoa saavutettavista eduista, kun kohdeyrityksen liiketoiminta 

yhdistetään sen omaan. Ostaja on saattanut myös havaita aliarvostetun yrityksen, 

joka vain odottaa, että se myydään. Teoria on kuitenkin ristiriidassa tehokkaiden 

markkinoiden ajatuksen kanssa, sillä tiedot, jotka vaikuttavat yrityksen hintaan tuli-

sivat olla julkisesti saatavilla. Ostajayritys saattaisi paljastaa kohdeyrityksen todelli-

sen arvon ostotarjouksellaan ja osakkeen hinta voi nousta. Lisäarvo saattaa muo-

dostua ostajayrityksen varoista, johon kohdeyritys voidaan yhdistää. (Trautwein 

1990, 286-287) Arvostusteorian haitoiksi voi nostaa arviointivirheet ja ylimielisyy-

den, sillä kohdeyrityksen arvo voidaan myös yliarvioida (Roll 1986, 212).  

 

Roll (1986) esittääkin yhdeksi yritysostojen syyksi johtajien ylimielisyyden eli hybris 

-teorian. Esitetyn hypoteesin mukaan ostajayrityksen päätöksentekijät maksavat 

keskimäärin liikaa kohdeyrityksistä. Ylimielisyyteen liittyvät motiivit siis viittaavat sii-

hen, että johtajat tekevät virheitä arvioidessaan kohdeyrityksiä ja lähtevät toteutta-

maan yrityskauppaa, vaikka synergiaetuja ei olisi välttämättä saavutettavissa. (Roll 

1986, 212) Ylin johto tekee viimeisen päätöksen yritysostosta ja kohdeyrityksestä 

maksettavasta hinnasta. Yrityksen johto saattaa yliarvioida kohdeyrityksen hankin-

nasta tulevan hyödyn. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vaikka kohdeyrityksen 

arvonmääritys epäonnistuisi, silti yrityskaupat keskimäärin ovat tuoneet positiivisia 

tuottoja osakkeenomistajille. (Berkovitch & Narayanan 1993, 350-351)  

 

Malmendier ja Tate (2008,42) ovat tutkineet toimitusjohtajien ylimielisyyden ja yri-

tyskauppapäätöksien yhteyttä. Heidän tutkimuksensa mukaan ylimielisyyden vaiku-

tus on vahvimmillaan silloin, kun yritys pystyy sisäisesti rahoittamaan yritysostonsa. 
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Myös Hayward ja Hambrick (1997,103) ovat tutkineet toimitusjohtajien ylimielisyy-

den vaikutusta suuriin maksettuihin kauppahintoihin yritysostoissa. Ylimielisyysmo-

tiivin yleisyyttä on vaikea mitata suoraan, mutta tutkijat esittävät kolme tekijää, jotka 

liittyvät ylimielisyyteen ja kauppahintojen suuruuteen. Nämä ovat organisaation vii-

meaikainen menestys, toimitusjohtajan ylistys mediassa sekä toimitusjohtajan oma-

hyväisyys. Lisäksi näiden tekijöiden yhdistelmät lisäävät hybriksen olemassaolon 

todennäköisyyttä. Ylimmällä johdolla on keskeinen rooli yrityskauppapäätöksissä ja 

maksetun kauppahinnan määrittämisessä, joten hybris-teorialla on osoitettu olevan 

perää erityisesti kohdeyrityksen arvonmäärityksen yhteydessä. Tutkimuksen mu-

kaan hybris-hypoteesi pitää erityisesti paikkansa tilanteissa, joissa hallituksessa on 

paljon yrityksen sisäisiä johtajia ja toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohta-

jana. Verrattuna esimerkiksi Berkovitch & Narayanan (1993) tutkimustuloksiin, 

Haywardin ja Hambrickin tutkimus osoittaa, että mitä enemmän ylimielisyyttä voi-

daan nähdä esiintyvän ja kauppahinnan olevan suurempi, sitä enemmän ostajaeri-

tyksen osakkeenomistajille aiheutuu tappioita. Ylimielisyyttä on saattanut siis esiin-

tyä yrityskauppapäätöksissä, oli lopputulos onnistunut tai ei.  

 

 

2.3 Yritysostojen suunnitteluvaihe 

 

Kun yrityksen tavoitteena on laajentua tai monipuolistua, yritys voi valita joko sisäi-

sen kasvun ja kehityksen tai yritysoston. Jotta yrityskauppaan ryhdytään, on löydyt-

tävä potentiaalisia kohdeyrityksiä, kauppahinnan on oltava kohtuullinen ja ostoon 

liittyvät transaktiokustannukset eivät saa olla liian suuret. Mikäli nämä asiat ovat 

kunnossa, voidaan tehdä päätös, että lähdetään toteuttamaan yritysostoa. (Singh ja 

Montgomery 1987, 378-379)  

 

Yrityskauppaprosessi itsessään vaikuttaa merkittävästi yritysostoon liittyviin toimin-

toihin ja kaupan lopputulokseen (Jemison & Sitkin 1986, 145). Yrityskauppaproses-

sissa voidaan erotella selkeästi kolme eri vaihetta: suunnittelu, toteuttaminen ja so-

peuttaminen. (Immonen 2011, 29) Very ja Schweiger (2001) esittävät yritysostopro-

sessin kaksitasoisena oppimisprosessina. Ensimmäisessä tasossa ostajayrityksen 
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on opittava kohdeyrityksestä ja sen ympäristöstä toteuttaakseen yrityskaupan. Toi-

sessa tasossa ostajayritys voi saada uutta tietoa ja oppia jo tapahtuneista yritysos-

toista onnistuakseen paremmin tulevissa yrityskaupoissa. Very ja Schweiger (2001, 

25) Yleinen tapa onkin jakaa yrityskauppaprosessin kahteen vaiheeseen: yritys-

kauppaa edeltävään vaiheeseen ja kaupan jälkeiseen vaiheeseen eli integraatioon 

(Gomes el al. 2013, 16).  

 

Kun tarkastellaan, lähdetäänkö yrityskauppaa ylipäätään toteuttamaan, keskeistä 

on käsitellä nimenomaan yrityskauppaa edeltävää vaihetta eli yrityskaupan suunnit-

telua. Se, mitä suunnitteluvaiheessa tapahtuu tai jää tapahtumatta, näkyy yrityskau-

pan integraatiovaiheessa (Haspeslagh & Jemison 1991, 39). Yrityskaupan suunnit-

teluvaiheeseen sisältyy kohdeyrityksen valinta ja tutkiminen eli tarkastelun kohteena 

on Very ja Schweiger (2001, 25) esittämän prosessin ensimmäinen taso. Suunnit-

teluvaiheessa määritetään ensin yritysostostrategia ja suuntaviivat yrityskaupalle. 

Ostajayrityksen tulee varmistaa, että yrityskauppa vahvistaa yrityksen strategiaa ja 

tukee liiketoimintaa. (Katramo et al. 2011, 39) Suunnitteluvaihe sisältää muun mu-

assa synergiaetujen identifioinnin, kohdeyrityksen kartoituksen sekä sen taloudelli-

sen tilanteen arvioinnin ja due diligence -tutkimuksen (Very & Schweiger 2001, 12). 

 

Suunnitteluvaihe koostuu pääosin tietyistä osioista, mutta tarkkoja vaiheita, niiden 

järjestystä ja kestoa ei ole määritetty aiemmissa tutkimuksissa yksiselitteisesti. Yri-

tysostoa edeltävät vaiheet voivat tapahtua samanaikaisesti tai täysin eri järjestyk-

sessä. Akateemisesta kirjallisuudesta voidaan erottaa seitsemän yritysostoa edel-

tävän vaiheen menestystekijää, jotka ovat: strategisen kumppanin analysointi ja va-

linta, oikean hinnan maksaminen, kohdeyrityksen koon ja organisaation tarkastelu, 

yleinen strategian määrittäminen ja aiempi yritysostokokemus, tutustumisvaihe, 

kauppaa edeltävä kommunikaatio sekä yrityskaupan jälkeinen palkitsemispolitiikka. 

(Gomes et al. 2013, 16) Tässä pääluvussa suunnitteluvaiheen osiot on nivottu yh-

teen, jaettu ja järjestelty alla olevan Kuvion 1. mukaisesti. 
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Kuvio 1. Yritysoston suunnitteluvaihe (Mukaillen Katramo et al. 2011,39; Gomes et 

al. 2013, 17; Haspeslagh & Jemison 1991, 42) 

 

2.3.1 Ostokohteen valinta 

 

Yritysostajan näkökulmasta yrityskauppaprosessi alkaa ostokohteiden etsinnällä. 

Ostoprosessissa pyritään varmistamaan tiettyjen edellytysten täyttyminen ostokoh-

teen osalta, vaikka täydellistä ostokohdetta ei ole olemassakaan. Tämän vuoksi on-

kin selvitettävä, mitkä asiat ovat välttämättömiä ja mitkä taas vain toivottavia. Yritys-

kaupoissa kriteereinä ovat aina ostettavan yrityksen toimiala, markkinaosuus, koko, 

kannattavuus, kasvupotentiaali ja resurssit. Ostettavan yrityksen tuotteiden, mark-

kinoiden sekä toimintatapojen on oltava strategisesti kannattavia. (Katramo et al. 

2011, 42)  

 

Erityisesti silloin kun ostajayritys haluaa laajentua uudelle toimialalle, kohdeyritys-

ehdokkaita on varmasti useita. Tutkimuksissa esitetään joitakin suosituksia siitä, 

millainen yritys tulisi valita kohteeksi. (Trautwein 1990, 292) Esimerkiksi Kusewitt 

(1985,166-167) osoittaa tutkimuksessaan, että ostokohteen tulisi olla tuottavuudel-

taan ja kasvupotentiaaliltaan toimialan keskiarvon yläpuolella sekä olla kooltaan 

noin viisi prosenttia ostajayrityksestä. Mikäli hankittavat yritykset ovat suurempia, 

tulisi yritysostoja toteuttaa harvemmin onnistuneen integraation takaamiseksi, sillä 

ostetun yrityksen kulttuuri saattaa olla hyvinkin hallitseva. Gomes et al. (2013, 20) 

taas painottavat, että jos hankittavat yritykset ovat liian pieniä, niiden integroiminen 

saatetaan jättää vähemmälle huomioille.  

 

Singh & Montgomery (1987) painottavat, että erityisen vihamielisiä yritysostoja tulisi 

välttää, sillä yhteistyö kohdeyrityksen avainhenkilöiden kanssa on osa yrityskaupan 
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onnistumista. Myös useiden tutkimusten mukaan yrityskaupat, joissa osapuolet liit-

tyvät toisiinsa, ovat osoittautuneet kannattavimmiksi. Synergiahyödyt tulevat parem-

min esille ja johtaminen on tehokkaampaa, jos kohdeyrityksellä on jo jokin yhteys 

ostajaan. Tällainen yhteys voi esimerkiksi olla samalla toimialalla toimiminen käyt-

täen samanlaisia jakelukanavia, teknologiaa tai tuotekehitystä. Taloudellisen suori-

tuskyvyn voidaan nähdä parantuvan synergioiden avulla, joita voidaan saada toisi-

aan täydentävistä resursseista. (Singh & Montgomery 1987, 384) 

 

Kohdeyritystä valittaessa tärkeää on varmistaa ostokohteen strateginen ja organi-

saationaalinen yhteensopivuus ostajayritykseen. Strateginen sopivuus tarkoittaa 

sitä, missä määrin kohdeyritys täydentää ostajayrityksen strategiaa ja näin ollen 

myötävaikuttaa ostajan taloudellisiin ja ei-taloudellisiin tavoitteisiin. Organisaation 

sopivuus taas määritellään sen mukaan, miten yritysosapuolten hallinnolliset käy-

tännöt, yrityskulttuuri ja henkilöstön ominaisuudet vastaavat toisiaan. Organisaatioi-

den ominaisuudet vaikuttavat erityisesti siihen, kuinka yritykset voidaan integroida 

toisiinsa yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Suunnitteluvaiheessa onkin tarkastel-

tava jo etukäteen sopeuttamisvaiheen onnistumista ja siihen liittyviä tulevia kustan-

nuksia. On otettava huomioon muun muassa tulevaisuuden investointien tarve ja 

kohdeyrityksen johtamisen laatu. (Jemison & Sitkin 1986, 146-147; Gomes et al. 

2013, 2-19)  

 

Ostokohteen valintaan vaikuttaa myös maantieteellinen toiminta-alue (Katramo et 

al. 2011, 42). Lehto (2006, 1-2) on tutkinut yrityskauppojen toteutuksia Suomessa. 

Tutkimuksessa osoitetaan, että maantieteellinen sijainti voi vaikuttaa merkittävästi-

kin yritysostoihin ja ostokohteen valintaan. Kun kohdeyritys sijaitsee lähellä osta-

jayritystä maantieteellisesti, tiedetään myös yrityksestä ja sen arvosta enemmän ja 

yrityksen hankintaan lähdetään rohkeammin. Tietyt yrityksen ominaisuudet voivat 

kuitenkin lisätä rajoja ylittäviä yritysostoja. Esimerkiksi kohdeyrityksen tuotekehitys 

voi lisätä yritysoston mahdollisuutta, vaikka kohdeyritys ja ostaja sijaitsevat kaukana 

toisistaan. Lisäksi silloin, jos haetaan kansainvälistymistä, kohteen maantieteellinen 

sijainti voi olla kaukanakin ostajasta. 
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Yrityskauppoja suunniteltaessa ostajan on analysoitava tarkasti potentiaalisia osto-

ehdokkaita, sillä kaikki yritykset eivät ole välttämättä ostettavissa. Yritysten vertailu 

voi olla hankalaa, sillä yrityksiin saattaa liittyy erilaisia mahdollisuuksia, yritysten hin-

toihin voi kohdistua suhteellisia vaihteluita sekä yrityksistä saatava informaatio saat-

taa olla hyvinkin eritasoista. Tärkeää on kuitenkin tarkastella yritysoston myötä syn-

tyviä synergiapotentiaaleja ja karsia huonot vaihtoehdot pois hyvissä ajoin. Syner-

gialähteet ja myös negatiiviset synergiat on arvioitava realistisesti. Yrityskaupan sy-

nergiaa voidaan arvioida myös rahallisesti, joka yhdessä kauppahinnan kanssa voi 

muodostaa taloudellisen kokonaiskuvan yrityksen arvosta.  Alustavan arvion mu-

kaan ostaja kartoittaa yrityskaupan taloudelliset vaikutukset esimerkiksi tulokseen, 

kassavirtaan ja taseeseen.  Ostokohteen valinnan analyysivaihe päättyy siihen, kun 

ostokohteena olevasta yrityksestä suoritetaan perusteellinen arvonmääritys. (Kat-

ramo et al. 2011, 42-45)  

 

2.3.2 Ostokohteen arvonmääritys 

 

Luotettava arvonmääritys on perusta yrityskauppapäätöksille ja maksettavan kaup-

pahinnan arvioimiselle. Yksi yrityskauppojen epäonnistumiseen johtavista tekijöistä 

on kohdeyrityksestä maksettu liian suuri kauppahinta (Gomes et al. 2013, 19). Yri-

tyksen arvonmääritysprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat stra-

teginen analyysi, tilinpäätöksen analysointi ja tulevan kehityksen ennakointi. Yrityk-

sen arvoon vaikuttaa yrityksen toiminnan lisäksi myös ympäröivä talous ja yhteis-

kunta sekä niiden kehitys. (Kallunki & Niemelä 2004, 23) 

 

Strategisen analyysin tavoitteena on tunnistaa yrityksen taloudelliseen menestyk-

seen vaikuttavat tekijät, kuten markkinoiden koko, arvioitu kasvu, yrityksen mark-

kina-asema ja yritysjohdon valinnat. Myös keskeiset riskitekijät otetaan huomioon. 

Analyysin avulla selvitetään yrityksen voittoja ja kassavirtoja ohjaavat tekijät, mutta 

yksityiskohtaiset numerotiedot analysoidaan vasta strategia-analyysin jälkeen. Stra-

teginen analyysi jaetaan edelleen yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen analyysiin. Ulkoi-

sen analyysin avulla voidaan tarkastella kilpailijoiden, toimialan, talouden ja tekno-

logisen kehityksen vaikutusta yrityksen arvoon ja menestymiseen. Sisäinen analyysi 
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tarkastelee esimerkiksi yrityksen liikeideaan, tuotteisiin, hinnoitteluun, tuotantopro-

sessiin, investointeihin, henkilöstöön sekä tietotaitoon liittyviä tekijöitä. (Katramo et 

al. 2011, 81) 

 

Strategisen analyysin jälkeen siirrytään tilinpäätöstietojen analysointiin. Tilinpäätös-

analyysin tavoitteena on selvittää yrityksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne 

sekä miten yritys on päässyt tähän tilanteeseen eli pyritään arvioimaan yrityksen 

kannattavuutta sekä rahoitus- ja varallisuusasemaa. Tilinpäätösanalyysi voidaan ja-

kaa perinteiseen tilinpäätösanalyysiin ja muuhun tilinpäätöksen analysointiin. Perin-

teisessä tilinpäätösanalyysissa keskeistä on tuloslaskelman ja taseen erien oikaise-

minen mahdollisimman vertailukelpoiseksi sekä ajallisesti että eri yritysten kesken.  

Tilinpäätöksestä saatu tieto esitetään tunnuslukujen muotoon tiivistettynä. Keskei-

siä tunnuslukuja ovat esimerkiksi kannattavuuden tunnusluvut kuten sijoitetun pää-

oman tuotto, vakavaraisuuden tunnusluvut kuten omavaraisuusaste sekä maksu-

valmiuden ja kiertoaikojen tunnusluvut. Muussa tilinpäätöksen analysoinnissa talou-

dellista suorituskykyä voidaan arvioida esimerkiksi järjestelemällä tilinpäätöksen 

erät uudelleen tai etsimällä uutta informaatiota tilinpäätöksen liitetiedoista. (Katramo 

et al. 2011, 83-85; Niskanen & Niskanen 2003, 8-9, 110-115.) 

