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Strategisten investointien onnistuminen on yrityksen tulevaisuuden kannalta kriittinen tekijä – ne
ovat

merkityksellisiä

yrityksen

tulevaisuuden

selviytymisen,

suorituskyvyn

sekä

uusien

toimintaedellytysten kannalta. Vaikka strategisten investointien merkitys yrityksen tulevaisuuden
kannalta on selkeä, on niiden arvioiminen erittäin haastavaa johtuen strategisten investointien
ominaispiirteistä.

Nämä

ominaispiirteet

aiheuttavat

perinteisten

analyysimenetelmien

riittämättömyyden strategisia investointeja arvioitaessa. Johtuen strategisiin investointeihin
liittyvistä haasteista, tässä tutkimuksessa keskitytään niiden kriittisten tekijöiden tunnistamiseen,
jotka vaikuttavat yrityksen tekemään investointipäätökseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa
ne keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat strategiseen investointipäätökseen. Tutkimus toteutettiin
kvalitatiivisena haastattelututkimuksena kolmelta suomalaiselta hotelliyhtiöltä, käyttäen aineistona
tutkijan keräämää primaariaineistoa. Tutkimus rajattiin koskemaan hotellitoimialaa, sillä alan
ollessa kasvussa investointien määrä kasvaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että keskeisimpiä
taloudellisia tekijöitä ovat takaisinmaksuaika sekä investoinnin tuotto. Strategisista tekijöistä
keskeisimpiä olivat investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan, asiakasvaatimuksiin vastaaminen
sekä kilpailuedun saavuttaminen. Näiden keskeisten tekijöiden lisäksi johdon intuitiolla todettiin
olevan vaikutusta strategiseen investointipäätökseen. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että
strategisien investointien analyysiin käytetään systemaattisemmin taloudellisia analyysimenetelmiä
verraten strategisiin analyysimenetelmiin.
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The success of strategic investment is a critical factor for the future of the company – strategic
investments are relevant for the company’s future survival, performance and new operating
conditions. Although, it is clear that strategic investments are crucial for the future of the company,
evaluating them is extremely challenging due to the characteristics of strategic investments. These
characteristics lead to inadequacy of traditional analytical methods in assessing strategic
investments. Due to the challenges related to strategic investments, this research focuses on
identifying the key factors that influence in the company’s investment decision. The aim of the
research was to identify the key factors that influence the strategic investment decision. The
research was conducted as a qualitative interview research of three Finnish hotel companies using
primary material collected by the researcher. The study was limited to the hotel industry because
the industry is growing and therefore more investments are made. The results of the study showed
that the most important economic factors are payback time and return on investment. The most
important strategic factors were the suitability of the investment for the company's strategy, meeting
customer requirements and achieving a competitive advantage. In addition to these key factors,
management's intuition was found to have an impact on the strategic investment decision.
Furthermore, the results of the study revealed that economic analysis methods are more
systematically used for strategic investment analysis compared to strategic analysis methods.
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1. Johdanto

Investoinnit ovat yrityksien menestyksen kannalta välttämättömiä. Yritykset pyrkivät
investoimalla turvaamaan sekä kehittämään liiketoimintaansa, mistä johtuen yritykset
tekevät jatkuvasti erilaisia ja – tyyppisiä investointeja. Investointikohteet poikkeavat
toisistaan sekä tarkoitukseltaan että rahamäärältään. Kun investointien tarkoituksena on
ylläpitää nykyistä liiketoimintaa tai korvata vanhentuneet laitteet uusilla, kutsutaan
investointeja operatiivisiksi investoinneiksi. Tämä tutkimus keskittyy näistä operatiivisista
investoinneista poikkeavasti nimenomaan strategisiin investointeihin, joiden tarkoituksena
on ensisijaisesti muuttaa yrityksen liiketoiminnan luonnetta, kuten rikkoa nykyisen
toimintamuotojen rajoja tai laajentaa yrityksen toiminta uusille liiketoiminta-alueille. Tämän
tyyppisille investoinneille on ominaista, että yritys pyrkii niillä toteuttamaan pidemmän
tähtäimen strategiaansa (Butler et al., 1991). Strategisille investoinneille on niin ikään
ominaista, että niihin sisältyy sekä korkeat riskit että mahdollisuudet ja investoinnin vaikutus
yrityksen suorituskykyyn näkyy vasta pidemmällä aikavälillä. (Alkaraan & Northcott 2006).
Tästä johtuen niiden analysointi on tehtävä erityisen huolellisesti, sillä ne ovat yrityksen
tulevaisuuden menestyksen kannalta merkityksellisiä (Hallikainen et al. 2002). Adler (2000)
on

todennut

strategisten

investointien

epäonnistumisen

vahingoittavan

yritystä

merkittävästi, kun taas onnistuneella investointipäätöksellä voidaan saavuttaa huomattavaa
kilpailuetua.

Cooremansin (2011) mukaan juuri näiden strategisille investoinneille tyypillisten
ominaispiirteiden vuoksi niiden analysoiminen on usein ongelmallista. Vastaavaan
päätelmään on aiemmassa tutkimuksessa päätynyt sekä Slagmulder et al. (1995) että Adler
(2000), joiden mukaan nykyisin käytössä olevat arviointimenetelmät eivät ota huomioon
kaikkia strategisiin investointeihin liittyviä piirteitä. Investoinnin kannattavuuden arviointiin
liittyy viisi eri tekijää: hankintameno, investoinnin pitoaika, investoinnin tuottamat
nettotuotot,

investoinnin

jäännösarvo

sekä

taloudellisessa

arvioinnissa

käytetty

laskentakorkokanta. Klassisen normatiivisen investointiteorian mukaan, jotta investointi
voidaan arvioida objektiivisesti, tulee sen onnistumisen aste olla helposti mitattavissa
rahamääräisesti (Honko et al. 1982).
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1.1.

Tutkimuksen motivaatio

Farragher et al. (1999) mukaan yksinkertaisin keino yrityksen menestykseen on pääoman
tehokas kohdistaminen. Yksinkertaisesti yrityksen tulee löytää investointikohteista se, jonka
tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset. Ilman investoinneista saatavaa riittävää tuottoa
jopa yrityksen koko olemassaolo saattaa vaarantua, sillä jopa operatiiviset investoinnit
saattavat sitoa useita miljoonia yrityksen pääomia (Ghahremani et al. 2012). Tästä johtuen
investointien voidaan nähdä yrityksen olemassaolon aikana suurin haaste (Shapiro 2005).
Investointien luonteesta ja niiden merkityksestä yritykselle johtuen, tulee yrityksen
investointeja tehdessään välttää suuria virhearviointeja. Strategisilla investoinneilla on
merkittäviä vaikutuksia yrityksen tulevaisuuteen, josta johtuen strategisten investointien
kohdalla investointeihin liittyvät haasteet korostuvat verrattuna esimerkiksi perinteisempiin
operatiivisiin investointeihin (Kasanen et al. 1993). Yrityksen kannalta haasteellisin
strategisiin investointeihin liittyvä osa on investoinnin arviointi riittävällä laajuudella niin, että
investoinnin hyväksymisestä tai hylkäämisestä voidaan tehdä oikea päätös, oikein
perustein.

Investointeja

on

yleensä

taloudellisesti

arvioitu

niin

kutsutuilla

perinteisillä

arviointimenetelmillä. Näistä menetelmistä suosituimmiksi on tutkimuskirjallisuuden
perusteella noussut kolme laskentatapaa (esimerkiksi Abdel-Kader & Dugdale 1998;
Bennouna et al. 2010, Arnold & Hatzopoulos 2000 ja Graham & Harvey 2001). Nämä ovat
takaisinmaksuajanmenetelmä, nettonykyarvon menetelmä sekä sisäisen korkokannan
menetelmä,

joilla

mitataan

erityisesti

investoinnin

taloudellista

kannattavuutta.

Cooremansin (2011) mukaan pelkkä taloudellinen arviointi ei riitä silloin, kun kyseessä on
strateginen investointi. Taloudelliset menetelmät eivät ota huomioon strategisia piirteitä,
joita nimenomaan strategisiin investointeihin vahvasti liittyy. Kritiikkiä perinteisien
arviointimenetelmien käyttöön strategisten investointien arviointiin on esiintynyt jo 1990luvun puolivälistä asti (muun muassa Slagmulder et al. 1995; Shank 1996; Slater et al.
1998). Kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, miten perinteiset arviointimenetelmät eivät
pysty huomioon ottamaan varsinkin strategisiin investointeihin vahvasti liittyviä hyötyjä, eitaloudellisia hyötyjä, sekä niiden painotus on liiallisesti lyhyen aikavälin tuotoissa (Adler
2000). Alkaraan & Northcottin (2006) mukaan perinteisten arviointimenetelmien liiallinen
painottaminen aiheuttaa strategisten investointien kannattavuuden vääristyneen kuvan,
joka saattaa johtaa yrityksen tulevaisuuden selviytymisen kannalta tärkeän strategisen
investoinnin hylkäämiseen. Vaikka perinteisten arviointimenetelmien käyttö on saanut
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osakseen paljon kritiikkiä alan tutkimuskirjallisuudessa, ovat perinteiset arviointimenetelmät
siitä huolimatta olleet strategisia arviointimenetelmiä käytetympiä myös strategisia
investointeja arvioitaessa (Cooremans 2011).

Perinteisten arviointimenetelmien saamasta kritiikistä huolimatta tutkimuskirjallisuudessa ei
ole laajalti tunnistettu oikeaa strategista arviointimenetelmää eikä sitä, miten strategisia
investointeja tulisi arvioida, jotta investointipäätöksessä päädytään oikeaan ja yrityksen
kannalta kannattavimpaan vaihtoehtoon. Perinteisten arviointimenetelmien rinnalle on
kuitenkin

esitetty

erilaisia

strategisia

arviointimenetelmiä,

joita

ovat

esimerkiksi

arvoketjuanalyysi, kustannusajurianalyysi sekä kilpailuetuanalyysi (muun muassa Shank
1996; Carr & Tomkins 1996). Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan myös menetelmillä, joissa
yhdistetään taloudellinen ja strateginen analyysi, kuten tasapainotettu tuloskortti ja
benchmarking (Slagmulder et al. 1995; Alkaraan & Northcott 2006). Koska näilläkään
menetelmillä ei ole pystytty täysin huomioimaan strategisiin investointeihin liittyviä
olennaisia piirteitä, on tutkimuskirjallisuudessa nykyaikaisemmaksi analyysimenetelmäksi
ehdotettu reaalioptioanalyysia. Reaalioptioanalyysin on nähty ottavan huomioon ne
taloudellisten arviointimenetelmien ongelmat, joita ei perinteisillä arviointimenetelmillä
pystytä

huomiomaan.