 

Tulevaisuuden arvioinnilla on keskeinen rooli yrityksen arvonmäärityksessä. Tule-

vaisuuden arviointi voi perustua yrityksen omiin ennusteisiin esimerkiksi myynnistä, 

tuloskehityksestä tai rahoituksen tilanteesta. Usein arvonmääritys joudutaan kuiten-

kin tekemään ulkoisen tiedon perusteella. Ulkopuolista tietoa saadaan muun mu-

assa vuosikertomuksista, toimiala-analyyseista ja kansantalouden tilaa koskevista 

ennusteista. Listatuista yhtiöistä on saatavilla myös analyytikoiden aikaansaamaa 

tietoa.  Keskeistä tulevaisuuden arvioinnissa on informaation avoimuus ja läpinäky-

vyys. (Kallunki & Niemelä 2004, 31-32) 

 

Yrityksen arvonmäärittämisessä voidaan käyttää useita eri yksittäisiä tunnuslukuja 

ja arvonmääritysmalleja. Yksittäiset tunnusluvut lasketaan suhteuttamalla yrityksen 

arvo yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavaan muuttujaan, kuten nettotulokseen, 

oman pääomaan, kassavirtaan ja liikevaihtoon. (Niskanen & Niskanen 2003, 112-



24 

 

   

115.) Käytettäessä näitä yksittäisiä tunnuslukuja, tarvitaan tarkasteltavan tunnuslu-

vun arvo kohdeyrityksen toimialalla toimivalle vertailuyritykselle. Kohdeyrityksen 

tunnusluvun arvoa verrataan vertailuyritykseen sekä koko toimialan keskiarvoon tai 

mediaaniin. Vertailu auttaa arvioimaan, onko ostettava yritys ali- tai yliarvostettu 

markkinoilla. (Kallunki & Niemelä 2004, 65-66) 

 

Yksi käytetyimmistä tulokseen suhteutetuista tunnusluvuista on P/E-luku, jossa koh-

deyrityksen oman pääoman markkina-arvo suhteutetaan edellisen tilikauden toteu-

tuneeseen tai seuraavien vuosien arvioituihin nettotuloksiin. Oman pääoman mark-

kina-arvo jaetaan siis nettotuloksella.  Nettotuloksella tarkoitetaan yrityksen kaikkien 

kuluerien vähentämisen jälkeen saatavaa tulosta. Nettotulos siis kuvaa todellista 

osakkeenomistajille jäävää operatiivisen liiketoiminnan tulosta. Oman pääoman 

markkina-arvo on osakkeen hinta kerrottuna osakkeiden lukumäärällä. P/E-tunnus-

luku kertoo, kuinka monta vuotta tarvitaan, että yrityksen voittojen määrä vastaa sen 

oman pääoman markkina-arvoa. Voidaan siis puhua takaisinmaksuajan tunnuslu-

vusta. Tunnuslukua käytettäessä, tulisi huomioida myös tuloksen kasvuodotukset ja 

yrityksen riskit. Yrityksellä, jolla voittojen kasvumahdollisuudet ovat korkeat ja pie-

nemmät riskit, P/E-luvun tulee olla korkeampi. Tunnusluvun vertailu on järkevää 

vain hyvin samanlaisten yritysten kesken. (Kallunki & Niemelä 2004, 65-70) Toinen 

yleisesti käytetty tunnusluku on EV/EBITDA. Se lasketaan suhteuttamalla yritysarvo 

eli oman ja vieraanpääoman arvo käyttökatteeseen. Luku sisältää useissa tapauk-

sissa samantapaista informaatiota kuin P/E-luku. EV/EBITDA luku pyrkii korjaa-

maan yrityksen rahoitusrakenteen eroja.  (Katramo et al. 2011, 108-111) 

 

Arvonmääritysmallit antavat vielä monipuolisemman kuvan yrityksen arvosta verrat-

tuna yksittäisiin tunnuslukuihin. Osakkeenomistajat saavat osinkoja vuosittain kor-

vaukseksi sijoittamastaan pääomasta, joten arvonmääritysmallien perustana on ol-

lut näiden osinkotuottojen selvittäminen. Oman pääoman arvonmääritysmalleista 

osinkoperusteinen malli on yleisin ja sitä käytetään myös kehittyneimpien mallien 

perustana. Mallin mukaan osakkeen arvo on tulevaisuudessa jaettavien osinkojen 

nykyarvo. Toinen yleinen arvonmääritysmalli on kassavirtaan perustuva malli. Kas-

savirtalaskelmien käyttöä suositaan arvonmääritystilanteissa, sillä tilinpäätöksen 
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harkinnanvaraisuudet eivät vaikuta yrityksen kassavirtoihin. Kassavirtaperusteisella 

arvonmääritysmallilla voidaan tarkastella yrityksen tuloksen kasvun taustatekijöitä 

ja tulevan kehityksen edellytyksiä. Mallin mukaan yrityksen arvo on tulevien kassa-

virtojen nykyarvo. Kassavirta saadaan, kun yrityksen liiketoiminnan operatiivisesta 

kassavirrasta vähennetään käyttöomaisuusinvestointien maksut. Uudempi arvon-

määritysmalli on taloudellisen lisäarvon malli. Sen lähtökohtana on osinkoperustei-

nen malli, mutta mallissa käytetään yrityksen voittoja osinkojen sijasta. Mallin mu-

kaan siis oman pääoman arvo muodostuu oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta 

sekä tulevien lisävoittojen nykyarvosta. Lisävoitto on ennustetun voiton ja osak-

keenomistajien vaatiman voiton erotus eli se kertoo, kuinka paljon yritys pystyy te-

kemään voittoa omistajien tuottovaatimusta enemmän. (Francis et al. 2000, 48-50; 

Kallunki & Niemelä 2004, 102-119;)  

 

Francis et al. (2000) tutkimuksessa vertailtiin osinkoperusteista mallia, vapaan kas-

savirran mallia sekä lisäarvomallia. Tutkimuksen mukaan lisäarvomalli olisi mal-

leista tarkin. Lisäarvon keskivirhe oli vain 30 prosenttia, kun esimerkiksi osinkope-

rusteisen mallin keskivirhe oli jopa 69 prosenttia. Eri arvonmääritysmallit herättävät 

kuitenkin keskustelua ja jakavat mielipiteitä. (Francis et al. 2000, 46) Arvonmääri-

tysmenetelmiä on esiteltyjen lisäksi myös lukuisia muita. Arvonmääritysmalleja voi-

daan pitää ensisijaisina menetelminä suhteessa muihin menetelmiin. Usean eri me-

netelmän käyttö kuitenkin helpottaa päätösten tekemistä ja lisää arvonmäärityksen 

luotettavuutta. Menetelmät saattavat antaa myös toisistaan poikkeavia arvoja, joten 

oleellista on näiden erojen analysointi. Eri arvonmääritystavat auttavat kuitenkin löy-

tämään yrityksen arvolle luotettavan vaihteluvälin ennen tarkempia neuvotteluja 

kauppahinnasta. Usein, jos kauppahinnasta ei päästä yhteisymmärrykseen voidaan 

sopia esimerkiksi lisäkauppahinnasta eli earnoutista. Lisäkauppahinnalla tarkoite-

taan osakkeenomistajille maksettavaa kauppahinnan lisäosaa, joka maksetaan os-

tetun yrityksen tulevan kannattavuuden perusteella. Lisäkauppahinta voidaan sitoa 

useampaan yrityksen kannattavuuden tunnuslukuun. Lisäkauppahintaa käytetään 

yleensä pienten- ja keskisuurten yritysten yrityskaupoissa, sillä pienemmän yhtiön 

tulosta voi olla vaikeampi ennustaa. Lisäksi yleisesti heikossa taloustilanteessa li-

säkauppahintaa käytetään todennäköisemmin. (Katramo et al. 2011, 142-143, 311) 
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2.3.3 Neuvottelut 

 

Ennen yrityskauppojen toteutumista on käytävä paljon erilaisia neuvotteluja (Kat-

ramo et al. 2011, 47). Sopivan ostokohteen kanssa käydään useimmiten alustavat 

neuvottelut ja tehdään jo mahdollisesti aiesopimus (letter of intent eli LOI), jolla osa-

puolet pyrkivät turvaamaan asemansa ja varjelemaan liikesalaisuuksien vuotamista. 

Aiesopimus ei ole laillisesti sitova, mutta sen tarkoituksena on määritellä sellaiset 

pääehdot, joihin molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2016.)  Neuvotteluprosessin tavoitteena on ostajan ja myyjän näkemysten sovitta-

minen yhteen sekä kauppahintaan liittyvien tekijöiden esittely. Mitä enemmän osa-

puolet esittävät luotettavaa informaatiota, sitä nopeammin prosessi etenee ja näke-

mykset lähenevät toisiaan. Tärkeää on, että osapuolina oleva yritykset oppivat tun-

temaan toisiaan paremmin ja heidän välilleen muodostuu luottamus. Erityisesti rajat 

ylittävissä yrityskaupoissa tärkeää on oppia tuntemaan toisen osapuolen kulttuuri. 

(Katramo et al. 2011, 47-48; Gomes et al. 2013, 21)  

 

Jemison ja Sitkin (1986) korostavat, että neuvotteluissa pitkin yrityskauppaproses-

sia tulisi olla mukana hallituksen lisäksi myös operatiivisia johtajia ja henkilöstön 

muita avainhenkilöitä. Monipuolinen osallistuminen neuvotteluprosessiin voi johtaa 

parempiin strategisiin valintoihin laajentamalla tietopohjaa sekä edistää niiden hen-

kilöiden sitoutumista, jotka ovat toteuttamassa neuvotteluprosessissa tehtyjä pää-

töksiä yrityskaupan tapahduttua. (Jemison & Sitkin 1986, 147) Gomes et al. (2013, 

21) taas muistuttavat, että on tärkeää käsitellä neuvotteluissa myös tulevaisuuden 

palkitsemisjärjestelmiä yrityskaupan toteutumisen jälkeen, sillä se lisää yksilöiden 

motivaatiota ja sitoutumista uuden organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Ostajan lähtökohtana neuvotteluissa on aina strategiset tavoitteet ja alustavat reu-

naehdot kohteelle ja kauppakirjalle. Lähtökohtana on myös alustava arvonmääritys 

ja tavoitekauppahinta sekä odotukset tuotettavasta lisäarvosta. Hankinta on jär-

kevä, jos kaupasta johtuva tuotto ylittää pääoman tuottovaatimuksen. Hinnoittelussa 

on huomioitava myös erinäiset riskit ja uhat. Olennainen osa neuvotteluprosessia 
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on myös tulevaisuuden näkemysten yhteensovittaminen kuten jälkikauppahinnasta 

ja yrityskaupan rakenteesta sopiminen. (Katramo et al. 2011, 49) 

 

Immosen (2011) mukaan merkittäviä yrityskauppaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös 

vastuukysymykset kuten eläke- ja verovastuut, ympäristökysymykset sekä kilpailu- 

ja sopimusoikeudelliset vastuut. Kauppaan liittyvillä sopimuksilla, kuten kauppakir-

jalla, johdon sopimuksilla ja osakassopimuksilla on suuri merkitys riskienhallinnan 

kannalta, sillä vastuiden ja riskien jakaminen on sovittava ostajan ja myyjän välillä 

tarkkaan. (Immosen 2011,31) Riskienhallintaan liittyvät myös myyjän vakuutukset 

ja myyjän rooli yrityskaupan jälkeen. Mikäli myyjä on oikeushenkilö, ongelmaksi voi 

muodostua se, ettei myyjää välttämättä ole kauan toteutumisen jälkeen olemassa. 

Yrittäjävetoisissa yrityksissä usein taas myyjän vaikutus liiketoiminnan pysyvyyteen 

voi olla oleellinen. Neuvotteluvaihe on tärkeä due diligence -tutkimuksen suorittami-

sen kannalta, koska jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, on due dili-

genceä turha lähteä edes toteuttamaan. (Katramo et al. 2011, 48-49) 

 

2.3.4 Due diligence 

 

Due diligence tarkoittaa suunnitellun yrityskaupan osapuolen suorittamaa kohteen 

tarkastusta. Ostettavan yrityksen ja sen liiketoiminnan kokonaisvaltainen tuntemus 

luo edellytyksen onnistuneelle yrityskaupalle. Due diligence  -tarkastuksen tarkoi-

tuksena on ensisijaisesti antaa yrityskaupan osapuolelle selkeä kuva kohdeyrityk-

sestä ja sen arvosta sekä vähentää riskejä. Due diligence on objektiivinen ja riippu-

maton tutkimus, joka keskittyy tarkastelemaan ostokohteen talouden vakautta, kas-

savirtaa, tuotteita ja palveluita, tulevaisuuden markkinoita ja johdon kykyä saavuttaa 

strategisia tavoitteita. Tärkeää olisi saada kattava kuva kohdeyrityksen vahvuuk-

sista ja heikkouksista sekä strategisesta ja kilpailullisesta asemasta omalla toi-

mialallaan. Tutkimuksen tulisi lisätä ostajayrityksen sekä sen neuvonantajien ja vel-

kojien varmuutta kohteen arvosta ja riskeistä. (Angwin 2001,35) Yrityskauppojen 

näkökulmasta tarkastus on kohteen taloudellisen ja oikeudellisen aseman sekä toi-

mintaympäristön arviointia. Due diligence -tarkastus saattaa tulla ajankohtaiseksi 
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myös muissa yritystenvälisissä yhteistyösuhteissa yrityskauppojen lisäksi. (Katramo 

et al. 2011, 50)  

 

Tarkastuksen laajuus riippuu aina yritysjärjestelyn luonteesta ja kohdeyrityksen omi-

naisuuksista. Liiketoimintakaupassa due diligence -tarkastus on yleensä suppeampi 

verrattuna osakekauppaan. Osakekaupassa koko kohdeyhtiö siirtyy ostajayrityk-

selle, kun taas liiketoimintakaupassa ei. Liiketoimintakaupassa ostajayritykselle 

saattavat siirtyä vain tase-erät ja tietyt sopimukset, jonka vuoksi tarkastus kohden-

netaan vain näihin. Ostettavan kohteen historia, koko ja toimiala ohjaavat myös due 

diligencen laajuutta. Ostajan suunnitelmat ostokohteen kannalta vaikuttavat tarkas-

tuksen laajuuteen. Mikäli ostaja aikoo muuttaa kohdeyrityksen toimintaa merkittä-

västi, tarkistettavan kohteen historiallisella kannattavuudella ei ole niin paljon mer-

kitystä. Myös ostajayrityksen ominaisuudet ohjaavat tarkastuksen laajuutta, sillä jo-

kaisella ostajalla on erityispiirteensä, jonka vuoksi tarkastusta keskitetään tiettyihin 

seikkoihin. Ostajat voidaan jakaa pääomasijoittajiin ja teollisiin ostajiin. Pääomasi-

joittajilla tarkastus voi olla vakiintuneempi ja kattavampi verrattuna teollisiin ostajiin, 

sillä jälkimmäisillä ostajilla on enemmän asiantuntemusta kohteen toimialasta ja sii-

hen liittyvistä riskeistä. (Mäkelä 2011,119) 

 

Angwin (2001) korostaa, että rajat ylittävissä yritysostoissa due diligence -tutkimuk-

sen tulee olla huomattavasti laajempi. Kohdemaasta tulee selvittää lainsäädäntöön 

liittyvät asiat sekä mahdolliset monimutkaiset taloudelliset ja poliittiset käytännöt. 

Ongelmia voi liittyä esimerkiksi pääoman, osinkojen ja korkojen maksamiseen. Kan-

salliset tilinpäätösstandardit ja verotukselliset asiat tulee selvittää ja valuuttakurs-

sien vaikutus varojen arvostamiseen tulee huomioida. Eri kulttuuri ja kieli luovat 

haasteita kommunikaatiolle sekä tiedon jakamiselle. (Angwin 2001,36) 

 

Yrityskaupan kohteen ominaisuuksista riippuen selvitetään esimerkiksi sopimusris-

kit, vastuut, arvopaperimarkkina- ja yhtiölainsäädäntö, verotus, rahoitus, taloushal-

linto ja laskentajärjestelmät sekä operatiivinen toiminta. Yhä enemmän tarkastusta 

kohdistetaan myös yrityskulttuuriin, työntekijöihin ja johtoon. Toimialasta riippuen 
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laajempaa tarkastusta voi kohdistua immateriaalioikeuksiin, teknologiaan ja ympä-

ristökysymyksiin. Kilpailuoikeudelliset asiat, kuten mahdolliset kartelliriskit on otet-

tava myös huomioon. Markkinat ja asiakaskunta on myös analysoitava, sillä yritys-

kauppa voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen markkina-asemaan. Tarkastuksen koh-

teena ovat myös tuotteet ja palvelut sekä ostettavan yrityksen koko liiketoiminta-

malli. (Katramo et al. 2011, 52, 56; Immonen 2011,31-32) 

 

Tarkastuksen tavoitteena on varmistua ostokohteeseen ja sen toimintaympäristöön 

liittyvistä olettamuksista, mikä vaikuttaa lopulliseen päätökseen toteuttaa yritys-

kauppa. Yritysostojen yhteydessä due diligence-tutkimuksen tulokset voivat vaikut-

taa merkittävästi yrityskaupan toteuttamispäätökseen, kauppahintaan, kaupan ra-

kenteeseen ja ehtoihin, myyjän antamien takuiden sisältöön sekä osapuolten riskien 

jakoon. Mäkelä (2011) painottaa kuitenkin, että joissakin tilanteissa yritys saattaa 

hakeutua yritysostoprosessiin vain siksi, että se saa suorittamansa due diligence -

tutkimuksen avulla kilpailijasta tai muusta yhteistyökumppanista luottamuksellista 

tietoa. Due diligence -tarkastuksen laajuus ja sisältö riippuvat osapuolten tavoit-

teista, halusta sitoutua kauppaan ja huolellisuudesta. Kauppa voidaan hylätä tai sen 

ehtoja muuttaa, jos tarkastuksesta saatu tieto muuttaa ostajayrityksen ennakkokä-

sityksiä negatiiviseen suuntaan. Riskien osalta tulee varmistaa, että merkittävimmät 

riskialueet on tunnistettu ja niiden vaikutukset sekä todennäköisyys on kartoitettu 

laajasti.  Due diligence -tarkastuksessa on myös tärkeää, ettei keskitytä ainoastaan 

ongelmien ja negatiivisten asioiden esilletuomiseen, vaan tarkastellaan myös posi-

tiivisia seikkoja. Myös hyötyjen osalta on keskeistä, että varmistutaan arvioiden oi-

keellisuudesta. (Katramo et al. 2011, 51-52; Mäkelä 2011,117-118) 

 

Tarkastusta saattavat hankaloittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden asettamat 

rajat.  Useimmiten due diligence -tutkimus on ostokohteen ennakkotarkastus, mutta 

se on voitu jakaa myös useaan vaiheeseen, joista vasta viimeisimmässä vaiheessa 

myyjä luovuttaa arkaluontoisemman tiedon. Tutkimuksen suorittaa useimmiten ul-

kopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä kokemus luotettavan ja puolueettoman ar-

vion tekemiseen kohdeyrityksestä. Esimerkiksi taloudellisia palveluita tarjoavista yri-
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tyksistä kuten tilintarkastusyhteisöistä ja asianajotoimistoista tarjotaan näitä palve-

luita. Jos due diligence -tutkimus antaa positiivisen käsityksen kaupan kohteena 

olevasta yrityksestä ja neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen, voidaan yri-

tyskauppa solmia virallisesti. (Katramo et al. 2011, 51-52) 
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3 TALOUSJOHDON NÄKEMYKSIÄ YRITYSOSTOJEN MOTIIVEISTA JA 

SUUNNITTELUVAIHEESTA 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus, sillä aihetta pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on, että todellisuus on moninainen ja tapahtumat muokkaavat toinen 

toisiaan samanaikaisesti. Tarkoituksena on, että tutkittavien näkökulmat pääsevät 

esiin mahdollisimman laajasti. (Hirsjärvi et al. 2009, 161) Tutkimuksen avulla pyri-

tään kartoittamaan yritysostojen keskeisimpiä motiiveja ja nostamaan esille yritys-

oston suunnitteluprosessin kriittisempiä vaiheita. Motiiveja yritysostoille on monia ja 

ne voivat vaikuttaa päätöksiin samanaikaisesti, joten niiden tutkiminen kvalitatiivi-

sesti antaa monipuolisemman kuvan. Yritysostojen suunnittelu on myös monivaihei-

nen ja laaja kokonaisuus, jossa vaiheet tapahtuvat samanaikaisesti ja vaikuttavat 

toisiinsa. Teoreettisesta viitekehyksestä kävi jo ilmi yrityskauppojen syiden monise-

litteisyys ja aiheen laajuus (esimerkiksi Trautwein 1990,284; Brouthersin et al. 1998, 

349; Haleblian et al. 2009, 470), joten aiheen tutkiminen laadullisesti mahdollistaa 

monien eri tekijöiden huomioimisen ja laajemman tarkastelun, kun tutkittava joukko 

on pieni.  

 

Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Teemahaastattelussa on yleistä, että haastattelukysymykset tehdään teemoittain, 

mutta niiden tarkka sanamuoto ja järjestys vaihtelevat riippuen haastateltavasta. 

Teemahaastattelu ottaa hyvin huomioon ihmisten omat tulkinnat aiheesta. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 47) Tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa kysymysten muoto 

vaihteli muun muassa sen mukaan, missä roolissa haasteltava on toiminut yritys-

kauppatilanteissa. Haastattelut etenivät haastateltavan ehdoilla ja kysymysten jär-

jestys hahmottui sen mukaan, mihin keskustelu eteni. Tarvittaessa haastateltaville 

esitettiin myös tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastattelun avulla oli mahdollista 

selvittää käsiteltäviä asioita mahdollisimman syvällisesti. Tulosten analyysimenetel-
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mänä käytettiin myös teemoittelua. Teemoittelussa tarkastellaan sellaisia aineis-

tosta nousevia yhtenäisiä piirteitä, jotka nousevat useasta haastattelusta esille 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 173).  

 

Tutkimuksessa haastateltiin neljää yrityskaupoissa mukana ollutta asiantuntijaa. 

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla on usean vuoden kokemus erilaisista yritys-

kaupoista. Haastatteluun pyrittiin valitsemana sekä yritysten sisäisiä päätöksenteki-

jöitä, että ulkopuolisia neuvontantajia, jotta tutkimukseen saataisiin monipuolisem-

paa näkökulmaa ja lisättyä tutkimuksen luotettavuutta. Sopivat haastateltavat löy-

tyivät tutkijan oman työelämän kontaktien kautta. Potentiaalisia haastateltavia lä-

hestyttiin sähköpostitse ja kaikki suostuivat haastatteluun.  Asiantuntijoilta tiedustel-

tiin motiiveja yritysostoille sekä hyödynnettiin heidän kokemustaan yritysostojen 

suunnitteluvaiheen kulusta ja keskeisimmistä huomioitavista asioista. Tutkimuk-

sessa keskityttiin erityisesti keskisuurten palveluyritysten yrityskauppoihin.  

 

Kaikki Haastattelut toteutettiin pääkaupunkiseudulla tammikuun 2018 alussa. Haas-

tattelut haluttiin toteuttaa yksilöhaastatteluina kasvotusten, jotta haastateltavan 

omat mielipiteet tulisivat esille mahdollisimman selkeästi ja rehellisesti. Haastattelu-

kysymykset asetettiin teemoittain tutkimuskysymysten ja teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. Haastattelukysymyksissä selvitettiin haastateltavan taustatietoja, yritysos-

tojen yleisempiä motiiveja ja yritysostojen suunnitteluvaihetta osio kerrallaan. Haas-

tattelussa pyrittiin asettamaan kysymykset niin, etteivät ne johdattele haastateltavaa 

merkittävästi. Tarkemmat haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastattelujen 

kesto vaihteli haastateltavasta riippuen, mutta keskimäärin ne kestivät noin 50 mi-

nuuttia. Jokainen haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin tekstiksi, mikä helpotti aineis-

ton analysointia ja sitaattien kirjoittamista. Litteroitua materiaalia haastatteluista syn-

tyi yhteensä noin 40 sivua, joka muokattiin tutkielmaan sopivaksi. 
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3.2 Haastateltavien taustatiedot 

 

Tutkimuksessa haastateltiin neljää talousjohdon asiantuntijaa, jotka ovat olleet mu-

kana useissa yrityskauppaprosesseissa. Kaikilla haastatelluilla on noin parinkym-

menen vuoden kokemus yrityskauppojen lisäksi yritysten taloushallinnosta ja sisäi-

sestä laskennasta. Tutkimukseen haluttiin monipuolista näkökulmaa yritysostojen 

motiiveista, joten haastateltaviksi valittiin kaksi yritysten ulkopuolista asiantuntijaa, 

jotka toimivat pääasiassa talousjohdon konsultteina ja kaksi yritysten sisäistä ta-

lousjohtajaa. Talousjohdon konsultit auttavat asiakasyrityksiä muun muassa talou-

den ja hallinnon järjestämisessä sekä tuovat ulkopuolista näkemystä liiketoiminnan 

kehittämiseen tai esimerkiksi yritysjärjestelyihin. Haastatellut ulkopuoliset asiantun-

tijat ovat työskennelleet myös itse aikaisemmin muun muassa yritysten sisäisinä 

controllereina ja talousjohtajina yrityksissä, jotka ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 

yrityskauppoja. Yrityksen sisäiset asiantuntijat ovat mukana yrityksen liiketoiminnan 

ja talouden organisoimisessa ja mukana tälläkin hetkellä yrityskauppaneuvotte-

luissa. Kaiken kaikkiaan haastateltavat ovat kahdesta eri yrityksestä, joista toinen 

on taloushallinnon palveluyritys ja toinen kuluttajille aktiviteettejä tarjoava yritys. Mo-

lemmat yritykset ovat kasvaneet itse useammilla yritysostoilla.  

 

Haastateltavilla on aiempaa yrityskauppakokemusta kertynyt muun muassa talous-

palveluiden alalta, terveydenhuollon alalta, ICT-alalta ja ylipäätään ketjuliiketoimin-

nasta. Koulutukseltaan kolme haastateltavista on kauppatieteiden maistereita ja 

yksi on valtiotieteiden maisteri, jonka pääaine on ollut kansataloustiede. Haastatel-

tavilla on kokemusta pääasiassa keskisuurten yritysten yrityskaupoista Suomessa. 

Toteutetut yrityskaupat, joista haastateltavilla asiantuntijoilla on kokemusta, ovat ol-

leet ensi sijassa horisontaalisia yrityskauppoja. Kaksi haastateltavista on ollut to-

teuttamassa myös kansainvälisiä yrityskauppoja. Asiantuntijat ovat myös olleet mu-

kana lukuisissa pienten yritysten yritysjärjestelyissä ja kaksi haastateltavista on toi-

minut myös itse yrittäjänä. Kaikki haastateltavat ovat olleet toteuttamassa enimmäk-

seen yritysostoja, mutta omaavat myös kokemusta myyjäosapuolena olemisesta. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu haastateltavien perustietoja.  
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Taulukko 2. Haastateltavien perustiedot 

Haastateltava Koulutus Nimike Rooli yrityskau-
poissa 

Haastattelun 
kesto 

Haastateltava 1 
(H1) 

KTM Talousjohdon 
konsultti 

Ulkopuolinen asi-
antuntija 

01:03 

Haastateltava 2 
(H2) 

KTM, HTK Talousjohto-
palveluiden 
johtaja 

Ulkopuolinen asi-
antuntija 

00:53 

Haastateltava 3 
(H3) 

KTM Talousjohtaja Sisäinen päätök-
sentekijä 

00:30 

Haastateltava 4 
(H4) 

VTM (kansan-
taloustiede) 

Talousjohtaja Sisäinen päätök-
sentekijä 

00:50 

 

3.3 Yritysostojen motiivit 

 

Haastattelujen ensimmäisenä teemana oli yritysostojen keskeisimmät motiivit. 

Haastateltavilta selvitettiin keskeisempiä yritysostoista nousevia synergiaetuja ja nii-

den tuomaan lisäarvoon uskomista. Lisäksi haastateltavilta tiedusteltiin mahdollisia 

johtajien henkilökohtaisia syitä yritysostojen toteutukselle. Haastattelurunko ja tee-

mat rakennettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Akateemisessa kirjallisuu-

dessa esimerkiksi Berkovitch & Narayanan (1993) ja Seth et al. (2000) jakavat yri-

tysostojen motiivit synergiamotiiveihin, johdon henkilökohtaisiin motiiveihin sekä yli-

mielisyyteen. Ylimielisyydellä viitataan tilanteeseen, jossa yritysostoista saavutetta-

vat hyödyt yliarvioidaan ja kohdeyrityksestä maksetaan ylisuuri kauppahinta. Ngu-

yen et al. (2012) jakaa yrityskauppojen motiivit arvoa lisääviin ja lisäämättömiin mo-

tiiveihin. Arvoa lisääviä motiivit liittyvät kahden yrityksen yhdistämisestä nouseviin 

synergioihin. Arvoa lisäämättömiin motiiveihin luetaan johdon motiivit ja ylimielisyys.  
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3.3.1 Liiketoiminnan laajentaminen ja synergiaedut 

 

Yritysostoille voi olla lukuisia erilaisia motiiveja, jotka riippuvat yrityksen toimialasta, 

koosta ja ennen kaikkea strategiasta. Kaikki haastateltavat toivat kuitenkin ensim-

mäisenä ja keskeisimpänä motiiveista esille kasvun ja liiketoiminnan laajentamisen. 

Useimmiten yrityksen markkina-asemaa halutaan parantaa tietyllä toimialalla osta-

malla kilpailijoita pois. Brouthersin et al. (1998) tutkimus osoittaa, että vaikka yritys-

ostopäätöksiin saattaa vaikuttaa keskimäärin neljä motiivia samanaikaisesti, talou-

delliset motiivit ovat yrityskaupoissa suurin liikkeellepaneva voima. Taloudellisesta 

motiiveista markkinavoiman kasvattaminen nousi keskeisimmäksi motiiviksi, joten 

haastatteluista saadut tulokset ovat yhtenäisiä aiemman tutkimuksen kanssa. Mark-

kina-aseman kasvattamisen tavoitteleminen voidaan nähdä myös yhtenäisenä 

Trautweinin (1990) esittelemän monopoliteorian ajatuksen kanssa. Yritysosto näh-

dään useimmiten helpompana ja edullisempana tapana kasvaa kuin yrityksen or-

gaaninen kasvu. Haastateltavan 2 mukaan yritysoston hyötyjen arvioimisessa on 

tärkeää pohtia kokonaisuutta ja hyötyjä suhteessa siihen, että yritys kasvaisi orgaa-

nisesti tai perustaisi itse uusia toimipisteitä uusille paikkakunnille. Tarkasteltaessa, 

lähteekö yritys toteuttamaan yritysostoa vai laajentumaan itse, on laskettava kus-

tannukset ja mahdollinen ajallinen tavoite. Hankitun yrityksen integroiminen vie ai-

kaa, mutta täysin uuden yrityksen perustaminen nähdään myös työläänä. Ostetta-

vassa yrityksessä esimerkiksi asiakaskanta, henkilöstö ja järjestelmät ovat valmiina. 

 

”Jos yritys haluaa kasvaa tai muuttaa toimintaa, niin sillä on tietysti ta-

san kaksi vaihtoehtoa. Että joko lähtee itse rakentamaan tai hankki-

maan jotain valmista. Tai aika monessa tapauksessa se on se koko-

naisuus, että on monesti yksinkertaisempaa ostaa valmis yhtiö. On mie-

tittävä ajallinen ja rahallinen kustannus, että tässä menee kaksi vuotta, 

että meillä on tällä paikkakunnalla valmis liiketoiminta ja hintalappu sille, 

että on myynnissä yritys, jolla on jo asiakkaat, henkilökunta ja systeemit 

valmiina. Niin näitten balanssista on kyse” (H2) 
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Haastateltavan 1 mukaan liiketoiminnan laajentamista haetaan samalla alalla toteu-

tettavilla eli horisontaalisilla yritysostoilla ostamalla kilpailijoita, mutta myös laajen-

tumalla uudelle nykyiseen alaan sopivalle toimialalle vertikaalisilla yritysostoilla. Os-

tamalla esimerkiksi alihankkijoita, saadaan oman yrityksen haltuun resursseja. Esi-

merkiksi IT-järjestelmät ovat yleisiä, joita hankitaan myös yritysostojen avulla osta-

jan toimialasta riippumatta.  

 

”Onko se vaan sitä, että on laadittu strategia, että nyt me kasvetaan 

sillä, että me ostetaan kilpailijoita pois tai toinen vaihtoehto on se, että 

ei osteta vain saman alan yrityksiä. Eli lähdetään tällaiseen vertikaali-

seen yrityskauppaan. Katsotaan mitä muita aloja on, jotka sopii hyvin 

yhteen tietyn alan kanssa.” (H1) 

 

Maantieteellisen vaikuttamisen lisääminen nähtiin myös keskeisenä yritysostojen 

motiivina. Maantieteellinen laajeneminen nähtiin myös yhtenä Bowerin (2001) tutki-

muksen viidestä yleisimmistä yritysoston syystä. Useimmiten kyse on siitä, että ha-

lutaan lisätä volyymia tietyn maan sisällä. Toimintaa halutaan laajentaa uusiin kau-

punkeihin tai esimerkiksi ketjuliiketoimintaa halutaan kasvattaa koko maan katta-

vaksi. Tietyillä maantieteellisillä alueilla saattaa olla myös vähemmän kilpailua, joten 

vielä enemmän halutaan kasvattaa yrityksen markkina-asemaa näillä alueilla. Haas-

tateltavat 1 ja 4 toivat esille myös kansainvälistymisen. Jos halutaan laajentua uu-

teen maahan, saattaa olla helpompaa ostaa valmis yritys, joilla on jo toimipaikat, 

prosessit ja maksuliikenne olemassa sekä tietoa kyseisen maan toimintatavoista. 

Haastateltavat korostivat sitä, että yritysoston avulla ei tarvitse lähteä yrityksen pe-

rustamisvaiheesta liikkeelle uudessa maassa. Olemassa olevalla yrityksellä on 

myös useimmiten enemmän tietoa vallitsevista markkinoista kyseissä maassa, joten 

laajentuminen on helpompaa jatkossa.  Myös Dattan & Puian (1995) mukaan kan-

sainvälistymistä voidaan vauhdittaa ostamalla olemassa oleva yritys ulkomailta ja 

näin saavuttaa esimerkiksi valmista tietotaitoa vallitsevista markkinoista ja saada 

haltuun paikan päällä olevia resursseja. 
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”Yksi motiivi on tietysti etabloituminen uuteen maahan eli lähtökohtai-

sesti siinä saa silloin hyvin tai huonosti tai jotain siltä väliltä toimivan 

yrityksen kaikkine taloushallintoineen, pankkitieleineen ja maksuliiken-

teineen ja sillä on jonkunnäköinen henkilökunta ja olemassa oleva asia-

kaskanta. Tavallaan saa sellaisen valmiin platformin suhteellisen hel-

polla ja siinä säästää aikaa ja vaivaa kun sitten lähdetään laajenemaan 

siellä enemmän.” (H4) 

 

Yritysostolla halutaan usein myös hankkia erityisosaamista ja asiakaskuntaa. Yri-

tysostolla saadaan osaavaa henkilökuntaa ja olemassa olevia asiakassuhteita. Alan 

ammattilaisia voi olla vaikea löytää ja asiakkaista voi olla kova kilpailu jatkuvasti  

erityisesti palveluyritysten keskuudessa. Kohdeyritykseltä voidaan saada teknolo-

giaa tai innovaatioita, joilla on mahdollista kehittää oman yrityksen toimintaa. Koh-

deyrityksellä saattaa olla myös prosesseja tai toimintatapoja, joiden käyttöönotolla 

voidaan saavuttaa tehokkuutta. Ahula ja Katila (2001) ovat päätyneet samankaltai-

siin tuloksiin tutkiessaan yritysostojen vaikutusta ostajayrityksen innovaatiotoimin-

taan. Tietotaidon hankkiminen ja kyvykkyyksien parantaminen osoitettiin keskeisiksi 

motiiveiksi yritysostoille heidän tutkimuksessaan. Haastattelujen perusteella voi 

päätellä, että varsinkin toimialoilla, joissa on paljon pieniä toimijoita, yrityskaupat 

ovat helpoin vaihtoehto yritykselle kasvaa.  

 

”Esimerkiksi taloushallinnon alalla tulee yleensä se, että se on aika sa-

manlaista sitten loppuen lopuksi kaikissa yrityksissä. Myynti on aika vai-

valloista ja asiakkaat aika hitaasti vaihtaa palveluntarjoajaa, niin siksi 

yrityskaupat on tosi päivänselvä tapa edetä. Eli ostetaan käytännössä 

asiakkaita ja henkilöstöresursseja.” (H2) 

 

”Kartoitetaan esimerkiksi, että ketkä on ne kovimmat tekijät tai kovim-

mat nimet sillä kyseisellä alalla eli ketkä halutaan ja ainoa tapa saada 

ne rekrytoitua saattaa olla yritysosto.” (H4) 
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Haastateltava 1 tuo pääomasijoittajan näkökulman yritysostojen motiiveille. Pää-

omasijoittaja useimmiten tulee pääomistajaksi yritykseen, koska näkee kehityspo-

tentiaalia kohdeyrityksessä. Tullessaan omistajaksi yritykseen, sijoittaja pyrkii kehit-

tämään ja muokkaamaan yritystä ajatuksena, että muutaman vuoden kuluttua yritys 

saadaan myytyä parempaan hintaan eteenpäin. Usein yrityksen eteen ollaan val-

miita tekemään kehitystoimia, mutta yrityksessä on oltava potentiaalia ja tilanne 

markkinoilla sopiva. Se, oliko sijoitus kannattava, pystytään mittaamaan vasta sen 

jälkeen, kun yritys on myyty eteenpäin.  

 

”Jos pääomasijoittaja tulee sisään pääomistajaksi, niin se on ensinnä-

kin nähnyt, että yrityksessä on kehityspotentiaalia, ei ne muuten tule 

sinne. Koska ne toimii siten, että ne tulee sisään, ne lähtee muokkaa-

maan ja kehittämään sitä yritystä. Ja niillä on aina ajatuksena, että ne 

viimeistään viiden vuoden kuluttua myy sen parempaan hintaan. Eli se-

hän on se motivaattori heillä. Eli osta halvalla myy kalliilla.” (H1) 

 

Haastateltavien mukaan yritysostoilla halutaan löytää synergiaetuja. Berkovitch & 

Narayanan (1993) toteavat tutkimuksessaan, että yhdistämällä kaksi yritystä voi-

daan saavuttaa lisäarvoa, jota yritys ei yksinään pystyisi saavuttamaan. Eräs haas-

tateltava korosti sitä, että myös horisontaalisilla yritysostoilla on mahdollista saavut-

taa jotain uutta, sillä saman toimialan yrityksessä voi olla asioita, joista toinen voi 

hyötyä. Esimerkiksi asiakkuudet tai järjestelmät voivat olla erilaisia kohdeyrityk-

sessä. Vertikaalisilla yritysostoilla taas voidaan saavuttaa jotain, mitä omalla alalla 

ei ole tarjota ja näin turvata esimerkiksi aiemmin ulkoistetut toiminnot. Tutkimustu-

lokset ovat melko yhtenäisiä aiemman tutkimuksen kanssa. Walterin ja Barneyn 

(1990) tutkimus osoittaa, että horisontaalisiin yritysostoihin ei löydy ainoastaan yhtä 

motiivia, vaan niihin ohjaavat useat eri syyt, kuten markkina-aseman kasvattaminen 

ja tehokkuuden parantaminen. Tutkimuksen mukaan taas vertikaalisiin yritysostoi-

hin ryhdytään pääasiassa siksi, että halutaan turvata resurssit ja vähentää riippu-

vuutta toisesta yrityksestä. Haastateltavien mukaan synergiaetuja tarkasteltaessa 

täytyy miettiä, miten kohdeyrityksen toiminta sopii yhteen ostajan toiminnan kanssa. 

Potentiaalisia synergioita arvioitaessa, on myös suunniteltava etukäteen, miten 
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kaksi yritystä saadaan yrityskaupan toteuduttua integroitua niin, että hyödyt saa-

daan maksimoitua.  

 

”Yritys A ja yritys B miettii yhdessä, että lyömällä hynttyyt yhteen voi-

daan keksiä joku asia jota ei ole vielä olemassa. ” (H2) 

 

”Halutaan löytää synergiaa sillä, että vaikka on tavallaan saman alan 

toimija, niin kuitenkin erilainen toimija. Asiakaskunta on erinäköinen, 

siellä on pieni määrä asiakkaita, mutta ne on suuria. Ja tietenkin esi-

merkiksi järjestelmäpuoli tai yritys pääsee profiloitumaan ihan toisen 

näköiselle markkinalle kuin mihin yritys semmoisenaan olisi pystynyt.” 