(Ghahremani

et

al.

2012)

Laaja-alaisesta

akateemisesta

tutkimuksesta huolimatta on selvää, että yksikään näistä uudemmista investointien
arviointimenetelmistä ei ole käytännössä saanut yritysten keskuudessa laaja-alaisesti
jalansijaa. Koska jokainen strateginen investointi on luonteeltaan erilainen, on ilmeistä, että
yhtä laajasti soveltuvaa lähestymistapaa voi olla hankala löytää. Erityisesti strategiseen
investointiin vaikuttaa sekä yrityksen ulkoisia, että sisäisiä tekijöitä, mikä hankaloittaa
investoinnin analyysia entisestään. Tästä johtuen voidaan olettaa, että investointipäätöksen
taustalla on monia arviointimenetelmistä riippumattomia tekijöitä. Näin ollen tässä
tutkimuksessa pyritään tutkimaan muita investointipäätökseen vaikuttavia tekijöitä, jotka
ohjaavat strategisiin investointeihin liittyvää päätöksentekoprosessia.

Papulova & Gazovan (2016) mukaan yritysten nykypäivän liiketoimintaympäristö muuttuu
huomattavasti enemmän ja nopeammin verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Tämän
aiheuttavat yritysten liiketoimintaympäristöön liittyvät lainsäädännölliset muutokset, mutta
myös globalisaatio ja innovaatioiden kiihtyvä tahti. Näiden tekijöiden lisäksi haasteita
liiketoimintaympäristöön aiheuttavat kilpailutilanteen kiristyminen ja maailmanlaajuiset
kriisit. Bennouna et al. (2010) näkee yhden 2000-luvun suurimmista talouskriiseistä, 2008
globaalin finanssikriisin,

vahvistaneen

strategisten investointien

merkityksellisyyttä

yrityksen selviytymisen kannalta. Koska strategisten investointien tarkoitus on tuottaa
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yritykselle kilpailuetua, liittyvät liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset keskeisesti
erityisesti strategisiin investointeihin (Cooremans 2011). D' Aveni et al. (2010) mukaan juuri
tästä syystä yritysten on nykypäivän maailmassa entistä vaikeampaa ylläpitää sekä
saavuttaa kilpailuetua, sillä nykypäivänä yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti
ja nopeammin kuin aiemmin.

Liiketoimintaympäristön dynaamisuudesta johtuen sen

ennustettavuus on haastavampaa aiempina vuosikymmeninä. Epävarmuuden kasvaessa,
ennustettavuus

kärsii

–

kun

epävarmuus

kasvaa,

sitä

enemmän

perinteisten

laskentamenetelmien ongelmat ja epätarkkuus kasvavat (Alessandri et al. 2004).
Kiihtyvässä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on entistä tärkeämpää onnistua
allokoimaan yrityksen pääomat kannattavasti. Tästä johtuen tämän tutkimuksen aihe on
erityisen ajankohtainen, vaikkakin aihe on jo aiemmin saanut paljon huomiota.
Tutkimuksessa painotetaan strategisten investointien päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä,
joiden tutkimus on tähän mennessä ollut varsin hajanaista.

1.2.

Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syvällisesti analysoida strategisiin investointeihin liittyviä
kriittisiä tekijöitä. Kriittisinä tekijöinä tässä tutkimuksessa pidetään niitä tekijöitä, joilla on
vaikutusta strategiseen investointipäätökseen. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi
on valittu hotellitoimiala, sillä se on ajankohtainen erityisesti Suomen talouskasvulle
(tarkempi toimialan esittely luvussa 3.3.). Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena
kolmessa suomalaisessa hotellialan yhtiössä. Haastatteluiden tarkoituksena on saada
tutkijalle

käsitys

siitä,

mitä

tekijöitä

yritysjohto

painottaa

strategisissa

investointipäätöstilanteissa ja mitkä tekijät he näkevät kaikista kriittisimpinä.

Tutkimuksella tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Päätutkimuskysymys:

-

Mitkä

ovat

keskeisimmät

tekijät,

jotka

vaikuttavat

strategiseen

investointipäätökseen?

Päätutkimuskysymykseen saadaan tarkennuksia seuraavien alatutkimuskysymysten
avulla:

5

-

Miten nämä tekijät tunnistetaan investointipäätöstä tehtäessä?

-

Millainen rooli näillä tekijöillä on investointipäätöksenteossa?

Päätutkimuskysymyksellä pyritään saamaan vastaus tutkimuksen tutkimusongelmaan, eli
siihen mitä tekijöitä spesifisti hotellialan strategiseen investointipäätökseen vaikuttaa.
Alatutkimuskysymysten avulla selvitetään, kuinka nämä keskeiset tekijät tunnistetaan, eli
millaisia analyysimenetelmiä hotellialan yhtiöillä on käytössään. Toisen alakysymyksen
tarkoituksena on selvittää tarkemmin sitä, millainen rooli näillä keskeisillä tekijöillä on
strategisen investointipäätöksen kannalta ja millaisia painotuksia näihin tekijöihin saattaa
liittyä.

Vaikka investointipäätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä on aiemmin tutkittu runsaasti, on
tutkimuskirjallisuus painottunut lähinnä taloudellisen informaation, eli taloudellisten
arviointimenetelmien käytön tutkimiseen investointeja analysoitaessa (esimerkiksi AbdelKader & Dugdale 1998; Bennouna et al. 2010; Milis & Merken 2004; Carr & Tomkins 1996
ja Andor et al. 2015). Tutkimus investointipäätöksenteon taloudellisten ja ei-taloudellisten
tekijöiden vaikutuksesta on kuitenkin ollut vähäisempää. Tutkimus kontribuoi strategisten
investointipäätöksenteon tutkimukseen. Tutkimuksen analyysi osoittaa, että strategisiin
investointeihin liittyvä päätöksenteko on monitahoinen ilmiö, johon vaikuttaa useita tekijöitä.

1.3.

Rajaukset

Investointeja on luokiteltu aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa eri tavoin. Yhtenä
yleisimpänä tapana luokitella investoinnit, on jakaa ne niiden merkittävyyden mukaan
operatiivisiin ja strategisiin investointeihin (Bodie et al., 2005). Tämä onkin osoittautunut
yrityksen sisäisessä laskentatoimessa tyypilliseksi tavaksi luokitella investointeja.
Operatiiviset ja strategiset investoinnit eroavat toisistaan niin ominaispiirteiltään, kuin
päätöksentekoprosesseiltaan. Kasanen et al. (1993) mukaan ärsykkeet strategisiin
investointeihin tulevat yrityksen liiketoimintaympäristöstä.

Tämä tutkimus rajataan koskemaan nimenomaisesti strategisia investointeja, sillä niiden
nähdään

olevan

nykypäivän

dynaamisessa

liiketoimintaympäristössä

yrityksen

menestykselle erityisen tärkeitä. Tämän lisäksi nimenomaan strategisiin investointeihin
keskittyvä tutkimus on ollut alan tutkimuskirjallisuudessa vähäisempää.
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Kasanen et al. (1993) mukaan investointeihin liittyvä investointiprosessi on organisaatioon
kuuluvan usean henkilön ja ryhmän muodostama monimutkainen tapahtumasarja, joka
voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin. Prosessin katsotaan alkavan erilaisten investointiideoiden etsimisestä ja etenevän, niitä koskevan tiedonhankinnan, laskelmien tekemisen
kautta toteutuneen investoinnin jälkiseurantaan. Kaikki investointiprosessiin kuuluvat
vaiheet liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ne saattavat olla myös päällekkäisiä. Prosessiin
vaikuttaa taloudellisten tekijöiden lisäksi erilaiset organisatoriset, valtapoliittiset ja
strategiset

tekijät.

Tässä

tutkimuksessa

investointiprosessi

rajataan

koskemaan

päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Tämä johtuu investointiprosessin monimutkaisesta
luonteesta, joten prosessin tutkiminen tässä tutkielmassa olisi tutkielman laajuuden
johdosta mahdotonta.

Business Finlandin (2018) mukaan Suomen matkailu kasvaa tällä hetkellä noin neljän
prosentin vuosivauhtia ja näkymät tuleville vuosille ovat poikkeuksellisen myönteiset
talouskasvusta riippumatta. Alan ollessa kovassa kasvussa rajataan tutkimus koskemaan
ainoastaan

Suomessa

toimivien

hotellialan

yhtiöiden

tekemiä

strategisia

investointipäätöksiä. Tutkimus rajataan maantieteellisesti koskemaan ainoastaan Suomea,
sillä tutkimuksen pituus ja valittu tutkimusmenetelmä huomioon ottaen maakohtaisen
vertailun toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Tässä tutkimuksessa hotellialan
strategisena investointina käsitellään ainoastaan uusia hotelleja tai suurempia vanhoihin
hotelleihin kohdistuvia uudistuksia. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan pienet yhtiöt, alle
neljän hotellin yhtiöt, sillä strategisia investointeja oletetaan tehtävän lähtökohtaisesti
enemmän suuremmissa yhtiöissä, joiden kantokyky riittää paremmin uusiin hotelleihin
investoimiseen. Tämän lisäksi suuremmilla yhtiöillä on useammin mahdollisuus valita
useamman

kohteen

välillä.

Toimialarajaus

on

perustettu

Tilastokeskuksen

toimialaluokitukseen. Toimialarajaus on valittu johtuen sen ajankohtaisuudesta koko
Suomen kansantaloudelle sekä bruttokansantuotteelle. Laadullisen tutkimuksen tekijöille
on Ahrens & Chapman (2006) mukaan ominaista tutkimuskentän tuntemus. Tämän
tutkimuksen toteuttaja on työskennellyt useamman vuoden ajan hotellialalla haastavissa
talousasiantuntijan

tehtävissä

ja

ollut

sitä

kautta

tekemisissä

strategisten

investointiprosessien kanssa. Näin ollen tutkimuksen rajaus nimenomaan tähän toimialaan
oli luonnollista.
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1.4.