(H3) 

 

”On mietittävä yrityksistä, että onko 1+1 >2 tai millä tavalla siitä saa-

daan enemmän kuin kaksi. Silloin tulee tärkeämmäksi kaupan jälkeen 

se, että miten se integroidaan, että päästään siihen että 1+1 on vaikka 

kolme. Jos sitä ei toteuteta kunnolla, siihen kolmoseen ei päästä.” (H1) 

 

Yrityksen sisäiset talousjohtajat toivat haastatteluissa esille synergiaeduista kustan-

nussäästöt. Ajatus on yhtenäinen Trautweinin (1990) esittämän tehokkuusteorian 

ajatuksen kanssa. Teorian mukaan operatiivisia synergioita saadaan muun muassa 

toimintojen yhdistämisestä ja tiedon jakamisesta. Haastateltavien mukaan kustan-

nussäästöjä saavutetaan esimerkiksi hallinnon ja kiinteiden kulujen myötä. Esimer-

kiksi vaikka ketjuliiketoiminnassa toimipaikkoja lisätään, ei välttämättä hallinnon 

henkilöstömäärää tarvitse kasvattaa ja jokaisen toimipisteen tuoma lisäarvo saa-

daan hyödynnettyä täysimääräisesti. Markkinointikulut voidaan myös usein pitää sa-

mana, vaikka toimipisteiden määrä kasvaisi.  Lisäksi joidenkin toimintojen ulkoistus-

sopimuksia voidaan irtisanoa, jos yritys kykenee yrityskaupan myötä itse hoitamaan 

nämä toiminnot. Esimerkkinä mainittiin järjestelmät ja palkanlaskenta. Myös jos laa-

jennutaan samalla maantieteellisellä alueella, turhia toimitiloja voidaan karsia. 

Haastateltava 4 korostaa myös yrityksen koon vaikutusta erilaisiin alihankkijasopi-

muksiin. Esimerkiksi suorissa hankinnoissa yritys saa volyymia ja neuvotteluvoimaa 
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suhteessa yhteistyökumppaneihin. Suurempi yritys on yleensä kiinnostavampi 

kumppani ja sopimusten ehdot voivat olla paremmat, jos esimerkiksi koko ketjuyritys 

keskittää ostonsa yhteen paikkaan.  

 

”Kun hankitaan kannattavia yrityksiä ja niputetaan niitä yhteen, niin 

sieltä se motiivi ehkä tulee sitten kiinteiden kulujen tai adminin kulujen 

liudentumisen kautta. Vaikka ketjuliiketoiminnassa on sama määrä 

suunnilleen admin-porukkaa, mutta tuplamäärä toimipisteitä tällä het-

kellä. Sama juttu esimerkiksi markkinointikulujen kanssa. Niin silloin se 

suhteellinen jokaisen toimipaikan tuoma lisäkate tulee aina enemmän 

tai vähemmän puhtaana sitten kokonaisuuteen lisää. Siitä tulee sitä 

suuruuden ekonomiaa.” (H4)  

 

”Pystytään karsimaan, jos on jotain selkeitä päällekkäisyyksiä. Yleisim-

min tulee mieleen hallinto, softat, joskus toimitilat, joskus myös henki-

löstö ja jotkut toiminnot, varsinkin jos on ulkoistettu jotain toimintoja 

aiemmin, niin siinä on selkeä synergiaetu, että se ulkoistus lopetetaan 

ja panostetaan omaan, jos esimerkiksi kohdeyrityksellä on osaamista.” 

(H3) 

 

Yritysostoista saatavat synergiaedut riippuvat paljon toimialasta ja osapuolena ole-

vien yritysten ominaisuuksista. Haastatteluista voi myös päätellä, että synergiaedut 

eivät muodostu itsestään, vaan niiden eteen on tehtävä toimenpiteitä sekä yritys-

kaupan suunnitteluvaiheessa että toteuttamisvaiheessa. Bower (2001) on esittänyt 

viisi syytä yleisintä syytä yrityskaupoille: alalla on ylikapasiteettia, halutaan laajentua 

maantieteellisesti, pyritään luomaan uusia tuotteita ja laajentaa markkina-aluetta, 

tuotekehitys korvataan yritysostolla tai tarkoituksena on lähentää toimialoja, joiden 

rajat ovat saattaneet hämärtyä. Haastatteluista saadut tutkimustulokset ovat lin-

jassa kaikkien Bowerin (2001) esittämien viiden yleisimmän motiivin kanssa. Erityi-

sesti taloushallinnon toimialalla toimijat ovat pieniä, mutta niitä on paljon ja tuoteke-

hitys korvataan ostamalla valmis yritys, jolla esimerkiksi järjestelmät ovat valmiina. 
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Haastateltavan 1 mainitsemilla vertikaalisilla yritysostoilla pyritään juuri lähentä-

mään eri toimialojen yrityksiä.  Devos et al. (2009) ovat myös esittäneet kolme asiaa, 

joilla yrityskaupat tuovat synergiaetuja: tehokkuuden parantaminen, verotukselliset 

asiat sekä markkinavoiman lisääntyminen. Tehokkuuden parantaminen ja markki-

navoiman lisääntyminen nousivat esille myös haastatteluissa, mutta verotuksellisia 

syitä yritysostojen motivaattorina ei kukaan haastateltavista tuonut esille.  

 

3.3.2 Ylioptimismi yritysostoissa 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että lähtökohtaisesti aina yritysostoihin liittyy 

ylioptimismia ja kaupan tuoman lisäarvon yliarvioimista. Haastatteluissa korostui 

kuitenkin se, että tietynlainen yli-innostuneisuus liittyy ihmisen perusluonteeseen ja 

yritysostoja ei lähdettäisi toteuttamaan, mikäli niissä ei nähtäisi riittävästi potentiaa-

lia. Jos potentiaalisia synergioita nähdään paljon ja ostokohde on yrityskauppahet-

kellä kannattava, helposti kohdeyrityksestä ollaan valmiita myös maksamaan enem-

män. Vasta useimmiten myöhemmin nähdään, oli yritysosto kannattava suhteessa 

maksettuun hintaan vai ei. Ylioptimismia voi verrata Rollin (1986) hubris-teoriaan eli 

ylimielisyyteen. Tosin haastateltavat eivät näe sitä niin voimakkaana kuin mitä teo-

riassa esitetään. Hubris-teorian mukaan ylimielisyys viittaa siihen, että johtajat teke-

vät virheitä arvioidessaan kohdeyrityksiä ja lähtevät toteuttamaan yrityskauppaa, 

vaikka synergiaetuja ei olisi välttämättä saavutettavissa. Haastateltavien mukaan 

kyse on enemmän yli-innostumisesta ja synergiaetujen yliarvioinnista.  

 

”Kyllähän se on sitä, että liiketoiminta ja yrittäminen on kuitenkin tule-

vaisuuden uskomista ja tietynlainen hyvin voimakas optimismi sisään-

rakennetusti liittyy jo siihen. Jos ne fiilikset olisi, että vähän tuntuu kur-

jalle tämä homma, niin ei niissä olosuhteissa tehdä yrityskauppoja. 

Vaan totta kai se perustuu aina siihen, että mahtava uusi tulevaisuus 

urkenee tästä.” (H2) 
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”Useimmiten kun niitä yrityskauppoja perustellaan sitten hallitukselle tai 

rahoittajille, niin niitä katsotaan kuitenkin aina pikkusen ruusunpunai-

sien lasien läpi eli harvoin ne positiivisesti yllättää isosti. Mut joskus tu-

lee isompia negatiivisia yllätyksiä kyllä.” (H4) 

 

Haastateltava 1 toi esille talousjohtajien ja muiden talousihmisten tärkeän roolin yri-

tyskauppojen realisteina. Liian ylioptimiset arvioit täytyisi karsia ja toimia varovai-

suusperiaatteella. Kustannuksia tulee yleensä enemmän kuin on arvioitu ja kasvu 

ei välttämättä toteudu niin nopeasti ja sellaisella volyymilla kuin on toivottu. Muutkin 

haastateltavat uskovat, että vain alle puolet yrityskaupoista pääsee tavoiteltuihin sy-

nergioihin ja siihenkin he suhtautuvat skeptisesti. Haastateltavat 3 ja 4 nostavat 

esille, että ostetun yrityksen kannattavuus harvoin pysyy sillä tasolla, mitä se saat-

tanut olla yrityskauppahetkellä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että neuvotteluvaihe 

ja due diligence -tutkimus kestävät pidempään kuin on ajateltu ja myyjäosapuoli kar-

sii kulujaan, jotta saisi näytettyä mahdollisimman hyvää tulosta. Esimerkiksi kehi-

tystä ja markkinointikuluja vähennetään sekä henkilöstön rekrytointi lopetetaan, 

vaikka tarvetta sille olisi. Yrityskauppahetken koittaessa tästä syystä saattaa yritys-

toiminnassa tulla lamaannus ja myyntikin voi kärsiä, jos esimerkiksi brändi vaihtuu. 

Asiakkaat saattavat olla aluksi ihmeissään tutun yrityksen nimen ja toimintatapojen 

vaihduttua. Lisäksi yrityskaupan onnistumiseen voi vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten 

markkinatilanne, jota ei ole tiedetty yrityskaupan suunnitteluvaiheessa. Myös jos lii-

ketoiminta on hyvin henkilöstösidonnaista, voi olla, että kohdeyrityksen avainhenki-

löitä lähtee, vaikka heitä olisi yritetty sitouttaa yritykseen.  

 

”Voidaan sanoa näin, että me talousihmiset ja talousjohtajat ja -päälliköt 

ja muut, että meidän tehtävänä on olla se pahanilmanlintu ja vetää niitä 

muita takaisin maanpinnalle. Että haloo, puolet pois tosta kasvusta ja 

kustannuksia tuplasti lisää ja katsotaan sitten, että miltä se näyttää.” 

(H1)  
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”Yleistä on sitten taas se, että myyjäosapuoli stoppaa kaikki kulunsa 

siinä neuvotteluvaiheessa, jos siinä on yhtään epäilystä, että tässä ru-

vetaan vielä niinkun iltalypsyyn ja viimeisiin vääntöihin, niin saadaan 

näytettyä mahdollisimman hyviä kuluja.” (H4) 

 

Haastateltava 2 on samaa mieltä, että harvoin yritysostoissa päästään tavoitteisiin, 

mutta korostaa sitä, että jälkilaskentaa tehdään hyvin vähän. Yrityskauppahetkellä 

tehdään kasvusuunnitelmat ja määritellään tavoitteet, mutta muutamien vuosien jäl-

keen ei välttämättä enää tarkastella, että saavutettiinko asetetut tavoitteet. Ainoas-

taan tilanteissa, joissa on sovittu esimerkiksi lisäkauppahinta (earn-out) tai muu 

kauppahinnan muuttuva osa, tavoitteiden saavuttamista seurataan erityisellä tark-

kuudella. Nämä tilanteet aiheuttavat myös paljon riitatilanteita yrityskaupoissa. Yl-

lättävää on, että tilanteissa, joissa kohdeyrityksen liiketoiminta sulautetaan osta-

jayritykseen sekä kauppahinta maksetaan kerralla, harvoin tarkastellaan yrityskau-

pan kannattavuutta jälkikäteen. Myös haastateltavan 1 mukaan kyse on aina siitä, 

millä aikavälillä tarkastelu tapahtuu. Hänen mielestään kolme vuotta on realistinen 

aika yritysmaailmassa yritysoston todellisten vaikutusten ennustamiselle. Yrityskau-

poissa viisi vuotta nähdään haasteellisempana jaksona ja kymmenen vuoden pää-

hän ennustaminen nähdään jo miltei mahdottomana.  

 

”Mun havainnot on kyllä, että ei niitä [yrityskaupalle asetettuja tavoit-

teita] 3-5 vuoden päästä mietitä, kukaan ei enää edes muista tai viitsi 

tai edes haluakaan kovin tarkasti perata jälkikäteen että meniks tää nyt 

silleen. Ainoastaan tilanteissa, että siinä kauppahinnassa on joku earn-

out. Niin silloin niitä kyllä seurataan jopa hysteerisen tarkasti. ” (H2) 

 

”Ostohetkestä sellanen kolme vuotta on realismia, että sen pystyy jo-

tenkin mahdollisesti edes ennustamaan.  Viisi vuotta rupee olee jo niin 

pitkä, että se on aika hankala, että saa sen menemään oikein. Jos ka-

totaan 10 vuotta siitä, kun ostettiin, se on ihan mahtava firma, mutta ei 

kukaan silloin kun ostettiin kattonu 10 vuoden päähän, että se on sitten 

sattumaa, että näin on käynyt. ” (H1) 
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Haastattelututkimuksesta, kuten myös Berkovitchin ja Narayananin (1993) sekä 

Haywardin ja Hambrickin (1997) tutkimuksista voi päätellä, että ylimielisyyttä on 

saattanut esiintyä yrityskauppapäätöksissä, oli lopputulos onnistunut tai ei. Useampi 

haastateltava korosti kuitenkin kassavirran merkitystä yrityskauppapäätöksissä. 

Sellaiseen yrityskauppaan ole järkevää lähteä, joka vaarantaa yrityksen maksuky-

vyn ja liiketoiminnan useaksi vuodeksi, vaikka muuten yrityskauppa olisi järkevä ja 

kannattava. Yleensä juuri kassavirta voi olla tekijä, joka hieman hidastaa innok-

kuutta yritysostoon. Esimerkiksi myös Malmendier ja Tate (2008) tutkimus osoittaa, 

ylimielisyyden vaikutus on vahvimmillaan silloin, kun yritys pystyy sisäisesti rahoit-

tamaan yritysostonsa. 

 

3.3.3 Johdon henkilökohtaiset syyt 

 

Ostavan yrityksen koko vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka yleisinä johdon henki-

lökohtaiset motiivit yritysostoille nähdään. Ostavia ja myyviä yrityksiä on erilaisia, 

joten riippuu, tarkastellaan isompien yritysten johtajista vai pienten yrittäjävetoisten 

yritysten toimintaa. Kaikki haastateltavat pitivät todennäköisenä sitä, että suuryritys-

ten johdolla on enemmän henkilökohtaisia motiiveja lähteä toteuttamaan yritysos-

toja. Useimmiten henkilökohtaisia intressejä yritysostoille on mahdollisella ammatti-

johdolla, jolla ei ole kovin suurta omistuksellisuutta yrityksessä. Ammattijohtajilla, 

jotka on palkattu vain johtamaan yritystä voi olla kunnianhimoa ja suuret kasvuta-

voitteet. Haastatteluista nousi esille julkisuudessakin olleita esimerkkejä pörssiyhti-

öiden johtajien toteuttamista kyseenalaisista yrityskaupoista. Lisäksi saattaa olla 

kyse myös tilanteista, joissa ammattijohtajien palkkiot on sidottu kasvuun ja tämän 

takia ohjaa johtajia vääränlaiseen toimintaan ja oman edun tavoitteluun. Haastatel-

tavien ajatukset suuryritysten johtajien motiiveista ovat linjassa Trautweinin (1990) 

imperiumin rakentamisteorian kanssa. Teorian mukaan yrityksen johtajat suunnitte-

levat ja toteuttavat yritysostoja maksimoidakseen oman hyötynsä osakkeenomista-

jille tuotettavan arvon sijasta. Nykyisin kuitenkin esimerkiksi kasvuun suhteutetut 

johtajien bonusjärjestelmät nähdään harvinaisempia kuin aikaisemmin. Lisäksi 

haastateltava 2 muistuttaa, että kasvuhaluisen yrityksen omistajat ovat asettaneet 
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nämä tavoitteet johdolle ja toimiva johto vain toteuttaa niitä tavoitteita yrityskauppo-

jen kautta. Vaikka operatiivinen johto useimmiten laittaa liikkeelle yritysostoproses-

sin, hallitus on kuitenkin edustamassa omistajia ja tarkastelemassa kriittisesti asi-

oita, ennen kuin tehdään päätöksiä. Haastateltava 1 myös korostaa, että asiaa ei 

voida yleistää, sillä johdon henkilökohtainen edun tavoittelu on usein myös persoo-

nakysymys ja johtajia on monenlaisia.  

 

”Isompien yritysten maailmassa, jossa se johto on ammattijohto, jolla ei 

ole ainekaan kovin suurta omistuksellisuutta tai yrittäjäintressiä niin toki 

kaikki kunnianhimo ja omat johdon kasvutavoitteet vaikuttaa. Mutta 

siksi niitä tavoitteita on, jos on kasvuhaluinen yritys, niin sitten omistajat 

on asettanut johdolle sellaiset tavoitteet. Ja sitten johto toteuttaa sitä ja 

se on aika tyypillinen intressi kasvaa yrityskaupoilla tai keinoilla millä 

hyvänsä.” (H2) 

 

”On olemassa isompia ja pienempiä egoja ja näitä, jotka haluaa raken-

taa omia imperiumeja. Se on monta kertaa persoona kysymys. On tie-

tenkin ihan päinvastaisia, jotka on hyvin jalat maassa ja järkeviä ja osaa 

arvioida ne riskit ja mahdollisuudet oikein. Meitä on moneen junaan.” 

(H1) 

 

Haastatteluissa nousi esille, että yrittäjävetoisissa pienemmissä yrityksissä johdon 

henkilökohtaiset motiivit ovat harvinaisempia. Erityisesti yrityksen sisäiset talousjoh-

tajat, haastateltavat 3 ja 4 olivat sitä mieltä, etteivät he ole törmänneet henkilökoh-

taisiin intresseihin. Haastateltava 2 oli taas sitä mieltä, että kyllä joissakin tapauk-

sessa yrittäjänkin oma kunnianhimo voi korostua tai pienemmistä yrityksistä johtajat 

haluavat luoda suurempia yrityksiä hinnalla millä hyvänsä. Haastateltavan 4 mu-

kaan yritysostoissa mietitään aina yrityksen etua, mutta on mahdollista, johtajilla on 

vahvoja mielipiteitä esimerkiksi ostokohteen sijainnin tai muiden ominaisuuksien 

suhteen.  
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”Näissä yrittäjäpohjaisissa yrityksissä ei ole varaa olla oma ego mie-

lessä” (H3) 

 

”Joillain johtajilla voi toki olla vahvoja mielipiteitä paikkakunnista tai koh-

teista tai muista. Mut siellä on kuitenkin se business reason taustalla. ” 

(H4) 

 

Haastatteluista voidaan päätellä, että johtajien henkilökohtaisia motiiveja esiintyy 

yritysostoissa, mutta ne ovat yleisempiä suurissa yrityksissä verrattuna pienempiin 

yrityksiin. Myös esimerkiksi Amelin et al. (2004) tutkimuksen mukaan yritysjohtajat, 

joilla on enemmän osakkeisiin sidottuja palkkioita kuin rahaan sidottuja, lähtevät 

epätodennäköisemmin toteuttamaan yrityskauppaa, varsinkaan sellaista, jolla voisi 

olla arvoa vähentävää vaikutusta. Johtajilla nähdään kuitenkin olevan henkilökoh-

taisia mielipiteitä yrityskaupan kohteesta, mutta tärkeimpiä päätöksiä ei tehdä ilman 

osakkeenomistajien hyväksyntää. Nguyen et al. (2012) jakoi yrityskauppojen motii-

vit arvoa lisääviin ja lisäämättömiin motiiveihin, joista arvoa lisäämättömiin motiivei-

hin luettiin johdon motiivit ja ylimielisyys. Haastattelujen perusteella voidaan kuiten-

kin todeta, että vaikka johdon henkilökohtaisia motiiveja tai ylimielisyttä esiintyisi yri-

tysostopäätöksissä, ei niiden nähdä olevan täysin arvoa lisäämättömiä motiiveja. 

Lähtökohtaisesti yritysostoissa koetaan aina olevan myös joitakin arvoa lisääviä ele-

menttejä. 

 

3.4 Yritysostojen suunnitteluvaihe 

 

Toinen pääteema haastatteluissa oli yritysostojen suunnitteluvaihe, joka käytiin läpi 

haastateltavien kanssa vaiheittain. Suunnitteluvaiheeseen koottiin kysymyksiä os-

tokohteen valinnasta ja arvonmäärityksestä, neuvotteluprosessista sekä due dili-

gence-tutkimuksesta. Haastatteluissa läpikäydyt suunnitteluprosessin vaiheet poh-

jautuivat teoreettiseen viitekehykseen (esimerkiksi Katramo et al. 201; Gomes et al. 

2013). Lisäksi haastateltavien kanssa keskusteltiin vaiheiden tärkeydestä ja asi-

oista, jotka voivat aiheuttaa yritysoston toteuttamatta jättämisen tai hidastaa sitä 

merkittävästi. Useampi haastateltava näki yritysostoprosessin Veryn ja Schweigerin 
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(2001) tavoin oppimisprosessina. Mitä enemmän yritysostoja toteuttaa, sitä suju-

vammin niiden suunnitteluprosessi järjestetään myös jatkossa.  