Teoreettinen viitekehys ja tutkielman suhde aiempaan tutkimukseen

Investointeihin liittyvät aiheet ovat olleet jo vuosikymmenien aikana monen tutkimuksen
kohteena. Investointien ja niihin liittyvien päätöksenteon vaiheiden tutkiminen ei ole aiheena
uusi ja siitä löytyy verrattain paljon aiempaa tutkimusta. Tutkimukset on kuitenkin toteutettu
yleisellä tasolla sekä niissä on useimmiten painotettu perinteisten arviointimenetelmien
tutkimista, eli kvantitatiivisen informaation tutkimiseen investointilaskelmien ja taloudellisten
analyysien muodossa. Arviointimenetelmien suosiota ovat tutkineet muun muassa
Farragher et al. (1999), Pike (1996), Arnold & Hatzopoulos (2000) sekä Graham & Harvey
(2001). Arviointimenetelmien suosiota on kuitenkin tutkittu hyvin vähän siten, että
tutkimuksessa olisi erotettu strategiset investoinnit operatiivisista investoineista. Nämä
tutkimuksista keskittyvät aiemmin todetun mukaan pelkästään kvantitatiivisten menetelmien
käyttöön ja analysointiin yrityksissä. Vaikka alan tutkimus on keskittynyt lähinnä
arviointimenetelmiin, on tunnistettu sekä strategisten investointien erityispiirteet, että eitaloudellisten tekijöiden analysoinnin tärkeys (Van Cauwenbergh et al. 1996; Carr &
Tomkins 1996; Arnold & Hatzopoulos 2000; Alkaraan and Northcott, 2006).

Tästä

havainnosta johtuen näitä piirteitä on alettu alan tutkimuksessa tunnistaa, sekä huomioida.
(Abdel-Kader & Dugdale 1998; Carr & Tomkins 1998)

Vaikka tutkimuskirjallisuudessa laajasti tunnistetaan tarve analysoida investointipäätökseen
vaikuttavia sekä taloudellisia että ei-taloudellisia tekijöitä on tähän liittyvä tutkimus kuitenkin
vielä verrattain vähäistä. Tarve investointien laajempaan analyysiin tunnistetaan. Eitaloudellisen informaation huomioimista investointia analysoitaessa ovat suositellee muun
muassa

Carr

&

Tomkins

(1996).

Esimerkiksi

Butler

et

al.

(1991)

mukaan

investointipäätöksessä suuremman roolin voivat saada ei-taloudelliset tekijät taloudellisten
tekijöiden sijaan.

Teoreettisen

viitekehyksen

muodostaminen

pelkästään

strategisiin

investointeihin

vaikuttavien ei-tekijöiden osalta on verrattain haastavaa, sillä investointien ei-taloudellisten
tekijät huomioiva tutkimus on vielä verrattain hajanaista. Pelkästään strategisiin
investointeihin keskittyvä tutkimus kuitenkin keskittyy aiemmin mainitun tapaan erottamaan
suositut investoinnin arviointimenetelmät toisistaan. Tällaisia tutkimuksia ovat muun
muassa Abdel-Kader & Dugdale (1998) ja Alkaraan & Northcott (2006). Näiden tutkimuksen
puutteena on kuitenkin keskittyminen pelkästään investointien arviointimenetelmiin, eikä
muita päätökseen vaikuttavia tekijöitä juuri tuoda esille. Tutkimukset on toteutettu
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pääasiallisesti

kyselylomakkeilla

ja

kvantitatiivisilla

menetelmillä,

josta

johtuen

tutkimuksissa ei selvitetä sitä, kuinka arviointimenetelmiä todellisuudessa hyödynnetään ja
kuinka paljon painoarvoa ne saavat lopullisessa päätöksenteossa. Aihetta käsittelevässä
uudemmassa tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan sitä, millaisia yksityiskohtaisia piirteitä
yrityksen tekemään strategiseen investointipäätökseen vaikuttaa. Tällaisia tutkimuksia ovat
muun muassa Carr et al. (2010) ja Alkaraan & Northcott (2013).

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys

Yllä olevaan kuvioon on kerätty tämän tutkimuksen kannalta olennaisesti teoreettiseen
viitekehykseen liittyvät käsitteet.

1.5.

Tutkimusmenetelmä ja –aineisto

Liiketaloustieteessä tutkimusmenetelminä käytetään joko kvantitatiivista, eli määrällistä tai
kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadulliset tutkimusmenetelmät ovat
yleistyneet liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa, sillä niiden avulla voidaan tarkemmin
tutkia erityisesti liikkeenjohtamiseen ja yritystalouteen liittyviä ilmiöitä. Kvalitatiivinen
tutkimus edistää tutkijan ymmärrystä tutkimuskohteesta, sekä selittämään tietyn päätöksen
tai käytöksen taustalta löytyviä syitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista
rajoittua pieneen määrään tai johonkin tiettyyn tapaukseen (Hirsjärvi et al. 2013).

Tässä tutkimuksessa empiirinen osio

kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä

Empiirisen osan aineisto kerätään haastatteluilla,
tutkielmassa

on

valittu

teemahaastattelu.

käyttäen.

joista haastattelumenetelmäksi

Teemahaastattelussa

keskitytään
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yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tutkijan etukäteen määrittämiin teemoihin, joiden
puitteissa on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Kyseessä on puolistrukturoitu
menetelmä. Tämän menetelmän etuna on se, että haastateltavilla on mahdollisuus kertoa
tutkittavista ilmiöistä omin sanoin, keskustelunomaisesti. Toisena etuna nähdään tutkijan
mahdollisuus ohjata keskustelua pysymään etukäteen asetetuissa teemoissa (Hirsjärvi et
al. 2013). Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on valittu tähän tutkimukseen siksi, että sen
nähdään palvelevan tutkimuksen tavoitteita johtuen menetelmän joustavuudesta sekä
tietojen

syventämisen

suomalaisten

mahdollisuudesta.

hotelliyhtiöiden

johdon

Empiirisen
(sekä

osion

talous-

aineistona

että

käytetään

liiketoimintajohdon)

teemahaastatteluja.

1.6.

Tutkielman rakenne

Tämä tutkielma koostuu viidestä eri luvusta, joilla jokaisella on rooli tutkielman
lopputuloksen hahmottamisessa. Ensimmäinen luku koostuu johdannosta, jossa lukija
tutustuu tutkielman taustaan, tutkimusongelmaan ja tavoitteisiin, rajauksiin, teoreettiseen
viitekehykseen sekä tutkimuksen toteutukseen. Toisessa luvussa, teoriaosuudessa,
käsitellään aiempaan tutkimukseen perustuen strategisiin investointeihin sekä niihin liittyviin
tekijöihin ja niiden arviointiin käytettäviä menetelmiä. Tutkimuksen kolmannessa luvussa
siirrytään tutkimuksen empiiriseen osaan, jossa ensin tutustutaan tutkimuksen toimialaan
sekä sen toteutukseen ja haastateltaviin yrityksiin tarkemmin. Neljännen luvun
tarkoituksena on käsitellä ja analysoida tutkimuksen merkittävimmät tulokset. Viimeisessä
luvussa muodostetaan tutkimustulosten perusteella tutkimuksen johtopäätökset, sekä
arvioidaan tutkimuksen tuloksia ja sen toteutusta.
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2. Strateginen investointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Etelälahti et al. (1992) mukaan investoinneilla viitataan usein pitkäaikaisten hyötyjen
saavuttamiseen lyhytaikaisella varojenkäytöllä. Investoinneille on usein ominaista
kassavirtojen epätasaisuus niin, että yritys käyttää lyhyellä aikavälillä suuren määrän
varojaan ja tästä saatava hyöty realisoituu vasta myöhemmin pidemmällä aikavälillä.
Honko, Prihti & Virtanen (1982) näkevät investointeihin sijoitettavan pääoman niin ikään
merkittävänä varallisuutena, joilla voidaan saavuttaa tulevia etuja. He korostavat, että
pääomasijoitukset ovat tärkeitä paitsi investoivalle yritykselle myös koko yhteiskunnalle.

Investoinneilla

vaikutetaan

yhteiskunnan

tasolla

muun

muassa

työllisyyteen,

kansainväliseen taloudelliseen kilpailukykyyn sekä muokataan voimakkaasti kyseisen
maan kansantalouden rakennetta. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi yrityksen
tulevaisuus ja selviytyminen määräytyvät pääosin sen mukaan, millainen kyky yrityksellä on
ohjata varojaan tuottaviin ja kannattaviin tarkoituksiin. Näin ollen yrityksien elinvoimaisuus
määräytyy sen kyvyllä arvioida oikein mahdolliset hankkeet ja allokoida käytettävissä olevat
taloudellisen resurssit niin, että tuotot ylittävät pääomakustannukset. Mikäli yrityksen
investoimat pääomat ylittävät pääomien käytöllä saavutetut tuotot yrityksen arvo heikkenee
(Arnold & Hatzopoulos, 2000; Klammer, Koch & Wilner, 1991). Myös Cooremansin (2011)
mukaan investointien on tarkoitus kasvattaa yhtiön arvoa. Tätä kutsutaan perinteiseksi
taloudelliseksi näkökulmaksi.

2.1. Investointien luokittelu

Etelälahti et al. (1992) mukaan investoinnit voidaan yksinkertaisimmillaan luokitella
aineettomiin ja aineellisiin investointeihin. Teoriassa nykypäivän tutkimuksessa investoinnit
kuitenkin luokitellaan reaali- ja rahoitusinvestointeihin (esimerkiksi Alkaraan & Northcott,
2006; Shapiro, 2005; Klammer, Koch & Wilner, 1991). Alla olevaan kuvioon on kuvattu
investointien jakautuminen reaali- ja rahoitusinvestointeihin, sekä edelleen strategisiin ja
operatiivisiin investointeihin.
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Kuvio 2. Investointien luokittelu (Bodie et al., 2005)

Rahoitusinvestoinnit eroavat ratkaisevasti reaali-investoinneista – niiden tarkoituksena on
pääasiallisesti tuottaa voittoa mahdollisimman pienillä riskeillä. Rahoitusinvestointeja ovat
muun muassa sijoitukset arvopapereihin, jonka vuoksi niiden pääasiallisen tarkoituksena ei
ole yrityksen tulevaisuuden varmistaminen tai yrityksen tuotannontekijöiden hankinta, kuten
esimerkiksi tuotantolinjan tehokkuuden parantaminen. Rahoitusinvestoinnit eivät siis
suoraan kohdistu yrityksen liiketoimintaan (Bodie et al., 2005).

Reaali-investoinneilla tarkoitetaan investointeja, joilla yritys sijoittaa liiketoimintansa ja sen
tuotannontekijöihin.

Reaali-investoinnit voidaan jakaa edelleen niiden merkittävyyden

mukaan operatiivisiin ja strategisiin investointeihin.

Operatiivisilla investoinneilla

tarkoitetaan investointeja, joiden tarkoituksena on pitää yrityksen liiketoiminta ja
taloudellinen asema nykyisellä tasolla.

Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi

välttämättömyysinvestoinnit tai korvausinvestoinnit ja ne rahoitetaan yleensä yrityksen
tulorahoituksella. Operatiivisten investointien taloudellisen kannattavuuden arviointiin
käytetään

tavallisesti

kvantitatiivisia

arviointimenetelmiä

keskittyen

taloudelliseen

kannattavuuteen (Bodie et al., 2005). Reaali-investointeja on kirjallisuudessa jaoteltu
erilaisin tavoin kuten käyttötarkoituksen mukaan (Shapiro 2005), niiden tuottaman hyödyn
tai kiireellisyys- ja tuottovaatimuksen mukaisesti.
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Shapiron (2005) mukaan reaali-investoinnit voidaan jakaa neljään eri luokkaan seuraavasti:

1. Korvausinvestoinnit – investoinnin tarkoituksena on korvata vanhentuneet
tuotantovälineet.
2. Laajennusinvestoinnit – investoinnin tarkoituksena on pyrkiä kasvattamaan
olemassa olevien tuotteiden kysyntää
3. Laajennusinvestoinnit – investoinnin tarkoituksena on kasvattaa yrityksen markkinaasemaa tai laajentaa sen toimintaa uusille markkinoille
4. Pakolliset investoinnit – investoinnin tarkoituksena on täyttää lakien vaatimukset.

Adlerin (2000) mukaan strategiset investoinnit ovat ennakoivia ja innovatiivisia investointeja
yrityksen tulevaisuuteen, joiden tarkoituksena on muuttaa liiketoiminnan luonnetta. Ne ovat
tyypillisesti yrityksen strategian ja tulevaisuuden kannalta merkityksellisiä, josta johtuen
päätöksenteko

toteutetaan

yleensä

yrityksen

ylimmässä

johdossa.

Strategisten

investointien erityispiirteitä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Alta löytyvään
taulukkoon on koottu havainnollistavasti strategisten ja operatiivisten investointien
ominaispiirteitä.
Taulukko 1. Strategisten ja operatiivisten investointien ominaispiirteitä (Kasanen et al.1993)

Investointien luokitteluun on kritisoitu keinotekoiseksi. Wikmanin (1993) mukaan
investoinnin on mahdollista olla samaan aikaan sekä korvaus- tai laajennusinvestointi sekä
strategisesti sellainen investointi joka on välttämätöntä toteuttaa.
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2.2. Strategisten investointien erityispiirteitä

Yleisesti vakiintunutta määritelmää strategisille investoinneilla ei ole, vaikkakin aihetta on
alan kirjallisuudessa käsitelty laajasti. Strategisiin investointeihin liittyvässä tutkimuksessa
erityispiirteinä on korostettu niiden vaikutusta yrityksen suoriutumiseen pitkällä aikavälillä
(Carr & Tomkins 1998), niiden merkitystä yrityksen tulevaisuudessa (Butler et al. 1991) sekä
niiden mahdollisuutta parantaa yrityksen suorituskykyä huomattavasti (Van Cauwenbergh
et al. 1996). Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimus käsittää kattavan määritelmän
strategisista investoinneista. Määritelmän ne ovat yritykselle sellaisia merkittäviä
investointeja, joista saatavat hyödyt ovat joko vaikeasti mitattavia tai aineettomia, niillä on
huomattava vaikutus yrityksen pitkän tähtäimen suorituskykyyn sekä ne sisältävät yrityksen
kannalta korkean riskin.

Butler et al. (1991) mukaan strategiset investoinnit luovat yrityksille luodaan uusia
toimintaedellytyksiä sekä niiden rooli on tärkeä yrityksen strategian toteuttamisen kannalta
– strategiset investoinnit voidaan nähdä ikään kuin strategian toteuttamisvälineenä.
Toteuttamisvälineenä toimiminen aktualisoituu sillä, että strategisten investointien avulla
yritykset pyrkivät toteuttamaan pitkän tähtäimen tavoitteita esimerkiksi rikkomalla nykyisen
liiketoimintansa rajoja ja siten saavuttamaan paremman kilpailuaseman. Aiemmin on
todettu, että strategisille investoinneille ominaisiin piirteisiin kuuluu niihin sisältyvät
huomattavat riskit sekä suuret mahdollisuudet – tästä johtuen niiden taloudellisia
vaikutuksia on hankala ennakoida.

Strateginen lähestymistapa investointeihin on perinteistä taloudellista näkökulmaa
huomattavasti monimutkaisempi. Perinteisestä näkökulmasta katsottuna investoinnin ainoa
tarkoitus on kasvattaa yrityksen arvoa. Cooremansin (2011) mukaan investointeihin liittyvät
päätökset ovat ehdottomasti taloudellisia, mutta ne liittyvät usein myös vahvasti strategisiin
päätöksiin. Tästä johtuen investoinnit ja yrityksen strategia kytkeytyvät toisiinsa. Perinteisen
näkökulman mukaan yrityksen strategia määrittää sen tekemät investoinnit, mutta
Cooremansin (2011) mukaan myös investointi voi avata yritykselle uusia mahdollisuuksia,
jotka voivat vahvasti vaikuttaa yrityksen strategian muodostumiseen. Strategisten
investointien vaikutukset voidaan nähdä rahamääräisten vaikutuksien lisäksi ennen kaikkea
aineettomina -

yritys saa niistä hyötyjä, joita on päätöksentekoa varten haasteellista

arvottaa ja määritellä.

Myös Hallikainen et al. (2002) näkevät strategiset investoinnit välttämättöminä, mikäli yritys
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haluaa menestyä. Nämä investoinnit vaikuttavat laajasti koko yritykseen. Strategisilla
investoinneilla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia yrityksen moniin eri tekijöihin.
Strategiset investoinnit sitovat paljon yrityksen resursseja sekä ne ovat yleensä
operatiivisiin investointeihin verrattuna kalliimpia toteuttaa. Aiemmin esitellyn tutkimuksen
tapaan Hallikainen et. al (2002), vahvistaa sen, että strategisille investoinneille on ominaista
niiden toteutuksen viemä aika, sekä investoinneista saatavan hyödyn realisoituminen vasta
pidemmän ja ennalta määrittelemättömän ajan kuluttua.

Kasanen et al. (1993) tutkimuksessa selvisi, että strategisten investointien osalta
investointiprosessi eroaa ratkaisevasti operatiivisten investointien investointiprosessista.
Eroja

havaittiin

useissa

investointiprosessin

ominaispiirteissä,

kuten

hankkeen

suunnittelussa, eteenpäin viemisessä, hyväksymisessä kuin investoinnin seurannassakin.
Tutkimuksessa havaittiin, että strategisia investointeja vietiin eteenpäin pääasiallisesti
kvalitatiivisin perustein – kannattavuusvaatimuksissa oli mahdollisuus joustaa. Tästä
johtuen

kvalitatiivinen

analyysi

nähtiin

tärkeänä

erityisesti

investointiprosessin

päätöksentekovaiheessa.

Koska investointipäätöksentekoon liittyy useita tekijöitä, on aihetta tutkittu alan
kirjallisuudessa laajasti – päätöksentekoprosessia on pyritty ymmärtämään paremmin.
Päätöksenteko määritellään prosessiksi, jonka aikana päätöksentekijät tekevät tiettyyn
harkintaan ja arviointiin perustuva päätöksen siitä, että jonkin toiminnan toteuttaminen
katsotaan olevan parempi verraten toisenlaiseen toimintaan. Päätöksenteko on merkittävää
ja kaikkialle ulottuvaa älyllistä toimintaa, jota toteutetaan päivittäin sosiaalisessa,
ammatillisessa sekä akateemisessa elämässä. Johtuen päätöksenteon luonteesta, se
vaatii aina päätöksentekijältä tasapainottelua useamman kuin yhden tekijän kanssa – tämä
tapahtuu joko tietoisesti tai tiedostamatta. Merkittävien päätösten virheet voivat olla vaikeita
korjata (Belton & Stewart, 2002). Koska organisaatiokäyttäytyminen on suurella osalla
ihmisistä tarkoitusorientoitunutta, eli jotain päämäärää tai tavoitetta tavoittelevaa, tavoitteet
sekä määrittelevät että antavat suuntaviivoja niille päätöksille, joiden nähdään suuntaavan
organisaation

kohti

päätöksentekijän

lopullista

saatavilla

tavoitetta
olevaan

(Simon,
sekä

1976).

harkittuun

Päätökset

perustuvat

informaatioon,

mutta

informaatiokeskeisyyden ohella päätöksenteolle on ominaista myös sen subjektiivisuus.
Varsinkin, kun päätöksentekoon osallistuu useampi henkilö ja päätöksellä on vaikutusta
useisiin sidosryhmiin, saattaa päätöksentekotilanteessa nousta esiin päätöksenteon
kannalta eriäviä preferenssejä. Tästä johtuen päätöksentekotilanteesta saattaa syntyä
tilanne, jossa päätöksentekoon vaikuttavat asiat saattavat olla täysin ristiriidassa
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keskenään (Belton & Stewart, 2002).
Päätöksentekoprosessiin sisältyy kahdenlaisia elementtejä, sekä tosiasiallisia että
merkitykseen perustuvia arvioita. Merkityksellisyyteen perustuvilla arvioilla tarkoitetaan
päätöksentekijän valintaa siitä, mikä päätös on mahdollista toteuttaa. Tähän liittyy myös
vaihtoehdoista kannattavimman valitseminen. Tosiasiallisilla arvoilla taas tarkoitetaan
testattavia arvoja. Päätösten voidaan nähdä olevan kuvauksia tulevaisuuden tilasta tai
toiminnasta. Näille arvoille ominaista on empiirisen testaamisen mahdollisuus. Molempia
elementtejä on kuitenkin usein haastavaa nähdä – tämä hankaloittaa päätöksentekoa.
Esimerkkinä voidaan todeta yhtiöiden liian kunnianhimoisesti ja ympäripyöreästi asetetut
arvot kuten oikeudenmukaisuus tai vapaus (Simon, 1976).