 

3.4.1 Ostokohteen valinta 

 

Yrityskauppaprosessi voi lähteä liikkeelle hyvin monella eri tavalla. Kaikki haastatel-

tavat korostivat kuitenkin ensisijaisesti sitä, että ennen kuin tehdään päätös laajen-

tua yritysostoilla, ostavan yrityksen on oltava selvillä omasta strategiastaan ja liike-

toiminnastaan. Yrityksen on oltava perillä toimialasta sekä omasta ja kilpailijoiden 

asemasta markkinoilla. Strategiana voi olla kasvaa yrityskaupoilla, mutta tiedossa 

on oltava tarkasti se mitä ja millaisia yrityksiä halutaan tavoitella. Ilman selkeää ole-

massa olevaa strategiaa on turha lähteä toteuttamaan yritysostoja. Kaikki haasta-

teltavat puhuivat enimmäkseen horisontaalisista yritysostoista ja olivat kuitenkin yk-

simielisiä siitä, että varsinkin Suomessa saman toimialan yritykset tiedetään hyvin 

ja markkinat osataan määritellä. Jos toimialaa ja kilpailijoita ei tunne, on liiketoimin-

taa ylipäätään hankala kehittää. Useampi haastateltavista pitikin strategian määrit-

tämistä ja ostokohteen valitsemista yritysostoprosessin tärkeimpänä vaiheena.  

 

”Kyllä liiketoiminnassa tiedetään jo ketkä ovat kilpailijoita ja mitä saman 

toimialan yrityksiä on olemassa. Se on sitä johdon jatkuvaa työtä, kuten 

automaattisesti myös muuten sen markkinatilanteen tarkkailu.” (H2)  

 

Haastateltava 1 kertoi hyvän vertauksen purjehduskilpailusta ja yritysmaailmasta: 

 

”Jos sä olet vaikka Suomenlahdella purjehduskilpailussa, niin jos sä et 

tiedä, missä kilpailijat menee, se on aika vaikea kilpailla. Varsinkin jos 

sä olet sumussa siellä. Se on varsinkin laji, jossa katsotaan, että okei 

kilpailija tekee noin, tuolla ne kääntyy, ehkä mekin käännytään, vai eikö 

käännytä. Keskitäänkö me jotain parempaa? Se on vähän sama juttu 

firmoilla, että sun pitää tietää tasan tarkkaan, missä sä olet, mitä ne 

muut tekee, ja miettiä et miten me päästään parhaiten tohon maaliin.”  

(H1) 
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Kun yrityksen strategia on määritelty, on mahdollista aloittaa kartoittamaan tarkem-

min, millaisia yrityksiä on olemassa. Kun yritys haluaa kasvaa yrityskaupoilla, po-

tentiaalisia ostokohteita etsitään aktiivisesti ja työ on jatkuvaa tiedon analysointia. 

Ostokohteista pyydetään tietoja, jotka eivät selviä julkisista lähteistä. Potentiaalisen 

kohdeyrityksen liiketoiminnan on ennen kaikkea sovittava yrityksen strategiaan ja 

muiden ominaisuuksien oltava haluttuja.  Muun muassa myös Jemisonin ja Sitkinin 

(1986) tutkimuksen mukaan tärkeää on varmistaa ostokohteen strateginen ja or-

ganisationaalinen yhteensopivuus. Haastateltavat nostivat esille muun muassa yri-

tyksen sopivan kokoluokan ja maantieteellisen sijainnin. Erityisesti ketjuliiketoimin-

nassa sijainti on kohdeyrityksen kannalta yksi tärkeimmistä, jos halutaan vaikutta-

vuutta juuri tietyllä maantieteellisillä alueilla, joko kotimaassa tai ulkomailla. Lehto 

(2006) on myös osoittanut tutkimuksessaan, että maantieteellisellä sijainnilla on 

keskeinen merkitys yrityskauppapäätöksissä. Tärkeäksi ominaisuudeksi haastatte-

luissa nousi myös kohdeyrityksen keskisimmät asiakkuudet ja asiakaskanta ylipää-

tään. Erityisesti yrityksille suunnatun palveluyrityksen osalta, olisi tärkeää tarkas-

tella, mitkä ovat suurimmat noin 20 prosenttia asiakkaista ja paljonko ne tuovat lii-

kevaihtoa yritykseen. Kuluttajille suunnatun palvelun osalta olisi hyvä tietää asia-

kasmäärät ja asiakaskäyttäytyminen. Lisäksi potentiaalisista yrityksistä selvitetään, 

ovatko ne myynnissä ja tämän jälkeen pyydetään tarkempia talouslukuja, jotka eivät 

ilmene tilinpäätöksistä. Joskus potentiaalisia kohteita voi olla useampikin, silloin 

kohteiden ominaisuuksia ja kannattavuutta vertaillaan yksityiskohtaisemmin. Aiem-

massa tutkimuksessa esimerkiksi Kusewitt (1985) on osoittanut, että ostokohteen 

tulisi olla tuottavuudeltaan toimialan keskiarvon yläpuolella ja kooltaan noin viisi pro-

senttia ostajayrityksen koosta. Tuottavuudesta haastateltavat ovat melko samaa 

mieltä, mutta heidän kokemuksensa mukaan useat ostetut kohdeyritykset ovat ol-

leet kooltaan huomattavasti suurempia kuin viisi prosenttia.  

 

”Mulla on yleensä vakiolista kysymyksiä. Että syntyy käsitys, mikä se 

firma on eikä vain sellaisia lukuja, jotka selviävät tilinpäätöksestä. Kyl-

lähän siellä kiinnostaa tietää asiakaskunta ja sekin jaoteltuna paljonko 

niitä on kaiken kaikkiaan ja ottaa sieltä suurimmat 20 prosenttia, pal-

jonko ne tuo liikevaihtoa.” (H1) 
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”Kohdeyrityksen istuvuus yhtiön strategiaan, siitä se lähtee. Että sopiiko 

se, tietyn tyyppinen, tietyllä alueella tai tietyntyppinen toiminta. Eli onko 

liian pieni tai liian iso, oikean tai vääräntyyppiset asiakkuudet ja henki-

löstön osaaminen tietty. (H3) 

 

”Se [kohdeyritysten kartoittaminen] on toki talouslukujen ja asiakas-

määrien ja muun läpikäymistä, että jos löytyy alue X ja sieltä kaks toi-

mijaa, niin yritetään kattoo kumpi niistä on parempi, kummalla on pa-

rempi sijainti ja näin et kumpi meitä kiinnostaa enemmän. Sitten kaik-

kien julkisten lähteiden jälkeen aletaan lähestyy kyseisiä yrityksiä. Eli 

jos ovat myynnissä, heiltä halutaan tarkempia talouslukuja, asiakas-

määriä ja muita vastaavia.” (H4) 

 

Kolme neljästä haastateltavasta toi myös esille tärkeänä asiana kohdeyrityksen 

henkilöstön osaamisen ja sitoutumisen huomioisen. Kaksi haastateltavista korosti 

myös kohdeyrityksen omistuspohjan tarkastelua, sillä he ovat kokeneet, että iäk-

käämpi omistaja herkemmin on valmis luopumaan yrityksestään. Jos yritys on esi-

merkiksi juuri perustettu ja omistaja on täysin yritykselleen omistautunut nuori, hän 

harvemmin lähtee sitä myymään. Huomioon on myös otettava, että jatkaako yritys-

toiminnan vetäjä tai omistaja yrityksessä yrityskaupan tapahduttua. Mikäli omistaja 

ei jatka yrityksessä, riskinä on, ettei toiminta jatku samanlaisena. Yksi mahdollisuus 

myös on, että omistaja perustaakin uuden yrityksen myöhemmin ja muutaman vuo-

den päästä sopimusten salliessa vie vanhat asiakkaansa pois.  

 

”Se, että jääkö myyjä ja omistajat mukaan vielä ja kuinka pitkäksi aikaa 

ja missä roolissa, on kaiken A ja O. Jos ne ilmoittaa, että ne lähtee sa-

man tien kun kauppa on tehty, todennäköisesti kauppaa ei synny. 

Koska se riski sillion on, että se toiminta ei jatkukaan semmoisena kun 

se on ollut. Tai on mahdollista, että ne perustaa uuden ja jollain aikavä-

lillä vaikka sopimuksessa ois sanktioita, että ne ei kahteen vuoteen saa 
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niitä asiakkaita ottaa, mutta voi olla että kahden vuoden jälkeen ne poi-

mii ne kaikki sieltä.” (H1)  

 

Potentiaalisia yrityksiä etsitään useimmiten kilpailijoiden joukosta tai joskus myös 

yhteistyökumppaneista, jos tavoitellaan vertikaalista yritysostoa. Singh & Montgo-

mery (1987) mukaan yrityskaupat, joissa osapuolet liittyvät toisiinsa, ovat osoittau-

tuneet kannattavimmiksi ja esimerkiksi vihamielisiä yritysostoja tulisi välttää. Haas-

tateltavat ovat näistä samaa mieltä, sillä on huomioitava, että kaikki yritykset eivät 

ole myynnissä. Haastateltavien mukaan yrityksiä löytyy erilaisista kauppapaikoista, 

kuten yrityspörsseistä tai muiden välitystahojen kautta. Sopivan ostokohteen etsintä 

voidaan antaa toimeksiannoksi esimerkiksi konsulttiyritykselle tai lakiasiantoimis-

tolle. Tällöin esitetään toivottavat ominaisuudet ja asiantuntijat kartoittavat pienem-

män määrän potentiaalisia kohteita, joista voidaan valita sopivia. Haastateltava 1 toi 

esille, että myös ostavan yrityksen omat kontaktit ja verkosto yritysmaailmassa ovat 

hyviä lähteitä. Yrityksen omalla henkilöstöllä voi olla kontakteja ympäri maata, joista 

voidaan hyötyä. Haastateltava 4 toi taas esille luvanvaraisen liiketoiminnan, jolloin 

saadaan suoraan toimialalistauksista tietoon, millaisia toimijoita on kyseisellä alalla, 

jos itse ei tunne alaa niin hyvin. Useampi haastateltava sanoi myös aloittaneensa 

kohdeyritysten kartoittamisen yksinkertaisesti etsimällä Internetistä sopivia kohteita.  

 

”Se [ostokohteen etsiminen] on raakaa tiedon etsintää. Sitten on tietysti 

erilaisia välitystahoja tai voidaan antaa vaikka jollekin lakitoimistolle toi-

meksianto, että kartoittakaa ja olkaa yhteydessä. Sitten on olemassa 

kauppakamarin ja toimialajärjestöjen listauksia, mistä näkee mitä yri-

tyksiä löytyy. Monesti sitten se on vaan googlettamista. ” (H2) 

 

Kaiken kaikkiaan haastatteluissa ostokohteen ominaisuuksista nousi keskeisim-

mäksi sen sopivuus strategiaan ja kannattavuus. Yritys ei voi toteuttaa jatkuvasti  

yritysostoja, jotka eivät ole kannattavia. Yrityksen tulisi pystyä kuitenkin tuottamaan 

omistajilleen tuottoja kokonaisuutena.  
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”Pitkällä tähtäimellä ei voi ostaa yrityksiä, jotka systemaattisesti eivät 

olisi kannattavia. Ja se kannattavuus muodostuu siitä, että jos sä vaikka 

maksat tietyn kauppahinnan, niin sulla täytyy tietysti olla joku, miten sä 

tienaat sen kauppahinnan takaisin. Yritystoiminnassa on jollain lailla se, 

että sen täytyis pystyä generoimaan omistajilleen rahaa kokonaisuu-

tena. ” (H2) 

”Kyl se lähtökohta on kohteen oma kannattavuus tai synergiaetujen 

kautta kannattavuus. Se on kannattavuus versus hinta. Voi olla kannat-

tava mutta todella kallis tai halpa ja huono.”(H3) 

 

Joistakin ostokohteen ominaisuuksista voi myös haastateltavien mielestä tinkiä ja 

on muistettava, että moni asia on muutettavissa. Haastateltavan 2 kokemuksen mu-

kaan hyvin monen yrityksen toiminta on lähtökohtaisesti melko epäjärjestyksessä. 

Useassa yrityksessä esimerkiksi taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallin-

non prosessit voivat olla epäselviä. Prosessien ja hallinnon epäjärjestyksestä ei ole 

haittaa, mikäli niiden takana oleva ydinliiketoiminta on järkevää ja asiakassuhteet 

ovat hyviä. Liiketoiminnasta saatava kannattavuus on pääasia ja muita ominaisuuk-

sia on mahdollista parantaa ja kehittää hyvällä johtamisella tai organisoimisella. 

Useasti prosessit ja toimintatavat ovat muutettavissa ja toiminta järjestettävissä jär-

kevällä tavalla tulevaisuudessa, joten kohteen ostaminen voi silti olla hyvä päätös. 

Haastateltava 4 tuo myös ketjuliiketoiminnan näkökulman asiaan. Jos on tiedossa, 

että ostokohde aiotaan liittää osaksi ketjua ja yrityksen toiminta laittaa ostajayrityk-

sen näköiseksi, niin liiketoimintaakin voi katsoa siitä näkökulmasta, että sitä tullaan 

kehittämään. Mikäli ostajayritys on toimialalla kokenut toimija, tällä on yleensä tie-

dossa, miten asioita voi tehdä toisin ja esimerkiksi kannattavuuttakin kehittää. Haas-

tateltavien ajatukset ovat hieman ristiriidassa Jemisonin ja Sitkinin (1986) organi-

sationaalisen sopivuuden tärkeyden painottamisen kanssa. Organisaation sopivuus 

määritellään sen mukaan, miten yritysosapuolten hallinnolliset käytännöt, yrityskult-

tuuri ja henkilöstön ominaisuudet vastaavat toisiaan. Haastateltavat pitävät tär-

keänä henkilöstön osaamista sekä yrityskulttuuria, mutta ovat sitä mieltä että hallin-

nollisia käytäntöjä voi useimmiten muuttaa.  
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”Tosi monet yritykset ovat aikamoisia kaaoksia. Ne on hyvin erilaisia, 

kuin mitä itsekin koulukirjoista opiskelin. Tosi harvassa yrityksessä se 

toiminta on niin ideaalia. Monesti esimerkiksi hallinnon tai tekemisen 

kaoottisuus tai sotkuisuus ei sitten haittaa, jos tietynlailla se liiketoiminta 

on kuitenkin fiksua tai siellä on esimerkiksi järkeviä asiakassuhteita. 

Että kyllä se liiketoiminnasta saatava kannattavuus ja järkevyys on se 

asia, muulla ei ole niin väliä, niinkun periaatteessa. Kaikenhan voi muut-

taa, sehän on vaan johtamista sitten.” (H2) 

 

Haastateltavat 1 ja 3 tuovat esille myös sen, että yrityksen ei tarvitse olla täydelli-

sessä kunnossa, koska siinä tapauksessa kauppahinta on korkea. Kun löydetään 

kohteesta negatiivisia asioita, ne voivat olla muokattavissa, mutta niiden avulla voi-

daan tinkiä kauppahinnasta myyjän kanssa. Toinen puoli asiassa on taas se, että 

kohdeyrityksestä voidaan maksaa enemmän kuin oltiin ajateltu, jos se sopii strate-

giaan sekä tukee normaalia operatiivista toimintaa ja kasvua. Haastateltava 3 mai-

nitsee myös, että niin sanotusta kaupan takaisinmaksuajasta voidaan tinkiä, jos yri-

tysostosta saatavat hyödyt ovat todennettavissa.  

 

”Eihän sen firman tarvii olla tiptop silloin kun sen ostaa, koska jos se 

on, niin se maksaa.  Se on yks osa sitä, että voidaan tinkiä siitä et toi ja 

toi asia ei ole kunnossa mutta me tiedetään, miten saadaan ne kuntoon. 

Mutta koska nämä ei kunnossa, niin voidaan ilmoittaa et sen takia me 

ei makseta huippuhintaa vaan jotain muuta. ” (H1) 

 

”Asian voi kääntää toisinkin päin eli voidaan niin sanotusti tinkiä omista 

periaatteista hinnan suhteen. Eli voidaan mahdollisesti maksaa myös 

hieman enemmän, kuin mikä olisi normaalikäytäntö, jos se on kauppa, 

joka sopii erittäin hyvin strategiaan.” (H3) 

 

Jokaisesta haastattelusta nousi esille, että yrityskaupan suunnittelu voi alkaa jo ole-

massa olevan kohdeyrityksen tarkemmalla tarkastelulla. Aina sopivaa kohdetta ei 

tarvitse edes etsiä, vaan se on jo tiedossa. Haastateltavien mukaan yritystä, joka on 
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toteuttanut useampia horisontaalisia yritysostoja, lähestytään myös hyvin paljon itse 

myyjäosapuolten aloitteesta eli tarjotaan yritystä ostettavaksi. Tilanteita ja tarjouksia 

saattaa tulla myös yllättäen, vaikka yritysostoa ei olisi edes suunniteltu sillä hetkellä. 

Usein näissä tilanteissa ostettavissa on yritys, jossa on tapahtumassa jokin muutos, 

kuten omistajan eläköityminen, liiketoiminnan muuttaminen tai yrityksen ajautumi-

nen konkurssiin.  

 

”Voi olla niin päin, että ollaan itse liikkeellä, mutta usein myös niin päin 

että yritys on itse ottanut itse yhteyttä.  Silloin pitää lähteä tutkimaan ja 

kattomaan et mikäköhän peluri tämä on. Taustat kuka omistaa ja mitä 

omistaa. Ei ole rakettitiedettä, perusfaktat tulee selvittää, tilinpäätös ei 

kerro hirveästi. Henkilöstö, sen osaaminen, järjestelmät.” (H1) 

 

”Näitä tilanteita tulee, että siellä ostettavassa yrityksessä tapahtuu jokin 

muutos ja he ilmoittavat, että he ovat myynnissä, muuttamassa toimin-

taa tai ovat ajautumassa konkurssiin. Saadaan tieto jostain, että tossa 

voisi olla nyt oston paikka. Eli myös yllättävät tilanteet synnyttävät yri-

tysostoja, että tulee paikka ja erityistarjous kohdalleen. Sama kun kä-

velet kaupungilla ja huomaat, että tuolla on jotkut asiat hyvässä tarjouk-

sessa, ja siksi käyt ostamassa sen.” (H2) 

 

Haastatteluista voi päätellä, että tilanne markkinoilla ohjaa myös paljon ostokohteen 

valintaa. Ostajayrityksen ominaisuudet ja tahtotila määrittelee hyvin pitkälti sen, mil-

laista kohdetta lähdetään etsimään. Toiselle yritykselle jokin kohdeyritys voi olla 

strategisesti yhteensopiva, vaikka toinen ostaja näkisi sen kannattamattomana si-

joituksena.   

 

3.4.2 Ostokohteen arvonmääritys 

 

Ostokohteen arvonmäärittäminen alkaa jo haastateltavien mukaan ostokohteen va-

linnassa, kun arvioidaan mahdollisten kohdeyrityksen strategisia ominaisuuksia ja 
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tarkastellaan tilinpäätöslukuja. Systemaattisemmassa arvonmäärityksessä lähde-

tään syvällisemmin tarkastelemaan ostokohteen taloustietoja laskemalla tunnuslu-

kuja ja hyödyntämällä useampia arvonmääritysmalleja. Jokainen haastateltava mai-

nitsi ensimmäiseksi ostokohteen arvonmäärityksessä yritysoston takaisinmaksu-

ajan laskemisen. Yrityskaupasta on saatava siitä maksettu hinta takaisin, sillä yritys 

ei voi toteuttaa pitkään kannattamattomia yrityskauppoja. Kallunki ja Niemelä (2004) 

esittävät takaisinmaksuajan tunnusluvuiksi muun muassa P/E-luvun ja EBITDA-lu-

vun. P/E-tunnusluvussa kohdeyrityksen oman pääoman markkina-arvo suhteute-

taan edellisen tilikauden toteutuneeseen tai seuraavien vuosien arvioituihin nettotu-

loksiin. EBITDA-luku lasketaan suhteuttamalla yritysarvo eli oman ja vieraanpää-

oman arvo käyttökatteeseen. Haastateltavat 1 ja 4 toivatkin esille esimerkkinä 

EBITDA -luvun yleisenä kannattavuuden tunnuslukuna. Kohdeyrityksestä lasketaan 

ensimmäisenä, mikä luku on ollut aiemmin ja tämän jälkeen lasketaan, mikä luku 

olisi ollut osana ostavaa yritystä. Tunnusluvun kehitystä arvioidaan myös keskimää-

räisesti kolme vuotta eteenpäin. Luvusta lasketaan pois esimerkiksi henkilöstöku-

luja. Lukua suhteutetaan toimialan keskimääräiseen EBITDA-lukuun.  