Carr. et al (2010) tutkimuksessa pyrittiin selittämään strategisiin investointeihin liittyviä
päätökseen vaikuttavia tekijöitä jakamalla yritykset niiden suoriutumisen ja markkinasuuntautumisen perusteella neljään eri kategoriaan.

Markkinanluojat

(market

creators)

pyrkivät

korostamaan voimakkaasti

strategisia

näkökulmia, kun tehdään investointipäätöksiä. Vaikka tällaiset yritykset tekevät usein myös
taloudellisia analyyseja strategisten investointipäätösten tueksi, on näillä taloudellisilla
laskelmilla prosessissa vain päätöksentekoa tukeva rooli. Markkinanluoja-kategoriaan
kuuluvat yritykset ovat usein valmiita joustamaan taloudellisissa tavoitteissa, jos investointi
nähdään strategisesti merkittävänä. Kategoriaan kuuluvissa yrityksissä tiukat taloudelliset
tavoitteet nähdään esteenä kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Tällaisille yrityksille on myös
tyypillistä ottaa laskelmissa huomioon synergiat, jotka on mahdollista mitata. (Carr et al.
2010)

Arvonluojat (value creators) kategoriaan kuuluvat yritykset painottavat strategisiin
investointeihin liittyvän päätöksenteon sekä strategisiin että taloudellisiin näkökulmiin
luoden näin tasapainoisemman lähestymistavan strategisiin investointeihin verrattuna
markkinanluojiin. Tämän kategorian lähestymistapa on tuottaa päätöksenteon pohjalle
perusteellinen taloudellinen ja strateginen analyysi. Arvonluoja-kategoriaan kuuluvat
yritykset eivät perusteellisuudesta johtuen välttämättä tukeudu pelkästään standardeihin
strategianalyysityökaluihin, vaan käyttävät usein myös omia strategisia analyysityökaluja
tukemaan perinteisiä analyysityökaluja. Arvonluojat ovat markkinaluojien tapaan valmiita
joustamaan taloudellisissa tavoitteissa, jos investointia pidetään strategian kannalta
merkittävänä. Suhtautuminen synergioiden sisällyttämiseen on avoin. (Carr et al. 2010)
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Kolmas kategoria on uudelleen fokusoijat (refocusers). Tälle kategorialle on tyypillistä vahva
panostus taloudelliseen analyysiin. Koska tavoitteena on hyvin perusteellinen ja
hienostunut taloudellinen analyysi, toteutetaan analyysi usein uusimpien rahoitusteorioiden
mukaisesti – taloudellinen analyysi on kehittynyttä. Tähän ryhmään kuuluvat yritykset
painottavat kuitenkin osakkeenomistajien arvonluontia, josta johtuen taloudellisissa
tavoitteissa ei juurikaan ole joustoa. Tälle kategorialle on niin ikään ominaista varovainen
suhtautuminen synergioiden huomioimiseen. (Carr et al. 2010)

Viimeisenä kategoriana voidaan erottaa uudelleen järjestelijät (restructures). Tämän
kategorian yritykset tunnistavat sekä taloudelliset että strategiset näkökulmat, mutta
strategisille näkökulmille annetaan hyvin vähän huomiota. Taloudellisissa tavoitteissa
ollaan tiukkoja eivätkä ne jousta, sillä uudelleenjärjestelijöiden kategoriaan kuuluville
yrityksille on tyypillistä, että osakkeenomistajille halutaan tuottaa mahdollisimman paljon
arvoa. Tämä onkin ensisijainen kriteeri strategisia investointeja arvioitaessa. Tästä johtuen
strategisiin investointeihin suhtaudutaan lyhytnäköisesti ja synergioihin erittäin varovasti.
(Carr et al. 2010)

Kuvio 1. Carr et. al (2010) luokittelun mukainen nelikenttäanalyysi erilaisten yritystyyppien strategisten
investointien lähestymistavoista

Wikmanin (1993) tutkimuksessa mielenkiintoinen havainto oli investointihankkeen
toteuttamisajan vaikutus investointipäätökseen. Hankkeen edetessä, yhä useampi
investointipäätöksestä vastaava henkilö tukee investoinnin toteuttamista. Tämän ilmiön
takana

nähtiin

vaikuttavan

sekä

investointiin

sitoutumisen

sekä

vallankäytön.

Tutkimuksessa vallankäytön taustalla nähtiin olevan esimerkiksi investointia koskevan
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informaation tahallinen vääristäminen. Jo tätä tutkimusta aiemmin vastaavaa ilmiötä tutki
Lumijärvi (1990). Tutkimuksessa analysoitiin investointipäätökseen liittyvää pelaamista ja
siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että investointipäätökseen
liittyvä

pelaamista

lisäävät

erilaiset

tekijät,

joita

ovat

ympäristö,

yrityksen

organisaatiorakenne sekä kontrollijärjestelmät ja päätöksentekijöiden henkilökohtaiset
tekijät. Ympäristötekijöiksi tutkimuksessa luettiin sekä kilpailijoiden toimet markkinassa
sekä sitoutuminen hallitukseen. Organisaatiorakenteen vaikuttavina piirteinä nähtiin sekä
monitasoinen päätöksenteko että yrityksen taloudellinen tilanne. Kontrollijärjestelmillä
tarkoitettiin

investointipäätöksen

tekemistä

yksikön

ulkopuolella

tai

investoinnille

kohdistuvia jälkitarkkailuvaatimuksia, joista hankkeen vastuutahoilla ei ollut tietoa.
Päätöksentekijän

henkilökohtaisina

tekijöinä

nähtiin

henkilön

halukkuus

viedä

investointihanketta eteenpäin. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että edellä mainitut tekijät
ovat jossain määrin suhteessa toisiinsa.

Jotta investointipäätöksen tekijät saadaan sitoutumaan investointipäätökseen, voidaan
heihin vaikuttaa erilaisin argumentein. Lumijärvi (1990) luokittelee käytettävissä olevat
argumentit neljään eri ryhmään:

1. Taloudelliset argumentit, kuten investoinnin kannattavuus
2. Strategiset argumentit, kuten investoinnin sopiminen yrityksen strategiaan
3. Ei-taloudelliset argumentit, kuten investointiin liittyvät sosiaaliset tekijät
4. Tuotantoteknologiset
tehokkuus

argumentit,

kuten

uuden

tuotantojärjestelmän

tuoma

Käytetyimmät argumentit ovat tutkimuksen mukaan taloudelliset ja strategiset argumentit.
Ei-taloudellisten argumenttien käyttö on vähäisempää. Tutkimuksessa selvisi, että
taloudelliset argumentit olivat tehottomia. Tuloksien mukaan strategiset ja ei-taloudelliset
argumentit

ovat

sitouttamisen

kannalta

tehokkaita.

Käytöltään

vähäisimpien

tuotantoteknologisten argumenttien vaikutus oli tutkimuksen mukaan kaikista tehokkainta.
Strategisten

argumenttien

korostus

lisääntyy

silloin,

kun

kyseessä

on

suuri

investointihanke, tai kun yksikkö on taloudellisesti kannattava. Tutkimuksen tuloksissa
mielenkiintoista on se, että vaikka investointilaskelmia ei pidetä päätöksen kannata
tärkeänä, kannattavuuden on kuitenkin oltava riittävä, jotta investointia edes harkitaan.
(Lumijärvi 1990) Tämä tulos on ristiriidassa aiemmin esitellyn Carr & Tomkinsin (1996)
tutkimuksen kanssa, jonka mukaan muut tekijät voivat tietyissä tilanteissa ohittaa
taloudelliset laskelmat kokonaan.
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2.3. Investointien (taloudelliset) arviointimenetelmät
Investoinnin

kannattavuutta,

eli

taloudellisia

seurauksia,

arvioidaan

investoinnin

suunnitteluvaiheessa taloudellisella analyysilla. Tämän analyysin tuottama informaatio
auttaa yrityksen päätöksentekijöitä investointiratkaisun tekemisessä. Vaikka investointia ei
toteutettaisikaan, on taloudellinen analyysi syytä tehdä, sillä myös investoinnin
hylkäämisellä on usein taloudellisia seurauksia.

Investoinnin taloudelliseen analyysiin

kuuluu investoinnin toteuttamisen rahamääräinen arviointi, eriaikaisten tulojen ja menojen
muuttaminen vertailukelposeksi sekä epävarmuuden huomioiminen. (Kasanen et al. 1993)
Yleisimpinä investointien taloudellisen analyysin menetelminä on pidetty sisäisen
korkokannan menetelmää, nettonykyarvoa ja takaisinmaksuajan menetelmää (esimerkiksi
Abdel-Kader & Dugdale 1998; Bennouna et al. 2010). Viimeisimmässä menetelmässä
tarkoituksena on laskea, kuinka pian investoinnin tuottamat kassavirrat maksavat
investoidun pääoman takaisin. Tästä piirteestä johtuen menetelmä ei todellisuudessa kuvaa
investoinnin kannattavuutta – ainoastaan sen likviditeettivaikutusta. Kahden ensimmäisen
menetelmän käyttö perustuu rahoitusteoriaan, sillä niissä laskenta perustuu diskontattuihin
kassavirtoihin, eli laskenta huomioi rahan aika-arvon. Laskennan perusperiaatteena on
diskontata ennustetut kassavirrat päätöksentekohetkeen, jotta investoinnin tuotot ovat
vertailukelpoisia menojen kanssa. (Kasasen et al. 1993)

Tätä näkökulmaa tukee Milis & Mercken (2004) tutkimus, jonka mukaan perinteiset
arviointimenetelmät

kuten

kassavirta-analyysi,

sisäinen

korkokanta

sekä

takaisinmaksuajan arviointimenetelmien käyttö on perusteltua. Laskentamenetelmät
vastaavat periaatteellisesti osakkeenomistajien arvon maksimointiteoriaa, jonka Milis &
Mercken

(2004)

näkevät

näiden

laskentamenetelmien

etuna.

Toisena

näiden

laskentamenetelmien etuna voidaan nähdä niiden suuri suosio liiketalouden opetuksessa,
josta johtuen ne ovat tuttuja päätöksentekijöille. Abdel-Kader & Dugdale (1998) mukaan
investointien laskentamenetelmillä on vahva asema liike-elämässä ja niitä käytetään laajasti
sekä operatiivisten että strategisten investointien taloudellisessa arvioinnissa.