 

”Hyvä tunnusluku on maailmallakin käytetty EBITDA. Hyvä olisi laskea 

taaksepäin, että mikä on sen kohdeyrityksen toiminnan EBITDA mikäli 

se on ollut ja sitten mikä se olis ollu osana sitä ostavaa yritystä.” (H1) 

 

”Käyttökatteen tunnuslukuja olisi hyvä laskea aina pre synergies ja post 

synergies -tilanteissa. Eli katotaa, mitä ne olis kulusynergioiden jälkeen, 

sillä ostajan toiminnan kertoimella.” (H4)  

 

Toisena hyvänä arvonmääritystapana useampi haastateltava mainitsi kassavirtape-

rusteisen mallin, joka tuo taas suhteessa erilaisen arvon yritykselle. Kassavirtape-

rusteisen mallin hyödyksi nousi se, että tilinpäätökseen tehtävät jaksotukset tai muut 

tuloksen järjestelyt eivät vaikuta kassavirtaan, joten voidaan saada yrityksestä re-

hellisempi kuva. Kassavirtaperusteisen mallin avulla voidaan tarkastella myös tule-

vaisuutta.  
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Se, että panostetaanko arvonmäärityksessä enemmän kohdeyrityksen historiatie-

don vai tulevaisuuden analysointiin, jakoi haastateltavien mielipiteitä. Haastatelta-

van 2 mukaan vanhoilla tilinpäätöksillä on loppuen lopuksi vain vähän merkitystä. 

Hän perusti kantansa sille, että historia on jo mennyttä ja yritysoston takaisinmaksu 

tehdään tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa voidaan tietenkin hyötyä siitä, mitä 

menneisyydessä on kertynyt. Esimerkkeinä hän mainitsi patentit ja asiakassopimuk-

set.  

 

”Minusta tulevaisuudella on enemmän merkitystä tietysti. Koska historia 

on mennyt, eikä sitä takaisin saa ja se takaisinmaksuhan tehdään tule-

vaisuudessa. Menneisyydellä siinä mielessä, että on jotain mistä am-

mentaa sitä tulevaisuutta. Jos siellä on jotain kertynyttä, voi olla asia-

kassopimuksia, jotain oikeuksia tai patentteja. Mutta niilläkin raha ja ta-

kaisinmaksu tehdään tulevaisuudessa.” (H2) 

 

Siinä, missä haastateltava 2 painotti tulevaisuuden merkitystä, haastateltava 3 pai-

notti enemmän historiaa. Historia antaa hyvän tiedon siitä, miten yrityksellä on men-

nyt aikaisemmin ja harvemmin kehityssuunta on ainoastaan ylöspäin. Toki kaikkea 

voi kehittää, mutta se on pidemmän toiminnan tulos.  Hän kuitenkin tuo esimerkkinä 

lisäkauppahinnasta sopimisen ratkaisuksi, mikäli myyjä näkee tulevaisuuden näky-

mät valoisempana. Katramon et al. (2011) mukaan lisäkauppahintaa käytetään 

yleensä pienten- ja keskisuurten yritysten yrityskaupoissa, sillä pienemmän yhtiön 

tulosta voi olla vaikeampi ennustaa. Lisäksi yleisesti heikossa taloustilanteessa li-

säkauppahintaa käytetään todennäköisemmin.  

 

”Mä kyllä painottaisin enemmän historiaa. On nähty sellaisia Exceleitä, 

miten noustaan ja kasvetaan ja tulos paranee. Se on nähty, että ei niihin 

voi hirveesti luottaa.” (H3)  

 

Haastateltavat 1 ja 4 eivät osanneet sanoa kumpaa pitäisivät tärkeämpänä, tulevai-

suutta vai historiaa. Haastateltava 1 analysoisi kolme vuotta historiaa ja kolme 

vuotta tulevaisuuden näkymiä.  Viisi vuotta hän näkee jo liian pitkänä aikana. Haas-

tateltava 4 taas näkee, että historia on faktatietoa ja siihen pohjautuen pysytään 
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katsomaan, mitä toimenpiteitä on tehty esimerkiksi tuloksen kehittämiseksi ja pal-

jonko siinä on vielä potentiaalia parantaa. Eli tulevaisuuden odotukset rakennetaan 

historiatiedon pohjalle. Hän painottaa myös toimialan tuntemusta, sillä historia tie-

dosta voidaan nähdä myös mitä on tehty huonosti kohdeyrityksessä ja tiedetään 

mitä liiketoiminnassa voisi tehdä toisin. Toimenpiteiden kuten myynnin ja markki-

noinnin lisäämisen vaikutus voidaan arvioida tulevaisuuden kehitykseen.  

 

”Historia on faktaa ja sit jos siihen historiaan pohjautuen se kohde pys-

tyy kertoo, mitä toimenpiteitä ne on tehny, että se tulos on esimerkiks 

kehittynyt positiiviseen suuntaan. Niin pystyt toki arvioimaan että, pal-

jonko siinä on potentiaalia parantaa vielä sen jälkeen mitä ne on jo 

tehny. Ne tulevaisuuden odotukset rakennetaan sen pohjalta, mitä sulle 

kerrotaan siitä historiasta, että eihän niitä voi erottaa toisistaan.” (H4)  

 

Taloudellisen tiedon saannin kohdeyrityksestä nähtiin olevan yleensä helppoa ja 

luotettavaa varsinkin, jos puhutaan suomalaisista yrityksistä. Suomessa lainsää-

däntö on kehittynyttä ja usein tilinpäätökseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Kuiten-

kin, jos mennään syvemmälle tutkimaan yksittäisiä lukuja, saattaa niissä olla vaih-

televuutta oikean kuvan antamisessa. Yritykset ovat myös järjestäneet taloushallin-

toaan eri tavoilla ja talouden oma seuranta saattaa olla eri tasolla eri yrityksissä. 

Esimerkiksi jos halutaan tarkkoja asiakaskannattavuuden lukuja, ei kaikilla yrityksillä 

ole niitä tarjota tarpeeksi kattavasti. Myös joissain yrityksissä kirjanpitoa ei välttä-

mättä ole tehty niin tarkasti kuukausittain, joten esimerkiksi erilaisista jaksotus- ja 

varauskäytännöistä riippuen yhtiön tulos saattaa vaihdella kuukausittain paljonkin. 

Ostaja joutuu silloin tekemään enemmän töitä sen eteen, että saa laskettua oikeat 

tunnusluvut ja arviomaan myös jonkinlaisen riskivaran sille, että saako tilinpäätök-

sestä riittävän ja oikean kuvan. Myös Kallungin ja Niemelän (2004) luotettavuutta 

heikentää se, että arvonmääritystä joudutaan tekemään osittain ulkopuolisen tiedon 

perusteella. 

 

”Isossa kuvassa perus sellanen taloudellinen informaatio löytyy, mutta 

sitten tietysti kun mennään sinne lukuihin sisälle niin tullaan taas siihen, 
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että yritykset on aika sotkuisia. Niin että miten paljon sitä sotkua siellä 

sitten on. Minkälaisissa olosuhteissa sitä yritystä on sitten johdettu tai 

omistettu. Että kuinka paljon siellä höpöä sitten luvuissa ja kaikessa ta-

loudellisessa informaatiossa.” (H2)  

 

”Kyl se nykyään mitä mä oon törmänny niin enemmän ja enemmän sä 

perusasiat löydät joka firmasta et sen verran hyvässä kunnossa ainakin 

tuntuu olevan ne taloushallinnon tulokset ja taseet, velat ja muut, inves-

toinnit viimeiseltä parilta vuodelta ja muut tämmöset. Sit ku mennään 

tämmösiin mutkikkaampiin toiminnan tunnuslukuihin kuten asiakas-

määriin ja vaikka keskiostoksiin, niin niissä tulee sitten hankaluuksia 

enemmän.” (H4) 

 

Haastateltavat olivat melko yhtä mieltä siitä, että arvonmääritys epäonnistuu yritys-

kauppatilanteissa aina jollain tavalla. Tyypillisin syy on, että tulevaisuuden odotuk-

set ja näkemykset ovat liian optimistisia. Arvonmääritystä on usein tekemässä am-

mattilaiset, joten usein sen matemaattinen ja tekninen toteutustapa on oikea, mutta 

arvonmääritysmallien ja tunnuslukujen pohjana olevat luvut voivat olla heikommalla 

pohjalla. Useampi haastateltava tuo myös esille, että esimerkiksi yrityskaupan to-

teuduttua huomataan, että tuotteet eivät olekaan niin hyviä ja asiakassuhteet kes-

täviä. Myös on yleistä, että osaavaa henkilökuntaa lähtee yrityskauppatilanteissa 

pois yrityksestä.  

 

”Arvonmääritys ei teknisesti epäonnistu, mutta jos kaupan kohde muut-

tuu, että esimerkiksi asiakkaita lähtee ja henkilökuntaa lähtee niin se 

voi romuttaa sen yrityksen alkuperäisen arvon. Harvoin toisinpäin, 

mutta tietysti synergiaeduista voi tulla joskus enemmän kuin on arvioitu. 

Aika usein pk-yrityksellä ajatellaan ehkä vähän liian positiivisesti.” (H3) 

 

Haastatteluista voidaan päätellä, että on mahdollista myös, että markkinoita on ana-

lysoitu väärin ja ne eivät kehity kuten ollaan ajateltu. Lisäksi on yleistä, että kaikkia 

riskejä ei ole huomattu ja osattu ennustaa arvonmääritystä tehtäessä. Myös ulkoiset 
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tekijät voivat vaikuttaa odottamattomalla tavalla jälkeenpäin yrityksen arvoon. Haas-

tateltavat 1 ja 4 kuitenkin korostivat, että jos toteutetaan yritysostoja tutulla toi-

mialalla, harvoin suuria virheitä tulee analyysivaiheessa. Useimmiten tapahtumat, 

jotka vaikuttavat kohdeyrityksen arvoon jälkikäteen ovat yllättäviä.  

 

”On mahdollista, että ei olla osattu analysoida markkinaa oikealla ta-

valla. Eli miten markkinat kehittyy ja sit on lähdetty toteuttaa kauppaa 

oletuksella, että joojoo ollaan menossa oikeeseen suuntaan mihin 

markkinat kehittyy ja sit ne ei kehitykään. Et tällasia huteja tulee.” (H1) 

 

”Sinäänsä se [yrityksen arvonmääritys] on aika standardi prosessi luku-

jen perusteella, että sulla on toteumaluvut ja jos nyt yhtään tuntee bis-

nestä, mitä on ostamassa tai mitä on tekemässä, niin sen markkina-

arvon pystyy määrittämään aika hyvin. Mut sit jos tapahtuu jotain odot-

tamatonta joko siinä yrityksessä tai markkinassa niin voi olla et se arvo 

muuttuu sen takia ja ne syyt voi olla sit ihan mitä tahansa.” (H4) 

 

Kaiken kaikkiaan kohdeyrityksen arvonmääritys antaa yrityskauppatilanteessa 

kauppahinnalle hyvän perustan. Lopullinen kauppahinta on kuitenkin se, joka on 

myyjälle ja ostajalle molemmille sopiva.  

 

”Arvonmääritys on kauheen teoreettista ja matemaattista. Mutta kau-

pankäynti on vähän sellaista, että hinta on se, millä myyjä on valmis 

myymään ja ostaja on valmis ostamaan.” (H2) 

 

Arvonmääritysmalleja on useita ja haastateltavien mukaan yleensä kaikki yrityskau-

pat tapahtuvat jossain vaihteluvälissä, toki on olemassa poikkeustilanteita. Hyvä 

olisi käyttää useampaa arvonmääritystapaa luotettavuuden varmistamiseksi.  Myös 

Katramon et al. (2011) ja Francisin et al. (2000) mukaan arvonmääritysmallit jakavat 

mielipiteitä, joten usea eri menetelmän käyttö lisää arvonmäärityksen luotettavuutta. 

Haastateltavien mukaan kauppahintaan voi vaikuttaa lisäksi riskit, vastuut ja esimer-

kiksi keskeneräiset riita-asiat. 
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3.4.3 Neuvottelut 

 

Neuvottelut ovat tärkeä osa yrityskaupan edeltävää vaihetta. Kaksi haastateltavista 

oli sitä mieltä, että ne ovat jopa tärkein vaihe koko suunnitteluprosessissa. Haasta-

teltavat eivät vain näe neuvotteluita yhtenä suunnitteluvaiheen osana vaan kokevat, 

että neuvotteluprosessi kattaa koko yrityskauppaprosessin alkaen siitä, kun myyjä- 

tai ostajaosapuoli ilmaisee halukkuutensa yrityskauppaan ja jatkuen yrityskaupan 

toteuttamisen jälkeenkin. Neuvotteluvaiheeseen palataan aina takaisin esimerkiksi, 

jos yrityksen arvonmäärityksessä tai due diligence tutkimuksessa ilmenee jotakin 

uutta. Neuvotteluissa tulisi jokaisen haastatellun asiantuntijan mukaan käydä läpi 

myös integraatioprosessi yrityskaupan toteuduttua. Kaupasta ei saada tavoiteltuja 

hyötyjä, jos integraatiota ja kaupan haltuunottoa ei ole suunniteltu huolellisesti. 

Haastateltavan 3 mielestä neuvottelut ovatkin ehdottomasti tärkein osa yrityskau-

pan suunnitteluprosessissa sekä ostajaosapuolelle että myyjälle.  

 

Jokainen haastateltava piti tärkeänä, että heti neuvottelujen alussa tuodaan esille 

alustava kauppahinnan arvio. Neuvottelujen tehokkuuden kannalta on joskus turha 

lähteä neuvottelemaan, jos ostajan ja myyjän käsitykset kauppahinnasta ovat hyvin 

kaukana toisistaan. Useampi haastateltavista toi kuitenkin esille, että usein halutaan 

lähteä etsimään kompromisseja ja ratkaista kauppahintaa koskevat erimielisyydet 

esimerkiksi lisäkauppahinnasta sopimisella. On myös kiinnitettävä huomiota siihen, 

ettei olla esimerkiksi ostajana sellaisessa kilpailutustilanteessa, että myyjä yrittää 

huutokaupata yritystään sille, kuka maksaa eniten.  

 

”Kyl mun kokemus ja havainnot on se, että ois tosi hyödyllistä päästä 

siihen hintalappuun aika varhaisessa vaiheessa. Koska siihen se to-

dennäköisesti kaatuu, jos on kaatuakseen. Pitäisi päästä jollain lailla 

haarukoimaan jo se, että ollaan rahallisesti edes jollain samalla hehtaa-

rilla. Tai jos ollaan kaukana siitä, niin ainakin on tiedossa ne asiat, että 

miksi hintanäkemys poikkeaa niin paljon toisistaan.” (H2)  
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Haastateltavat nostivat neuvotteluissa tärkeäksi myös molempien osapuolten avoi-

muuden ja tahtotilan selkeän esille tuomisen. On oleellista, että kummatkin osapuo-

let pystyvät jo varhaisessa vaiheessa muodostamaan kuvan siitä, mitä toinen osa-

puoli haluaa. Neuvotteleminen on vaikeaa, jos kumpikin osapuoli pysyy vain omissa 

tavoitteissaan eikä ymmärrä toista. Gomes et al. (2013) pitää tärkeänä, että osa-

puolet oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja että heidän välilleen muodostuu vä-

littömästi luottamus. Joskus neuvottelutaktiikkana voi olla, että kaikkia asioita ei pal-

jasteta etukäteen, mutta siitä erään haastateltavan mukaan olisi päästävä eroon no-

peasti. Neuvotteluissa täytyisi tuoda esille myös sellaiset asiat, jotka eivät käy mis-

tään julkisista dokumenteista ilmi. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuut, epäselvät riita-

asiat sekä markkinoihin, tuotteisiin ja asiakkuuksiin liittyvät uhat.  

 

”Jos missä tahansa neuvottelussa kaikki miettii sitä omaa tilannettaan, 

niin neuvottelut ei etene. Joten kyllä siinä pitää aika nopeesti pystyä 

muodostamaan kuva siitä, mitä se toinen puoli haluaa. Eli jos sitä ei saa 

esiin, niin se on aika vaikee neuvotella, koska sitten pysytään vaan 

niissä omissa tavoitteissa. Jos molemmat ymmärtää toisiaan ja mihin 

halutaan päätyä niin silloin neuvottelut jopa etenee. ” (H1) 

 

Erityisesti haastateltavista yrityksen sisäiset talousjohtajat pitivät merkittävänä sitä, 

että myyjän sitoutuneisuus yritykseen yrityskaupan jälkeenkin varmistetaan jo neu-

votteluissa. Katramo et al. (2011) esittääkin ongelmaksi tilanteet, joissa myyjää ei 

ikään kuin olekaan olemassa kaupan toteutumisen jälkeen. Tämän vuoksi kaikki 

kaupan ehdot on käsiteltävä neuvotteluissa yksityiskohtaisesti. Myös Immosen 

(2011) mukaan keskeistä on sopia vastuuasiat ja sopimusoikeudelliset asiat. Tär-

keää on haastateltavan 2 mielestä, että varsinkin liiketoimintakaupassa määritellään 

tarkasti, että mitkä asiat ovat kaupan kohteena ja mitkä taas jäävät sen ulkopuolelle. 

On varmistuttava siitä, että osapuolet tietävät ajoissa, mitä sisältyy kauppaan, jotta 

vältytään myöhemmiltä riitatilanteilta. Ne kaikki asiat on tunnistettava, löydettävä, 

määriteltävä ja kirjattava ylös. Esimerkeiksi mainittiin erilaiset käyttöoikeudet, paten-

tit ja tavaramerkit.  
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Haastateltava 1 mukaan neuvotteluissa tulee kiinnittää huomiota aina erilaisiin hen-

kilöiden rooleihin neuvottelutilanteessa. Neuvottelutilanteissa tulisi olla erityyppisiä 

ihmisiä erilaisissa rooleissa, jotta luodaan uskottavuutta. Neuvottelujen täytyy edetä 

hyvässä hengessä, mutta epäkohtiin ja epämääräisyyksiin pitää kuitenkin tarttua 

jonkun toimesta. Neuvotteluiden onnistumisessa voi olla paljon kyse myös henkilö-

kemioista. Haastateltava 1 kiinnittäisin huomion myös yrityskulttuuriin ja kansainvä-

lisissä yrityskauppatilanteissa eri maiden kulttuuriin. Euroopan sisälläkin maiden 

kulttuurit ja neuvottelutavat voivat erota huomattavastikin siitä, mihin olemme Suo-

messa tottuneet. Lisäksi yrityskulttuuriin eroavaisuuksia saattaa tulla jo emoyhtiön 

kautta, vaikka tytäryhtiö olisi suomalainen.  