2.3.1. Aiempaa tutkimusta investointien arviointimenetelmistä
Aiempi tutkimus investointipäätöksiin liittyvistä taloudellisesta arvioinnista keskittyy
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pääasiallisesti perinteisiin arviointimenetelmiin. Kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa
korostuu sama teema, sillä myös näissä tutkimuksissa keskitytään vahvasti erilaisiin
investointien arviointimenetelmiin. Tutkimukset ovat viime vuosikymmeninä pyrkineet
selvittämään mitkä taloudelliset arviointimenetelmät ovat kulloinkin olleet suositumpia. Eri
menetelmien käytön suosiota on pyritty selittämään esimerkiksi yrityksen koolla (esimerkiksi
Arnold & Hatzopoulos 2000 ja Graham & Harvey 2001) tai yrityksen sijaintimaan perusteella
(esimerkiksi Carr & Tomkins 1996 ja Andor et al. 2015). Kuitenkin uusimmat investoinnin
taloudelliseen arviointiin liittyvät tutkimukset ovat pyrkineet tutkimaan myös yrityskohtaisia
tekijöitä. Näillä yrityskohtaisilla tekijöillä on uusimmissa tutkimuksissa pyritty perustelemaan
eri arviointimenetelmien käyttöä (Carr et al. 2010 ja Alkaraan & Nothcott 2013).

Kuten edellä on todettu, monet aiemmat investointien taloudellista arviointia käsittelevät
tutkimukset ovat keskittyneet eri menetelmien käytön suosion selittämiseen maakohtaisilla
eroavaisuuksilla. Iso-Britanniassa, Kanadassa sekä Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten
mukaisesti näissä maissa ylivoimaisesti suurimassa suosiossa investointien taloudelliseen
arviointiin ovat olleet perinteiset diskonttausmenetelmät, joita ovat edellisessä kappaleessa
esitellyt sisäisen korkokannan ja nettonykyarvomenetelmä (esimerkiksi Payne et al. 1999;
Arnold & Hatzopoulos 2000; Bennouna et al. 2010). Iso-Britanniassa on kuitenkin melko
tuoreessa tutkimuksessa saatu ristiriitaisia tuloksia, sillä Chittenden & Derregian (2013)
tutkimuksen

tuloksista

selvisi,

että

takaisinmaksuajan

menetelmä

onkin

diskonttausmenetelmiä huomattavasti suositumpi.

Angolosaksististen maiden lisäksi taloudellisten arviointimenetelmien suosiota on tutkittu
myös

Manner-Euroopassa,

Pohjoismaissa

ja

Japanissa.

Näissä

maissa

diskonttausmenetelmien suosio ei ole täysin angolosaksististen maiden tasolla. Näihin
maihin keskittyvissä tutkimuksissa päädyttiin tuloksiin, joiden mukaan takaisinmaksuajan
menetelmän käyttö oli selkeästi suositumpaa kuin angolosaksisissa maissa. Tutkimusten
mukaan

takaisinmaksuajan

menetelmä

oli

osittain

jopa

suositumpi

kuin

diskonttausmenetelmät (esimerkiksi Carr & Tomkins 1998; Sandahl & Sjögren 2003;
Liljeblom & Vaihekoski 2004 ja Brounen et al. 2004). Pohjoismaissa tehtyjen tutkimusten
mukaan

ruotsalaisissa

yhtiöissä

investointien

arviointimenetelmistä

takaisinmaksuajanmenetelmä oli ylivoimaisesti suosituin (Sandahl & Sjögren 2003).
Suomalaisissa yrityksissä saatiin vastaava tulos, mutta se oli suosituin menetelmä vain
hyvin pienellä erolla sisäisen korkokannan menetelmään verraten (Liljeblom & Vaihekoski
2004). Tuoreempaa tutkimusta Pohjoismaisista käytännöistä on toteuttanut Brunzell et al.
(2013), jonka mukaan suosituimpana menetelmänä oli nettonykyarvomenetelmä niukalla
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erolla

takaisinmaksuajanmenetelmään.

Tutkimus

toteutettiin

kaikissa

viidessä

Pohjoismaassa. Tämän tutkimuksen tuloksiin voidaan kohdistaa kritiikki siksi, että
tutkimuksen toteutustapa toteutettiin niin, että yrityksien oli mahdollista nimetä useampi kuin
yksi ensisijainen arviointimenetelmä. Vaikka tämän tutkimuksen tuloksesta voidaan päätellä
nettonykyarvonmenetelmän suosion kasvaneen, on sen suosio edelleen huomattavasti
vähäisempää kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Vaikka investointien taloudelliseen arviointiin liittyviä tutkimuksia on verrattain paljon, ne
eivät yleensä erottele strategisia ja operatiivisia investointeja toisistaan. Tutkimukset
käsittelevät investointipäätöksiä yleisesti, eli niiden ei myöskään voida ajatella sulkevan
strategisia investointeja tutkimusten ulkopuolelle. Alkaraan & Northcott (2006) tutkimuksen
mukaan investointien arviointimenetelmien suosio ei juurikaan eroa strategisten ja
operatiivisten investointien välillä. Tämän johtopäätöksen vahvistaa Abdel-Kader &
Dugdalen (1998) tutkimus, jossa ei niin ikään löydetty eroavaisuutta investointien
arviointimenetelmien käytössä, kun investoinnit muuttuivat operatiivisista strategisiksi.

Kuitenkin muutamia tutkimuksia keskittyen strategisiin investointeihin löytyy. Alkaraan &
Northcott (2013) tutkimuksessa selvitettiin, mitä laskentamenetelmiä teollisuusyritykset IsoBritanniasta käyttävät arvioidessaan strategisia investointeja. Tutkimuksessa selvisi, että
yritysjohtajat suosivat strategisten investointien kohdalla kassavirtalaskelmia sekä yleisesti
käytössä on useampi kuin yksi arviointimenetelmä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että
vastanneista yrityksistä 98% käytti vähintään kahta arviointimenetelmää ja 88% kolmea tai
useampaa menetelmää. Samankaltaiseen tulokseen päätyi Van Cauwenberg et al. (1996)
jo reilun

vuosikymmenen

aikaisemmin.

Tämän tutkimuksen mukaan perinteiset

arviointimenetelmät ovat suosittuja myös strategisten investointien arvioinnissa. Tämä
johtuu

siitä,

että

perinteisillä

menetelmillä

nähdään

olevan

viestinnällinen

ja

päätöksenteollinen rooli investoinnin arvioinnissa. Taloudellisten arviointimenetelmien
avulla investointi esitellään yritysjohdolle sekä oikeutetaan jo tehty päätös. Laskelmilla on
täten

epävarmuutta

päätöksentekoprosessiin.

pienentävä
Kuitenkin

ja
Van

systemaattisuutta
Cauwenberg

et

lisäävä
al.

(1996)

vaikutus
korostaa

tutkimuksessaan, että tuottolaskelmia täytyy arvioida laajemmassa tulkintaympäristössä.
Tulkintaympäristön

tulee

muodostua

yrityksen

strategiasta,

kilpa-asemasta

sekä

markkinoista ja investoinnin ei-rahamääräisistä vaikutuksista. Näin ollen voidaan
strategisten investointipäätösten nähdä nojaavan todellisuudessa sekä rationaalisille
laskelmille että intuitiolle. Tämän lisäksi laskentamalli itsessään sisältää intuitisia
lähtökohtia – subjektiivisia arvioita, uskomuksia ja painotuksia esimerkiksi tuottojen
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suuruudessa ja laskentakorkokannassa.

2.3.2. Riskin huomioiminen
Riskeillä tarkoitetaan investointipäätöksen yhteydessä epävarmuutta projektiin liittyvistä
kassavirroista, eli investoinnin oletetuissa seurauksissa. Myös makroekonomisilla tekijöillä
on vaikutusta kaikkiin yrityksiin. Tällaisina tekijöinä voidaan pitää esimerkiksi muutoksia
talouskasvussa, inflaation kehittymistä ja yleistä korkotasoa. Markkinariskin lisäksi
riskitekijöinä voidaan nähdä valuuttakurssien vaihtelu sekä suhdannevaihtelu. Näiden
lisäksi investointeihin liittyy aina yritys- ja projektikohtaisia riskejä, jotka liittyvät kilpailijoiden
toimintaan, kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin ja teknologiseen epävarmuuteen (Shapiro
2005; Slagmulder et al. 1995). Kuten aiemmissa kappaleissa on esitetty, strategisiin
investointeihin sisältyy vielä huomattavasti korkeampi riski kuin operatiivisiin investointeihin.
Tästä johtuen riskien huomioimisen tärkeys korostuu entisestään. Koska strategiset
investoinnit kohdistuvat lähes aina pitkälle tulevaisuuteen, on riski mahdotonta poistaa
kokonaan. Riskiin voidaan kuitenkin yrittää ottaa huomioon erilaisin menetelmin.

Edellisessä kappaleessa esitellyn arviointimenetelmien tutkimuksen tapaan, myös riskien
huomioinnista investointien arvioinnissa on tehty verrattain paljon tutkimusta. Näissä
tutkimuksissa on osoitettu, että suosituimmat käytössä olevat menetelmät riskin
huomioimiseksi ovat olleet erilaiset herkkyys- ja skenaarioanalyysit sekä käytetyn
laskentakoron korottaminen (Klammer et al. 1991; Arnold & Hatzopoulos 2000 sekä
Bennouna et al. 2010). Muita menetelmiä riskin huomioimiseksi on esimerkiksi
takaisinmaksuajan lyhentäminen, joka osoittautuikin Chittenden & Derregian (2013)
tutkimuksessa suosituksi pienten ja listaamattomien yhtiöiden keskuudessa, sillä tällaiset
yrityksen lähtökohtaisesti asettavat menetelmälle suuremman painoarvon investointeja
arvioidessaan. Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimuksessa tutkittiin kehittyneemmän
tietokonesimulaation käyttöä riskin huomioimisessa. Tutkimusten tulosten mukaan tällaisen
menetelmän käyttö on hyvinkin vähäistä. Tulokseen saattaa vaikuttaa yrityksien kokemus
menetelmän monimutkaisuudesta verraten esimerkiksi herkkyys- ja skenaarioanalyyseihin.
Toisena syynä voi olla kehittyneemmän tietokoneanalyysin viemä aika ja resurssit riskien
ollessa aina läsnä investoinneissa.

Alkaraan & Northcott (2007) ovat tutkimuksessaan pyrkineet erottamaan nimenomaan
strategisiin investointeihin käytetyt mekanismit, joilla huomioidaan investointiin liittyvät riskit.
Tutkimuksen mukaan strategisissa investoinneissa käytetään lähtökohtaisesti korkeampia
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diskonttauskantoja verrattuna muihin investointeihin. Tällä tavoin investointipäätöksiä
tekevät tahot pyrkivät huomioimaan laskelmissa käytettyihin oletuksiin kohdistuvat
epävarmuuden.

Tutkimuksen

mukaan

riskin

analysoinnissa

käytetään

verrattain

yksinkertaisia menetelmiä – herkkyysanalyysin ollessa suosituin sekä strategisten että
operatiivisten

investointien

kohdalla.

Herkkyysanalyysin

suosio

perustuu

sen

yksinkertaisuuteen sekä intuitiiviseen houkuttelevuuteen, kuten aiemmassa kappaleessa
on viitattu. Koska strategisiin investointeihin usein liittyy merkittävä riski, arvioidaan niihin
liittyvää riskisyyttä useammin kuin operatiivisten investointien. Vaikka strategisten ja
operatiivisten investointien riskin arvioinnissa ei käytetä erilaisia menetelmiä, strategisten
investointien osalta riskien mittarit ovat tiukemmat. Riskien mittareina nähdään esimerkiksi
laskennassa käytettävä korkokanta sekä takaisinmaksuajan odote. Tämän lisäksi
tutkimuksen mukaan päätöksentekijän intuitiivisella riskin arvottamisella on suuri rooli
arvioitaessa strategisia investointeja.

2.3.3. Taloudellisiin arviointimenetelmiin liittyvät ongelmat

Perinteinen

investointiteorian

näkökulmasta

investointien

kannattavuuden

ja

päätöksenteon niiden toteuttamisesta tulisi perustua rahavirtojen diskonttaukseen
perustuviin menetelmiin, kuten nettonykyarvonmenetelmään.

Näiden menetelmien

haasteena on se, että ne eivät huomioi edellisessä kappaleessa käsiteltyjä strategisten
investointien erityispiirteitä, erityisesti niiden mahdollisia hyötyjä. Tästä johtuen näitä
menetelmiä on kritisoitu strategisten investointien arviointimenetelminä. Kritiikin kohteena
on ollut muun muassa niiden liian rajoittunut näkökulma, lyhyen aikavälin korostuminen,
virheelliset olettamukset nykytilasta, inflaation epäjohdonmukaisesta käsittelystä, eirahamääräisten hyötyjen huomiotta jättämisestä sekä arvoa tuottamattomaan käytökseen
kannustamisesta. Perinteiset laskentamenetelmät eivät niin ikään huomioi eri investointien
välisiä riippuvuuksia, josta johtuen investoinnit arvioidaan usein vain yhden yksikön
näkökannalta. Arviointimenetelmät eivät huomioi sitä, että kyseisestä investoinnista voivat
hyötyä myös muut yrityksen yksiköt, kuin pelkästään investoinnin toteuttajat. Tästä johtuen
investoinnin todellinen arvo yritykselle tulee arvioiduksia vasta, kun sen tuottamat edut
otetaan huomioon kaikista näkökulmista. Vaikka perinteisten menetelmien käyttö
strategisissa investoinneissa on saanut laaja-alaista kritiikkiä, ne ovat siitä huolimatta
dominoineet strategisempiä arviointimenetelmiä myös strategisia investointeja arvioitaessa
(Adler, 2000).
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Sekä Adlerin (2000) että Cooremansin (2011) mukaan strategisten investointien
kannattavuuden arviointi on huomattavasti haastavampaa, sillä pelkät kvantitatiiviset
menetelmät eivät strategisissa investoinneissa ole riittäviä. Arviointiin tulee kvantitatiivisen
arvioinnin lisäksi sisällyttää kvalitatiivinen näkemys, sillä strategisen investointiin vaikuttaa
taloudellisen

kannattavuuden

lisäksi

pidemmällä

aikavälillä

saavutettavat

edut,

epävarmuuden aiheuttamat kasvavat riskit sekä muut kuin taloudelliset hyödyt. Tästä
johtuen investointeja arvioidaan liian rajoittuneesta näkökulmasta, mikäli niiden arviointiin
käytetään pelkästään perinteisiä laskentamenetelmiä.

Toisena

perinteisten

laskentamenetelmien

ongelmana

voidaan

pitää

niiden

kykenemättömyyttä ottaa huomioon investointien ei-rahamääräisiä hyötyjä, jotka kuuluvat
erityisesti strategisten investointien erityispiirteisiin. Adlerin (2000) mukaan tällaisena eirahamääräisenä hyötynä voidaan pitää esimerkiksi tuotannon lisääntynyttä joustavuutta,
joka syntyy strategisen investoinnin seurauksena. Slagmulder et al. (1995) mukaan
strategisen investoinnin ei-rahamääräisenä hyötynä voidaan pitää esimerkiksi investoinnin
tarjoamaa oppimista yrityksen tuotantoprosessista. Tästä johtuen investointien tuottamat
aineettomat hyödyt on käytännössä mahdotonta arvioida rahamääräisinä. Kun taas
perinteisen investointiteorian mukaan investoinnin tuottama hyöty on aina ilmaistavissa
rahavirtoina, aiheuttaa tämä ristiriidan ja haasteen strategisten investointien todellisten
hyötyjen määrityksessä (Kasanen et al., 1993).

Kolmantena perinteisten arviointimenetelmien ongelmana Adler (2000) mainitsee
investointien lyhyen aikavälien etujen korostumisen. Kuten edellisessä kappaleessa
käsiteltiin, strategisten investointien tuottamat positiiviset kassavirrat realisoituvat
normaalisti vasta pitkän aikavälin kuluessa – usein vasta monien vuosien kuluttua.
Takaisinmaksuajan menetelmässä investoinneista kannattavimmaksi valikoituu investointi,
jonka

kassavirrat

ylittävä

sen

aiheuttavat

menot

mahdollisimman

nopeasti.

Diskonttaukseen perustuvissa menetelmissä, eli nettonykyarvo- ja sisäisen korkokannan
laskentamenetelmissä, edullisimmaksi investoinniksi valikoituu investointi, jonka positiiviset
kassavirrat realisoituvat mahdollisimman nopeasti. Sekä Adler (2000) että Slagmulder et al.
(1995)

kritisoivatkin

kyseisien

laskentamenetelmien

käyttöä

liian

korkeilla

diskonttauskorkokannoilla arvioitaessa strategisten investointien tuottamia pitkän aikavälin
hyötyjä. Korkeiden diskonttauskorkokantojen käyttö johtaa johtopäätöksiin, joissa nopeasti
positiivisia kassavirtoja tuottavia investoinnit nähdään yrityksen kannalta edullisimpina.
Erityisesti Slagmulder et al. (1995) mukaan liian suurten diskonttauskorkokantojen käyttö
johtaa investoinnin riskin sekä inflaation epäjohdonmukaisena huomiointiin. Edellä
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mainituista seikoista johtuen puhtaasti näihin laskentamenetelmiin perustuen tehtävät
investointipäätökset johtavat strategisten investointien pitkän aikavälin tuottamien hyötyjen
aliarviointiin.

Neljäntenä ongelmana voidaan pitää olettamuksesta nykytilan ennallaan säilymisestä,
mikäli investointeja ei ollenkaan toteuteta. Vallalla on yleinen käsitys siitä, että yrityksen
nykyinen kilpailuasema säilyy, vaikka investointia ei toteutettaisi. Tämä käsitys toteutuu vain
sellaisessa tilanteessa, että myöskään kilpailijat eivät tee vastaavia investointeja. Adlerin
(2000) mukaan haluttomuus investoida, saattaa vaarantaa yrityksen selviytymisen
tulevaisuudessa sekä investointimahdollisuuden pysyvään menetykseen. Haluttomuus
saattaa myös johtaa yrityksen markkinaosuuden menetykseen kilpailijoiden investoidessa
ja tästä johtuen tulevaisuuden tulojen vähentymiseen (Slagmulder et al., 1995).

Viidentenä perinteisten laskentamenetelmien ongelmana Adler (2000) pitää sitä, että ne
kannustavat yrityksiä arvoa tuottamattomaan käyttäytymiseen. Koska aiemmin esitellyn
mukaan perinteisen laskentamenetelmät suosivat lyhyellä aikavälillä tuotettuja rahavirtoja
vaikuttavat näistä saatava käsitys kannattavimmasta investoinnista sekä johdon
tulospalkkiojärjestelmien yhteisvaikutus johdon käyttäytymiseen.

Näiden tekijöiden

yhteisvaikutus johtaa siihen, että yrityksen johto suosii mieluummin nopeasti tuottavia
investointeja, eikä välttämättä enää investoi strategisten tavoitteiden mukaisesti, koska
näiden investointien tuotot realisoituvat vasta pidemmän aikavälin kuluttua. Carr &
Tomkinsin (1996) tekemässä tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, jonka mukaan yrityksen
johdon päätöksen tukena oleva investointilaskelmat perustuivat usein kyseenalaisille
olettamuksille. Laskelmia voidaan helposti muokata haluttuun lopputulokseen –
tutkimuksen tulosten mukaan tämä on yleistä. Tästä johtuen investointi saadaan yleisesti
hyväksytyksi, vaikka laskelmat perustuvatkin täysin väärille olettamuksille.

Shapiron (2005) mukaan perinteisten laskentamenetelmien perusolettamuksena on, että
kaikki

investointiin

liittyvät

päätökset

toteutetaan

investointipäätöksen

kanssa

samanaikaisesti. Yleensä investointeihin kuitenkin lisätään mahdollisuus muutokseen, jota
kutsutaan reaalioptioksi. Tällöin investointia on myöhemmin mahdollisuus muuttaa, kun
saatavilla on uutta merkityksellistä informaatiota. Tällainen mahdollisuus voi olla esimerkiksi
lisäinvestointimahdollisuus, mahdollisuus muuttaa investointia tai hylätä se kokonaan
projektin

edetessä.

Reaalioptiot

lisäävät

investoinnin

arvoa.

Perinteiset

investointimenetelmät eivät ota huomioon strategisen investoinnin luomaa uutta tietämystä
tai uusia tuottoisia investointimahdollisuuksia (Slagmulder et al., 1995).
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Edellä käsitellyistä seikoista johtuen perinteisten laskentamenetelmien käyttö strategisten
investointien arvioinnissa johtavat lopputulokseen, jossa strategisia investointeja syrjitään,
vaikka strategiset investoinnit ovat yrityksen selviytymisen, tulevaisuuden kilpailuedun, sen
kehittämisen sekä innovaation kannalta keskeisiä.