 

”On hyvä miettiä neuvottelujen koostumusta, että millä porukalla, niin 

joskus ne tilanteet syntyy itsestään, joskus täytyy sopia erikseen, että 

kuka on niin sanotusti hyvä poliisi paha poliisi. Koska se ei voi olla niin, 

että kaikki jotka istuu yhdellä puolella pöytää räksyttää. Siellä täytyy olla 

niitä, jotka on hyviä kavereita ja tullaan hyvin toimeen ja jutellaan asi-

oista. On hyvä olla se yks räksyttäjä ainakin, joka tarttuu joka ikiseen 

asiaan ja on kriittisempi niihin asioihin.”  (H1) 

 

Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, keitä avainhenkilöitä tulisi olla läsnä yrityk-

sessä. Tärkeimmät neuvottelijat ovat tietysti yrityksen operatiivinen johto ja omista-

jat tai heidän edustajansa. Läsnä on oltava tarpeeksi päätösvaltaa ja asiantuntijuutta 

omaavia henkilöitä, mutta kuitenkin kohtuullisesti. Jos yrityskauppaan kuuluu vah-

vasti esimerkiksi IT-järjestelmiä, tulisi myös tietohallintopuolen asiantuntijoita olla 

mukana. Talousymmärrystä ja lakiasiantuntijoita on oltava mukana koko prosessin 

ajan, kuten myös henkilöstön edustusta, varsinkin silloin kun yritysten integroimisen 

suunnitteleminen aloitetaan. Jemison ja Sitkin (1986) ovat myös korostaneet, että 

neuvotteluissa tulisi olla läsnä operatiivisia johtajia sekä henkilöstön edustusta, sillä 

monipuolinen osallistuminen neuvotteluprosessiin voi johtaa parempiin strategisiin 

valintoihin laajentamalla tietopohjaa sekä edistää avainhenkilöiden sitoutumista yri-

tykseen myöhemminkin. Haastateltava 1 korosti sitä, että alussa kuitenkin saate-
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taan lähteä neuvotteluissa liikkeelle pienemmällä porukalla ja tarpeen tullen kasvat-

taa neuvottelijoiden määrää. Haastateltava 4 piti tärkeänä, että yrityskauppaa kos-

kevan alan asiantuntijoita on riittävästi läsnä, että varmistutaan siitä, että molemmat 

osapuolet ymmärtävät kaupan kohteena olevan liiketoiminnan perusteellisesti.   

 

”Operatiivinen johto on mukana ehdottomasti. Tietenkin jos järjestelmät 

ovat vahvasti mukana niin tietenkin IT-puolenkin porukkaa. Unohta-

matta taas taloutta ja henkilöstöä, eli HR-puoli, riippuu tietty firman 

koosta. Ei siinä ehkä kannata alkuvaiheessa mitään hirveetä armeijaa 

mukaan, vaan lähtee ihan muutamalla henkilöllä liikkeelle ja tarpeen 

mukaan kasvattaa sitä.” (H1) 

 

”Omistajat oltava mukana, mutta myös sellaiset henkilöt, jotka nyt tar-

peeks ymmärtää sitä bisnestä, jotta sitten kun neuvotteluissa toinen 

heittää ehdotuksen, niin ei tartte palata aina sitte keittiöön kautta kyse-

lee, et onks tää ok vai ei.” (H4) 

 

Haastateltava 4 korosti, että tärkeää olisi varhaisessa vaiheessa tehdä (LOI) letter 

of intent eli aiesopimus, joka varmistaa, että osapuolet ovat yrityskauppaneuvotte-

luissa tosissaan, eikä muiden kanssa neuvotella. Ennen aiesopimusta olisi kuitenkin 

hyvä jo selvittää kohdeyrityksestä asioita, jotta prosessi etenee suunnitellusti . Aie-

sopimuksen jälkeen, jos myyjän esittämät tiedot pitävät paikkansa ja asioista pääs-

tään yhteisymmärrykseen, voidaan tehdä kaupat.  

 

”Jotta ne neuvottelut menis hyvin niin iso osa asioista pitäisi neuvotella 

ennen kun tehään letter of intent. Se on jo tavallaan sitoumus siitä, että 

me tullaan tekee kaupat. Ensin vain tehdään esimerkiksi DD [due dili-

gence -tutkimus], että nää asiat, jotka sä oot meille kertonu pitää oi-

keesti paikkansa ja sit tulee joku puolueeton taho käymään asioita läpi, 

tekee analyysit ja tekee korjaukset, jos siel on jotain.” (H4) 
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Aiesopimus estää muun muassa sellaiset tilanteet, joissa toinen osapuoli vain esit-

tää kiinnostusta yrityskaupoille, mutta todellisuudessa haluaa vain saada toisesta 

yrityksestä arkaluontoista informaatiota. Tällaiset tilanteet voivat olla hankalia var-

sinkin, kun kaupan osapuolet ovat alallaan kilpailijoita.  

 

3.4.4 Due diligence 

Due diligence -tutkimusta suoritetaan haastateltavien mukaan useimmiten jo lomit-

tain aikaisempien suunnitteluprosessin vaiheiden kanssa. Due diligencestä (DD) 

hankitaan yleensä lisätietoa arvonmääritykseen ja neuvotteluihin sekä varmiste-

taan, että myyjältä saatu tieto on oikeellista. Angwinin mukaan (2001) tärkeää olisi 

saada kattava kuva kohdeyrityksen vahvuuksista ja heikkouksista sekä strategi-

sesta ja kilpailullisesta asemasta omalla toimialallaan. Haastateltavat jakavat due 

diligencen kolmeen osaan: liiketoiminnalliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen osa-

alueeseen (commercial, finance ja legal). Haastateltavan 1 mukaan taloudellisten ja 

juridisten asioiden selvittäminen perustuu yleensä siihen, että varmistutaan saadun 

ja olemassa olevan tiedon oikeellisuudesta. Due diligence nähdään lähinnä asiatar-

kastuksena, että kohdeyrityksestä ei nouse esille mitään yllättävää. Liiketoiminnan 

due diligence nähdään merkittävämpänä, sillä sitä ei pystytä välttämättä tekemään 

ulkopuolisenkaan ammattilaisen toimesta täydellisesti. Haastateltavan 1 mukaan lii-

ketoiminnan due diligencessä ei ole enää kyse sopimusten ja informaation läpikäy-

misestä, vaan siinä tulee tehdä analyysiä ja omata luovuutta sekä kokemusta. Lii-

ketoiminnan eli commercial due diligencen tavoitteena on tarkastella liiketoiminnan 

suunnitelmaa ja markkinoita tarkemmin.  

”Siinä mielessä se commercial DD ei ole samanlailla pelkkää sopimus-

ten ja faktojen pyörittämistä kuin ne kaks muuta [legal ja finance DD], 

vaan siinä pitää jo tehdä analyysiä ja täytyy olla luovuutta ja siinäkin 

kokemus auttaa miten niitä asioita näkee ja käsittelee. Siinä on jo 

enemmän itse kädet savessa, koska siinä pitää osata miettiä, miten tä-

män ostettavan yrityksen toiminta sopii yhteen ostajan toiminnan 

kanssa.” (H1) 
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Haastateltavan 3 mukaan perinteiset taloudelliset asiat ja merkittävät asiakassuh-

teet tulee selvittää due diligence-tutkimuksen aikana perusteellisesti. Myös henki-

löstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus on keskeinen tarkasteltava asia. Haastateltava 

3 tosin harmittelee sitä, että asiakassuhteiden kestävyyttä ja henkilöstön todellista 

sitoutuneisuutta harvoin näkee dokumentaatiosta. Myös Immosen (2011) mukaan 

yhä enemmän due diligencessä keskitytään yrityskulttuuriin, työntekijöihin ja joh-

toon.  

”Kyl ne on ne taloudelliset asiat ja asiakassuhteet ja enemmän pitäisi 

keskittyä siihen henkilöstöpuoleen, että se on huomannut. Henkilöstön 

tyytyväisyys ja sitoutuneisuus sekä asiakaskartoitus on ehkä ne isoim-

mat. ”(H3) 

Haastateltava 4 lähtee taas due diligencessä ensisijaisesti varmistamaan, että 

kohde on isossa kuvassa sellainen kuin mitä halutaan. Tärkeää olisi tarkastella 

kuinka pysyvää, vakaata ja ennustettavaa kohdeyrityksen liiketoiminta on. Tutki-

muksen mentäessä tarkemmaksi, keskeistä on siirtyvien vastuiden ja riskien läpi-

käyminen ja ymmärtäminen. Esimerkkinä voidaan käydä joitakin kulueriä läpi ja sel-

vittää, ovatko ne toistuvia vai kertaluonteisia. Myös keskeneräiset riitatapaukset tu-

lee tarkastella ja arvioida. Haastateltava 4 huomautti että esimerkiksi keskeneräis-

ten oikeustapausten tulevia kuluja ei välttämättä edes pystytä arvioimaan, kun ei 

tiedetä, miten jokin tapaus oikeudessa ratkeaa. Lisäksi joillakin aloilla ympäristöris-

kit ovat keskeisiä selvitettäviä asioita, sillä ne voivat toteutua vasta usean vuoden 

jälkeen kaupan toteuttamisesta. Näissä tapauksissa tärkeää on sopimustekniset 

asiat. Kauppakirjan teon yhteydessä tietyt asiat tulee sopia niin, että myyjälle esi-

merkiksi jää vastuu jostakin meneillä olevasta asiasta myös jatkossa. Usein myös 

myyjälle asetetaan sanktioita, jos myöhemmin käykin ilmi, että jokin tämän antama 

tieto ei pidä paikkansa. Kauppaan voi liittyä myös erilaisia ehtoja, että allekirjoitta-

mista viivytetään siihen asti, että jokin asia saadaan hoidettua. Haastateltava 4 toi 

esimerkiksi oleellisen rakennusluvan saannin. Mäkelän (2011) mukaan tarkastuk-

sen laajuus riippuu aina hyvin paljon yrityskaupan luonteesta ja kohdeyrityksen omi-

naisuuksista sekä toimialasta, mikä nousi esille myös haastatteluista.  
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”Ekana täytyy varmistaa, että se kohde on isossa kuvassa sellainen 

mitä halutaan. Sit ku mennään tarkemmaks, niin on niiden siirtyvien 

vastuiden ja riskien ymmärtäminen tai läpikäyminen. Keskeneräiset 

riita-asiat kuten työsuhteisiin liittyvät täytyy kaivaa. Joitain epäselviä 

asioita ratkaistaan sitten sopimusteknisillä asioilla.”(H4) 

 

Due diligence pitää sisällään paljon haasteita. Keskeisimmäksi haasteeksi nousi 

epäilemättä tiedon saanti ja dokumentaation riittävyys. Kohdeyrityksellä ei ole aina 

valmiina kaikkea informaatiota dokumentoituna, joten sitä aloitetaan vasta pyydet-

täessä keräämään, mikä tuottaa haasteita varsinkin, jos kyseessä on vanhoja asi-

oita. Aina kaikkia tietoja ei saada, joten yrityskauppapäätöksiä saatetaan tehdä 

myös vaillinaisen tiedon varassa. Esimerkiksi joistakin asioista yrityksellä saattaa 

olla olemassa vain suullisia sopimuksia. Myöskään kaikista toimialoista ei ole jul-

kista listausta yrityksistä, joten kaikkia olemassa olevia kilpailijoita ei pystytä edes 

arvioimaan. Tällaisessa tapauksessa haastateltavat korostivat sitä, että silloin tie-

don vaillinaisuuden tulee näkyä hinnassa tai myyjän vastuiden lisäämisessä. Due 

diligencen haasteeksi kaikki haastatellut asiantuntijat mainitsivat myös aikataulun. 

Kaikkea tietoa ei edes ehditä etsimään ja jäsentelemään ajoissa ennen yritysosto-

päätöstä.  

 

”Kaikkea tietoa ei sellaisenaan ole, että sitä täytyy muokata tai tehdä. 

Tosta ku menee pyytää jonkun firman viimeiseltä kolmelta vuodelta joka 

ikisen kuukausiraportin niin veikkaan, että siinä aika moni alkaa nikot-

telemaan, että katellaan mitä löytyy.” (H1) 

 

Due diligence -tutkimuksessa kaikki haastateltavat käyttäisivät ulkopuolista asian-

tuntijaa, kuten esimerkiksi Big 4 yhtiöitä tai lakiasiaintoimistoja luotettavuuden ja ob-

jektiivisuuden varmistamiseksi. Angwin (2001) ja Katramo et al. (2011) korostavat, 

että due diligencen tulisi olla mahdollisimman objektiivinen ja riippumaton tutkimus. 

Haastateltavan 2 mukaan hyvä olisi aina saada ulkopuolinen mielipide siitä, onko 

asiat kunnossa, onko kauppahinta järkevä ja onko yrityskaupalla mahdollista edes 

saavuttaa tavoiteltuja asioita. Kukaan haastateltavista ei ainekaan muistanut, että 
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missään due diligence -prosessissa olisi ilmennyt jotain todella yllättävää. Erikoisia 

asioita on löytynyt, mutta niistä on päästy aina yhteisymmärrykseen. Tutkimuksissa 

ilmenee sekä negatiivisia että myös positiivisia asioita, joten ne kompensoivat toisi-

aan. Mäkelä (2011) korostaa myös sitä, että due diligencessä ei tule keskittyä aino-

astaan negatiivisiin asioihin vaan tarkastella myös positiivisia seikkoja.  Haastatte-

lujen perusteella voidaan todeta, että useimmiten due diligence vastaa pitkälti koh-

deyrityksestä saatuja ennakkokäsityksiä. Haastateltavan 3 mukaan yrityksestä saa-

daan jo melko nopeasti neuvotteluissa kuva, että ovatko kaikki asiat lähtökohtaisesti 

kunnossa. Haastateltavan 2 mukaan kyse on paljon myös due diligencen tekijän 

omasta kokemuksesta, sillä yrityskauppaprosessit ovat jatkuvia oppimisprosesseja 

ja monet asiantuntijat ovat tottuneet näkemään paljon erilaisia yrityksiä.  

 

3.4.5 Yritysoston toteuttamisen esteet ja hidasteet 

 

Kaikki haastateltavat toivat esille, että yritysostoa hidastaa usein rahoituksen hank-

kiminen. Joskus se voi olla jopa este yritysoston loppuun viemiselle. Rahoitusneu-

vottelut kestävät pankkien ja rahoituslaitosten kanssa yleensä pidempään kuin on 

suunniteltu. Rahoituslaitokset vaativat myös esimerkiksi due diligence -materiaaleja 

tai muuta dokumentaatiota, mitä ei ole heti saatavilla.  

 

”Rahan ympärillähän nää liikkuu, niin rahoitus tietysti pitää järjestää. 

Jos on rahoitus valmiina ostajalla niin se silloin jouduttaa tyypillisesti 

asioita. Jos sitten vasta ollaan hakemassa sitä rahaa pankeilta, niin siitä 

varmaan tulee viivästyksiä.” (H2) 

 

Toiseksi yrityskauppoja hidastavaksi tekijäksi haastateltavat nostivat myyjän empi-

misen ja päätöksenteon. Usein varsinkin yrittäjävetoisissa yrityksissä myyjällä saat-

taa olla kova henkinen kamppailu yrittäjyyden luopumisesta ja elämäntyönsä myy-

misestä. Kolmanneksi yleensä yrityskaupan toteuttamista viivyttävät neuvottelut ja 

due diligence. Kaikesta ei välttämättä päästä yhteisymmärrykseen ja materiaaleja 

voi olla joissain organisaatiossa vaikea avoimesti etsiä, sillä ei haluta, että informaa-

tio mahdollisesti yrityksen myynnistä leviää. Toisaalta myös ostajan puolella voi olla 
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resurssipulaa, kun samat henkilöt etsivät ostokohteita ja pyörittävät päivittäistä liike-

toimintaa. Uusien neuvottelujen sopiminen ja aikataulujen yhteensovittaminen myy-

jän kanssa vie paljon aikaa.  

 

”Yleensä kun ensimmäisen kerran meet jonnekin perheyrittäjälle, että 

myisitkö bisineksen meille, niin se ei samantien sano, että joo ruvetaan 

vaan vääntämään, et se vaatii niinkun pehmittelyä, keskustelua ja tie-

don vaihtoa ja muuta. Se on suhteellisen kalenteriaikaa vievää, kun et 

sä voi heti huomenna mennä uudestaan kysymään, että mietitkö yön 

yli.” (H4) 

 

Jokainen haastateltava on ollut mukana myös prosesseissa, joissa yrityskauppa on 

jätettykin toteuttamatta. Yleisimmin yritysostot ovat kaatuneet kauppahintaan tai esi-

merkiksi ostajan kassavajeeseen tai muiden resurssien puuttumiseen. On myös ta-

pauksia, joissa yrityskulttuurit eivät kohtaa tai sitten kohteessa ei olekaan aidosti 

mitään ostettavaa. Moni haastateltava totesi kuitenkin, että harvoin ne asiat, miksi 

jätetään kohdeyritys hankkimatta, liittyvät suoraan pelkästään taloudellisiin tekijöi-

hin. Kyseessä on useimmiten jotakin muuta, kuten että asiakkuudet, tuotteet, hen-

kilöstön osaaminen tai sitoutuneisuus eivät olekaan sillä tasolla kuin oltiin kohteesta 

ajateltu. Joskus vain toisella kaupan osapuolella on kiinnostusta todella lähteä to-

teuttamaan yrityskauppaa. Haastateltava 2 muistuttaa kuitenkin, että hyvin paljon 

yritysmaailmassa tehdään ylipäätään tunnusteluja, että olisiko kiinnostusta lähteä 

yrityskauppoihin, vaikka tosissaan ei olla vielä varmasti edes suunnittelemassa ky-

seisen kohteen ostoa tai olla varmoja, onko se edes myynnissä.  

 

”Aika paljon yrityselämässä tehdään sellaista tunnustelua joka suun-

taan kaiken aikaan. Aina jostain tulee tavallaan impulssi siihen, että löy-

tää itsensä niin sanotusti neuvottelupöydästä, jossa joku on myymässä 

jotain ja joku on kuuntelemassa, että pitäiskö ostaa. Tai päinvastoin eli 

ollaan ostohousut jalassa ja jossain yrityksessä kysymässä, että onko 

se myynnissä. Siinä voisi sanoa suhdelukuna, että kyl varmaan jos on 

kymmenen neuvottelua tai jonkulaista keskustelunaihiota ikään kuin on, 
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niin niistä ehkä yksi tai kaksi niistä päätyy johonkin yritysjärjestelyyn.” 

(H2) 

 

Haastateltavat ovat kuitenkin sitä mieltä, että useimmiten yritysoston suunnittelu-

prosessi sujuu teknisesti hyvin, vaikka yllätyksiä saattaakin tulla. Suurimmassa 

osassa yrityskauppoja keskeisimmät ongelmat ilmenevät silloin, kun ostettu yritys 

täytyy ottaa haltuun. Integraatiota ei olla useimmiten suunniteltu tarpeeksi, sillä ei 

olla ajoissa varmoja, toteutuuko jokin yrityskauppa vai ei. Moni haastateltava koros-

tikin sitä, että käytännön asioiden selvittäminen ja sopiminen hyvin yksityiskohtai-

sesti suunnitteluprosessin aikana on äärimmäisen tärkeää.  
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

4.1 Tulosten pohdinta ja yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia yritysostoja edeltävää vaihetta ja asioita, 

jotka johtavat yritysoston toteuttamiseen. Tarkoituksena oli tuoda esille keskeisem-

piä motiiveja yritysostoille ja käydä läpi yritysoston suunnitteluvaiheen kriittisimmät 

asiat. Lisäksi esille tuotiin asioita, jotka voivat aiheuttaa yritysoston toteuttamatta 

jättämisen.  

 

Työn päätutkimuskysymyksenä oli: 

Mitkä tekijät ohjaavat yritystä kohti yritysostoja? 

Ja tarkentavina alakysymyksinä: 

1. Mitkä ovat ostajayritysten keskeisimmät motiivit yrityskaupan toteuttami-

selle? 

2. Mitkä yritysostoa edeltävät vaiheet ovat merkittäviä, jotta yrityskauppa 

toteutetaan? 

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta 

sekä haastattelemalla neljää talousjohdon asiantuntijaa. Lähtökohtaisesti haastat-

teluista nousseet tutkimustulokset ovat melko yhtenäisiä teoreettisen viitekehyksen 

kanssa, mutta joitakin uusia näkökulmia ja eroavaisuuksia tuli esille.  

 

Keskeisemmiksi yritysoston motiiveiksi haastatteluista nousi selvästi kasvu ja liike-

toiminnan laajentaminen, mikä vastaa myös aiempaa tutkimusta. Markkinavoimaa 

pyritään kasvattamaan ostamalla kilpailijoita tai vaihtoehtoisesti tärkeitä alihankki-

joita pois markkinoilta. Jokaisessa haastattelussa korostui maantieteellisen vaikut-

tavuuden lisääminen yritysoston kautta erityisesti kotimaassa, mikä nousee myös 

joistakin aiemmista tutkimuksista esille. Aiemmassa akateemisessa tutkimuksissa 

korostettiin kuitenkin enemmän kansainvälistymistä yritysoston motivaattorina kuin 

laajentumista saman valtion sisällä. Yritysostoilla halutaan lisäksi ostaa osaamista 
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ja innovaatioita. Sekä haastateltavat että tutkimuskirjallisuus toivat esille yritysosto-

jen kautta saatavat synergiaedut. Yhdistämällä kaksi yritystä voidaan saavuttaa li-

säarvoa, mitä yritys ei yksinään pystyisi saavuttamaan. Synergiaetuja voidaan 

saada esimerkiksi toimintojen yhdistämisestä, osaamisesta tai asiakkuuksista. Joh-

topäätöksenä voidaan todeta kuitenkin, että synergiaetuja ei saada automaattisesti 

ostamalla toinen yritys, vaan kohdeyrityksen toiminnan on sovittava strategisesti os-

tajayrityksen toimintaan. Lisäksi on suunniteltava etukäteen, miten integraatio toteu-

tetaan niin, että nämä potentiaaliset hyödyt saadaan realisoitua. Haastattelututki-

muksen voidaan nähdä olevan linjassa aiempien tutkimusten kanssa, että yritysos-

toille on useampia motiiveja ja ne vaikuttavat samanaikaisesti.  

 

Haastateltavien mielipiteet erosivat jonkin verran toisistaan. Haastatteluista oli huo-

mattavissa, että eroavaisuudet liittyivät siihen, oliko haastateltava yrityksen sisäinen 

talousjohtaja vai ulkopuolinen talousjohdon konsultti. Tämä on selitettävissä sillä, 

että yrityksen sisäiset talousjohtajat ovat tekemässä itse yrityskauppapäätöksiä 

muun johdon kanssa, kun taas ulkopuoliset asiantuntijat toimivat vain neuvonanta-

jina. Lisäksi yrityksen sisäiset talousjohtajat ovat tarkemmin perillä oman yrityk-

sensä asioista. Sisäiset talousjohtajat esimerkiksi nostivat esille kustannussääs-

töistä nousevat synergiaedut, kun taas ulkopuoliset asiantuntijat eivät nähneet niitä 

keskeisinä vaan painottivat enemmän muita tekijöitä. Haastatelluilla oli myös eri toi-

mialoista kokemusta, joten oli havaittavissa, että eri toimialoilla korostui eri syner-

giaedut ja motiivit. Kaikki haastateltavat ovat myös keskisuurista palveluyrityksistä, 

joten haastateltavien oma kokemus tietynlaisesta yritystoiminnasta ohjasi heidän 

vastauksiaan.  

 

Kaikkia akateemisessa kirjallisuudessa esiintyviä motiiveja ei noussut selkeästi 

esille haastatteluissa. Syynä voi olla se, että niitä ei esiinny, haastateltavat eivät näe 

niitä keskeisinä tai eivät vain muistaneet mainita niitä. Myös on mahdollista, etteivät 

he halunneet korostaa juuri tiettyjä asioita, vaikka haastattelujen tulokset käsiteltiin 

nimettöminä. Esimerkkinä voisi nostaa aiemmassa tutkimuksessa ilmenneet yritys-

ostojen verotukselliset hyödyt, joita yksikään haastateltavista ei maininnut. Toinen 
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asia on johtajien henkilökohtaiset motiivit. Aiempi tutkimus osoittaa, että usein yri-

tysostojen takana voi olla havaittavissa johdon henkilökohtaisia syitä. Erityisesti si-

säiset talousjohtajat olivat sitä mieltä, että johdon henkilökohtaisia syitä esiintyy 

suuryritysten keskuudessa, mutta eivät itse olleet törmänneet niihin yrityskaupoissa, 

joita ovat olleet itse toteuttamassa. Ulkopuoliset asiantuntijat pitivät taas näitä joh-

don motiiveja yleisimpinä. Johtopäätöksenä sekä haastattelujen että aiemman tut-

kimuksen perusteella voidaan todeta, että on hyvin todennäköistä, että johdon hen-

kilökohtaisia syitä esiintyy yrityskaupoissa, mutta kyseisiä motiiveja on hyvin vaikea 

todentaa, sillä niitä haluta tuoda esille avoimesti.   

 

Yksi mielenkiintoinen yritysostojen motiivi oli akateemisessa kirjallisuudessa esitelty 

hubris eli ylimielisyysteoria. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että ylimie-

lisyyttä esiintyy yritysostopäätöksissä aina jossain muodossa. Haastateltavat puhui-

vat kuitenkin ennemmin yli-innostuneisuudesta tai ylioptimismista, eivätkä nähneet 

sitä negatiivisena. Tässä tutkimuksessa korostui se, ettei yritysostoja lähdetä toteut-

tamaan ilman pientä ylimielisyyttä. Akateemisessa kirjallisuudessa johdon henkilö-

kohtaiset motiivit ja ylimielisyys jaettiin arvoa lisäämättömiin motiiveihin. Haastatte-

luissa asiaa ei kuitenkaan nähty samalla tavalla, sillä lähtökohtaisesti yritysostoista 

saatava lisäarvo realisoituu edes jollain tasolla, vaikka motivaattorina olisi ollut 

enemmän johdon ylimielisyys tai henkilökohtaiset tavoitteet.  

 

Yritysostojen motiivien lisäksi tässä tutkimuksessa kartoitettiin yritysostojen suun-

nitteluprosessia. Tässä tutkimuksessa suunnitteluvaihe jaettiin ostokohteen valin-

taan, ostokohteen arvonmääritykseen, neuvotteluihin sekä due diligence-tutkimuk-

seen. Yrityskaupan suunnitteluprosessi voi lähteä liikkeelle monin eri tavoin, mutta 

ostajayrityksen näkökulmasta se alkaa ostokohteen valinnalla, mutta seuraavat vai-

heet tapahtuvat useimmiten hieman lomittain. Keskeiseksi asiaksi tässä tutkimuk-

sessa nousi kuitenkin se, että ennen kuin yritysostoa lähdetään toteuttamaan, on 

ostajayrityksen oltava perillä strategiastaan ja liiketoiminnastaan.  
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Ostokohteen valinnasta on esitetty aiemmissa tutkimuksissa erilaisia suosituksia. 

Toteutetuista haastatteluista voidaan kuitenkin päätellä, että ne ovat vain suosituk-

sia ja todelliset tavoiteltavat kohdeyrityksen ominaisuudet määrää ostaja yritys itse. 

Tähän vaikuttaa hyvin paljon yrityksen toimiala ja strategia. Strateginen sopivuus ja 

kohdeyrityksen järkevä liiketoiminta nousivatkin keskeisimmiksi kriteereiksi osto-

kohteen valinnassa, kun taas kaikesta muusta voidaan hieman tinkiä tai asioita 

muuttaa yritysoston toteuttamisen jälkeen.  

 

Ostokohteen valinnan jälkeen tehdään tarkempi arvonmääritys kohteesta. Arvon-

määritystapoja nousi esille lukuisia, mutta keskeistä on, että kohteena arvosta saa-

daan mahdollisimman luotettava kuva. Ostokohteen talousluvuista on katsottava 

historiaa sekä tulevaisuutta sopivassa suhteessa. Lisäksi tärkeää olisi hyödyntää 

mahdollisimman montaa arvonmääritysmallia ja -tunnuslukua. Yrityksen arvo 

useimmiten määritetään jollekin näiden saatujen lukujen vaihteluvälille. Arvonmää-

ritys antaa kauppahinnalle hyvän perustan, mutta lopulliseksi kauppahinnaksi kui-

tenkin määräytyy se, minkä ostaja on valmis maksamaan ja millä myyjä on valmis 

yrityksensä myymään. Kauppahinta onkin yksi yleisimmistä tekijöistä, miksi yritys-

osto jätetään toteuttamatta, toinen on se, että neuvotteluissa ei päästä yhteisym-

märrykseen.  

 

Neuvotteluprosessin voidaan nähdä kattavan koko yrityskauppaprosessin ostokoh-

teen valinnasta sen integraatioon yrityskaupan toteuduttua. Neuvotteluissa on so-

vittava keskeiset kauppaehdot ja selvitettävä epäselvät asiat sekä vastuiden jakau-

tuminen. Neuvotteluissa tulisi olla mukana tarpeeksi päätösvaltaa ja asiantuntijuutta 

omaavia henkilöitä. Tärkeää olisi päästä keskustelemaan kauppahinnasta heti 

alussa, jotta neuvottelujen eteneminen on tehokasta. Neuvotteluihin voidaan aina 

palata, mutta tärkeää on, että molempien osapuolten tahtotila on selvillä ja ilmapiiri 

avoin. 

 

Due diligence-tutkimus suoritetaan yleensä arvonmäärityksen ja neuvottelujen ede-

tessä. Tutkimuksella halutaan selvittää, että aiemmin saatu tieto pitää paikkansa. 
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Haastateltavat pitivät liiketoiminnan due diligenceä keskeisimpänä ja haastavim-

pana. Liiketoiminnan eli commercial due diligencen avulla selvitetään yleensä asi-

akkaita ja markkinoita koskevia tietoja, jotka eivät tule muuten automaattisesti esille. 

Tärkeää on selvittää myös oikeudelliset ja taloudelliset asiat, kuten sopimukset, vas-

tuut ja taloustietojen oikeellisuus. Due diligence vie paljon aikaa ja kohdeyrityksen 

tuottama tieto on useimmiten hieman puutteellista. Yrityskauppapäätöksiä tehdään-

kin paljon vaillinaisen tiedon pohjalta. Tutkimuksen tulisi kuitenkin olla riippumaton, 

joten useimmiten yritykset käyttävät ulkopuolista asiantuntijaa. Due diligence onkin 

yleensä yksi yrityskaupan toteuttamisen hidastavista tekijöistä. Tämän tutkimuksen 

pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että harvoin due diligencessä nousee esille asi-

oita, jotka kokonaan estäisivät yritysoston toteuttamisen. Epäselvissä asioissa 

päästään usein yhteisymmärrykseen tai ne ratkaistaan sopimusteknisillä asioilla.  

 

4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli se kertoo 

tutkimuksen kyvystä antaa tuloksia, jotka eivät ole vain sattumanvaraisia.  (Hirsjärvi 

et al. 2009, 231) Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että tutkittaessa samoja henki-

löitä saadaan kahdella tutkimuskerralla sama tulos. Vaihtoehtoisesti reliabiliteetti voi 

tarkoittaa myös sitä, että kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen tutkittavasta koh-

teesta. Kolmas tapa todentaa tutkimuksen reliabiliteetti on, että kahdella erilaisella 

tutkimusmenetelmällä rinnakkain saadaan sama tulos. Reliabiliteettia arvioitaessa 

on kuitenkin muistettava, että asiat ja tilanteet ovat muuttuvia sekä esimerkiksi vas-

tausten tulkinnoissa voi olla eroja.  (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186) 

 

Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä taas tarkoitetaan jonkin tutkimusmenetel-

män kykyä mitata juuri sitä, mitä on aikomuskin mitata. Kaikki tutkimusmenetelmät 

ja mittarit eivät välttämättä aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija ajattelee tutki-

vansa. Esimerkiksi vastaaja voi ymmärtää kyselylomakkeessa olevat kysymykset 

toisin kuin tutkija on ajatellut. (Hirsjärvi et al. 2009, 231-232) Kvalitatiivisessa eli laa-

dullisessa tutkimuksessa käsitteet reliabiliteetti ja validiteetti arvioidaan hieman eri 
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tavalla kuin kvantitatiivisessa eri määrällisessä tutkimuksessa. Esimerkiksi haastat-

telututkimuksessa on otettava huomioon, että kaikki ihmiset ja heidän mielipiteensä 

ovat erilaisia. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tarkka selostus tut-

kimuksen toteuttamista. (Hirsjärvi et al. 2009, 232) 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa haastateltavien määrä ja asiantuntijuus ai-

heesta. Tässä tutkimuksessa haastateltavia oli neljä kappaletta, joten luotettavuutta 

olisi ollut mahdollista parantaa lisäämällä haastateltavien määrää. Tutkimuksen luo-

tettavuutta kuitenkin lisäsi se, että haastateltavat olivat sekä yrityksen sisäisiä pää-

töksentekijöitä että ulkopuolisia neuvonantajia. Lisäksi kaikilla haastateltavilla on 

monen vuoden kokemus erilaisista yrityskaupoista, joten he pystyivät vastaamaan 

kysymyksiin monipuolisesti ja useasta eri näkökulmasta. Haastatteluilla haluttiin 

kartoittaa nimenomaan talousjohdon näkemyksiä yritysostojen motiiveista ja suun-

nitteluvaiheesta. Tutkimuksen voidaan katsoa mitanneen juuri haluttua, sillä haas-

tateltavat ovat toimineet eri yritysten talousjohdon tehtävissä ja haastattelukysymyk-

set oli asetettu selkeästi noudattamaan tutkittavaa asiaa. Tutkimuksessa saatiin 

myös vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Haastattelumateriaalista saatiin 

myös laaja ja haastateltavasta riippumatta tutkimustulokset olivat melko yhtenäisiä, 

vaikka joitakin eroavia vastauksia mahtui joukkoon. Haastatteluissa etuna oli haas-

tateltavien pitkä kokemus usean eri toimialan yrityskaupoista ja vahva-asiantunti-

juus, mutta se koitui myös haasteeksi. Haastateltavat lähtivät esimerkiksi helposti 

yleistämään kokemustaan tietynlaisista yritysostotilanteista. Lisäksi haastateltavien 

omat mielipiteet voivat vaikuttaa vahvasti johonkin käsiteltyyn asiaan.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä nostaa myös se, että haastattelut pidettiin 

puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Haastateltavat pääsivät esittämään näke-

myksiään ilman häiriötekijöitä ja tarvittaessa esittämään tarkennuksia kysyttyihin 

asioihin varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet kysymykset oikein. Lisäksi myös 

tutkija pystyi esittämään tarkentavia kysymyksiä ja haastattelussa pystyttiin etene-

mään haastateltavan ehdoilla. Haastattelukysymykset pyrittiin asettamaan niin, ett-

eivät ne johdattelisi haastateltavia. Luotettavuutta voi katsoa parantavan myös se, 

että kaikki haastattelut äänitettiin ja kuunneltiin useaan otteeseen sekä litteroitiin 
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sanasta sanaan. Tutkimustulosten purkuvaiheessa tutkija myös kiinnitti huomiota 

siihen, etteivät haastateltavien vastaukset sekoitu toisiinsa. Tutkittavien rehellisyys 

ja halukkuus puhua käsiteltävistä asioista saattaa vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteet-

tiin ja validiteettiin. Kaikkiin yritysostoihin liittyviin asioihin haastateltavat eivät vält-

tämättä halua vastata vedoten esimerkiksi liikesalaisuuksiin. Haastattelukysymyksiä 

oli myös melko paljon, joten kaikki haastateltavat eivät välttämättä edes muistaneet 

kaikkea, mitä olisivat voineet niihin vastata. Näitä asioita pyrittiin minimoimaan an-

tamalla haastateltavalle tarpeeksi vastausaikaa ja mahdollisuus palata jo käsiteltyi-

hin asioihin.  

 

4.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Yritysostoja on tutkittu aiemmin paljon, mutta aiheen moniselitteisyyden vuoksi tut-

kittavaa riittää myös jatkossa. Jatkotutkimuksena voisi tutkia yrityskauppaprosessin 

muita vaiheita, kuten toteuttamisvaihetta ja integraatiota. Kiinnostavaa olisi tutkia 

esimerkiksi laajemmin, että pitävätkö suunnitteluvaiheessa selvitetyt ja päätetyt 

asiat paikkansa myös integraatiovaiheessa. Lisäksi voisi tutkia yrityskauppojen tuo-

mia hyötyjä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja ilmaistuihin motiiveihin.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla talousjohdon asiantuntijoita, mutta tutki-

muksen voisi toteuttaa myös eri näkökulmasta haastattelemalla esimerkiksi muita 

yrityksen avainhenkilöitä, kuten hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa tai muuta yri-

tyksen operatiivista johtoa. Ulkopuolisista asiantuntijoista erilaisia näkökulmia voisi 

saada taas esimerkiksi tilintarkastajilta tai lakimiehiltä. Tässä tutkielmassa keskityt-

tiin myös ostajan näkökulmaan, joten yksi kiinnostava jatkotutkimusaihe voisi olla 

myyjän näkökulma yrityskaupoille. Tutkimuksessa voisi selvittää keskeisimpiä mo-

tiiveja myydä yritys ja minkälaisia toimenpiteitä yrityksen myynti aiheuttaa yrityk-

selle.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Taustatietoja 

1. Millaisen taustan omaatte yrityskauppojen parissa? 

a. Koulutus? 

b. Työkokemus? 

c. Tämänhetkiset työtehtävät? 

d. Rooli yrityskaupoissa? Yrityksen sisällä vai ulkopuolinen asiantuntija? 

e. Millaisia yrityskaupat ovat olleet luonteeltaan ja kooltaan? 

Yrityskaupan motiivit  

1. Mitkä ovat keskeisimmät syyt/motiivit yritysostoille? 

2. Millaisia synergiaetuja yritysostoilla haetaan? 

3. Onko ollut havaittavissa, että yrityskaupan tuomaa mahdollista li-

säarvoa yliarvioitaisiin? 

4. Onko ollut havaittavissa johdon henkilökohtaisia syitä yritysoston 

toteuttamiselle? 

Suunnitteluvaihe 

5. Mistä lähdette liikkeelle yrityskauppaprosessissa? 

6. Ostokohteen valinta 

a. Millä perusteella kartoitetaan potentiaalisia kohteita? 

b. Mitä kautta kohteet yleensä löytyneet? 

c. Miten kohdeyritystä lähestytään? 

d. Mikä on keskeisintä? (Strategian ja organisaation sopivuus? 

Taloudelliset tekijät? Jokin muu?) 

e. Mistä asioista voidaan ”tinkiä”? 

7. Ostettavan yrityksen arvonmääritys 

a. Millaisia arvonmääritysmenetelmiä käytetään yleisemmin? 

b. Onko taloudellinen informaatio luotettavaa? 

c. Onko historiallisella vai tulevaisuuden tiedolla enemmän 

merkitystä? 
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d. Kuinka paljon lopullinen kauppahinta perustuu arvonmääri-

tykseen? Mitkä muut tekijät vaikuttavat hintaan? 

e. Onko arvonmääritys epäonnistunut? Jos on, miten? 

8. Neuvottelut 

a. Keskeisemmät ja kriittisimmät käsiteltävät asiat? 

b. Mitä tulisi ottaa huomioon kommunikoinnissa vastapuolen 

kanssa?  

c. Ketkä ovat organisaatioissa avainhenkilöitä neuvotteluissa? 

d. Onko neuvotteluissa esiintynyt jotain yllättävää? 

9. Due diligence 

a. Mitkä ovat keskeisimmät haasteet? 

b. Mihin asioihin keskitytään eniten? 

c. Onko tiedonsaanti helppoa ja luotettavaa? 

d. Onko tutkimuksissa esiintynyt jotain yllättävää?  

e. Oletteko käyttäneet ulkopuolisia asiantuntijoita? 

10. Minkä vaiheen suunnitteluprosessissa näette tärkeimpänä tai kriit-

tisimpänä? 

11. Millaiset asiat hidastavat yrityskaupan suunnitteluprosessia? 

12. Mitä muita asioita on otettava huomioon yrityskaupan suunnittelu-

prosessissa? 

13. Löytyykö paljon suunniteltuja, mutta toteutumattomia yrityskaup-

poja? Mihin ne ovat kariutuneet? 