2.3.4. Taloudelliset arviointimenetelmät osana investointipäätöksentekoa

Vaikka taloudellisiin arviointimenetelmiin liittyy edellisessä luvussa käsitellyn mukaisia
ongelmia, ei niiden roolia osana investointipäätöksentekoa voida kiistää. Sitä, miten
kvantitatiivisten päätöstekijöiden rooli, eli millaisissa tilanteissa ja miten taloudellista
informaatiota käytetään, on tutkittu aihe alan kirjallisuudessa. Mielenkiintoisen aiheesta
tekee se, miten taloudellinen informaatio vaikuttaa lopulliseen investointipäätöksen
syntymiseen

ja

rationaalisuuden

ilmenemiseen

päätöstä

tehtäessä.

Aiempi

tutkimuskirjallisuus, normatiivinen investointitutkimus, painottaa erityisesti kvantitatiivisen
informaation käyttöä investointivaihtoehtojen tarkastelussa. Burchellin et al. (1980)
käsittelee tutkimuksessaan laskentatoimen tuottaman informaation roolia erilaisissa
investointipäätöksentekotilanteessa.

Mallin

mukaan

kyseessä

on

laskennallinen

päätöksentekotilanne, kun toiminnan tavoitteet ovat selkeät ja ristiriidattomat. Tällaisessa
tilanteessa toiminnan seuraus on etukäteen tunnistettavissa, jolloin päätös tehdään
kvantitatiivisen informaation perusteella. Arviointipäätöksentekotilanne on kyseessä silloin
kun päätökseen liittyvät syy-seuraussuhteet ovat epävarmempia, mutta tavoitteet ovat
varmoja. Tällaisissa tilanteissa kvantitatiivisen informaation käytön mahdollisuus vähenee
ja päätöksentekijän arvioinnin määrä suurenee. Kompromissipäätöstilanteeksi kutsutaan
tilannetta, jossa syy-seuraussuhteiden nähdään olevan melko varmoina, mutta koska
epävarmana nähdään toiminnan tavoitteet, poliittiset perusteet korostuvat laskelmia
tärkeämpinä. Tämä johtaa useisiin eri intresseihin, jolloin päätöksenteko perustuu
neuvotteluihin ja kompromisseihin. Inspiraatiopäätöstilanteeksi kutsutaan tilannetta, jossa
sekä syy-seuraussuhteet että tavoitteet ovat varmoja. Alla on kuvattu edellä mainittuihin
päätöstilanteisiin liittyvät laskentainformaation käyttötavat (Burchell et al. 1980).
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Kuvio 2. Laskentainformaation käyttötavat epävarmoissa päätöksentekotilanteissa (Burchell et al. 1980).

Laskentatoimen rooli on Burchell et al. (1980) mallin mukaan toimia vastauslaitteena
tilanteissa, jossa sekä syy-seuraussuhteisiin että tavoitteisiin liittyvä epävarmuus on
alhainen. Tilanteessa, jossa syy-seuraussuhteet ovat epävarmoja tai niitä koskee
päätöksentekijöiden erimielisyys, mutta tavoitteet ovat selvät, laskentatoimen rooli on toimia
vastauslaitteena tai oppimislaitteena. Laskentatoimen toimiminen oppimislaitteena ja
vastauslaitteena eroavat epävarmuusaspektin lisäksi tulkinnanvaraisuuden ja tiedon
tarkkuudessa. Kun laskentatoimi toimii vastauslaitteena päätöksentekotilanteessa, se
osoittaa ratkaisun oppimislaitetta suoraviivaisemmin. Vastauslaitteena toimiva laskelma
osoittaa päätöksentekijälle ratkaisun, joka kannattaa valita. Laskentatoimen tarjoama
informaatio toimii päätöksentekijän apuvälineenä tilanteissa, jossa halutaan ymmärtää
erilaisten tilanteiden taloudelliset vaikutukset kokonaisuudessaan. Kun laskentatoimi toimii
oppimislaitteena, on sen tuottama tieto subjektiivisempaa ja informaatiota voidaan
eteenpäin jalostaa esimerkiksi erilaisiin arvioihin perustuen. Tällöin laskentatoimen
tuottama informaatio toimii päätöksentekijän tukena ja tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia
erilaisten menetelmien, kuten herkkyys- tai riskianalyysin, avulla. Oppimislaite tarjoaa,
toisinkuin vastauslaite, yksiselitteisen vastauksen sijaan päätöksentekijälle suosituksia ja
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja päätöksenteon tueksi.

On selvää, että päätöksentekijä tarvitsee päätöksenteon tueksi kvantitatiivisen tiedon lisäksi
harkintaa (Wikman 1993). Tästä johtuen laskentatoimen tuottamaa informaatiota voidaan
käyttää vaikuttamislaitteena tilanteissa, jossa syy-seuraussuhteet ovat varmoja, mutta
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tavoitteet nähdään epävarmoina tai niihin liittyy erimielisyyksiä tai päätöksentekohetkellä
esiin nousevat päätöksentekijän asema, arvot tai intressit, eli poliittiset motiivit. Tilanteita
kutsutaan kompromissipäätöstilanteiksi ja niissä laskentatoimen informaatio tarjoaa
eräänlaisen vallankäytön välineen, jolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan eri tahojen intresseihin
(Burchell et al. 1980). Wikmanin (1993) mukaan vastaavissa tilanteissa laskentatoimen
tuottamaan informaatioon saatetaan lisätä intressitahon näkemystä tukevia muutoksia tai
jopa käyttää sellaista laskelmaa, joka tukee intressitahon tavoitteita. Vaikuttamislaitteena
toimiminen ei ole itsestäänselvyys, vaan investointipäätöksiä tehtäessä voidaan luulla, että
laskelma edustaakin objektiivista näkökulmaa, jolloin se toimii vastauslaitteena.

Laskentatoimen tuottama informaatio toimii perustelulaitteena tilanteissa, joissa sekä
tavoitteet että syy-seuraussuhteet ovat epävarmoja. Tällöin laskentatoimen rooli on toimia
rationalisoinnin välineenä. Tällaisissa tilanteissa laskentatoimen tuottaman informaation
avulla päätöksentekijä pyrkii oikeuttamaan päätöstään – laskentatoimen tuottamalla
informaatiolla katsotaan olevan organisaatiolle arvoa ja merkitystä. Päätöksentekijälle
laskentainformaatio

toimii

perustelulaitteena

myös

tilanteessa,

jossa

esimerkiksi

investoinnin kannattavuuslaskelma laaditaan vasta todellisen päätöksenteon jälkeen –
tehdystä päätöksestä halutaan tuottaa tietty kuva, eli laskelma toimii perusteluna
päätökselle (Burchell et al. 1980). Wikmanin (1993) mukaan perustelulaite voi toimia myös
inspiraatiopäätöksen taustana. Taustalla on tilanne, jossa inspiraatiopäätös tehdään
epäselvässä tilanteessa, mutta siinä huomioitavan laskelma rooli on päätöksenteon
kannalta erittäin pieni. Laskelman rooli on tällöin osoittaa tehdyn inspiraatiopäätöksen
rationaalisuus ja järkevyys, vaikka laskelma tehdäänkin vasta inspiraatiopäätöksen jälkeen.

Kasanen et al. (1993) mukaan epävarmuuden lisäksi huomionarvoista on se, miten
erilainen

rooli

laskentatoimen

tuottamalla

informaatiolla

voi

olla

riippuen

eri

investointityypeistä ja se, että laskelmia saatetaan käyttää vallankäytön välineenä
(vaikuttamislaitteena). Tästä johtuen sekä varsinaisten laskelmien että niiden takana
olevien ohjeistuksien voidaan nähdä tapahtumien kulkua ohjaavina tekijöinä – tästä johtuen
epävarmuus myös investointilaskelmien rooliin liittyen on huomioonotettava seikka sekä
itse päätöksentekoa, että sen rationaalisuutta tarkasteltaessa. Tälle haasteelle Burchell et
al. (1980) aiemmin esitelty malli tarjoaa vastauksen mahdollisuutena analysoida
päätöksenteossa käytetyn laskentatoimen tuottaman informaation käyttötapoja. Tämän
lisäksi

malli

mahdollistaa

ei-taloudellisten

tekijöiden

analysoinnin

investointipäätöksentekoon. Näitä tekijöitä tarkastellaan lähemmin kappaleessa 2.4.

liittyen
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2.3.5. Investointien strateginen analyysi

Luvussa 2.2. on käsitelty strategisten investointien erityispiirteitä, jossa todetun mukaisesti
strategisten investointien tarkoituksena on tukea yrityksen strategian toteutumista. Tästä
johtuen tarkasteltavana olevan strategisen investointikohteen sekä yrityksen strategian on
oltava yhteneväisiä. Tätä strategisen investoinnin sopivuutta yrityksen strategiaan tulee
yrityksen arvioida jo ideointivaiheessa. Investointiprosessin vaiheita käsittelevässä
tutkimuksessaan Alkaraan & Nothcott (2007) huomasivat, että päätöksentekijän kokemus
investoinnin

tärkeydestä

strategian

toteutumisen

kannalta

on

kriittinen

tekijä

investointihankkeen menestymisessä. Mikäli päätöksentekijä ei koe investointia strategian
kannalta keskeiseksi, vain harva tällainen investointikohde pääsee edes taloudellisen
analyysin vaiheeseen. Päättäjien subjektiivinen arvio investointikohteen strategisuudesta
on tästä syystä johtuen aina strategisen investointipäätöksen taustalla. Näin ollen sekä
strategisten investointien valitseminen ja toteuttaminen lähtevät liikkeelle yhtiön strategisten
tavoitteiden ja painopistealueiden määrittämisestä.

Edellisessä luvussa on käsitelty erityisesti strategisten investointien analysointiin
käytettyjen

taloudellisten

arviointimenetelmien

ongelmia.

Aiemmassa

tutkimuskirjallisuudessa on suositeltu, että strategisia investointeja arvioitaessa yhdistetään
sekä taloudellinen että strateginen analyysi. Adlerin (2000) mukaan strategisten
investointien kvantitatiivinen analyysi saa usein liian suuren painoarvon, vaikka strategisia
investointeja tulisi arvioida taloudellisesti mitattavissa olevia hyötyjä laajemmin. Hänen
mukaansa investointipäätöksiä tehtäessä tulisi ajatella niin, että itse investointi ei aiheuta
suoraan positiivisia kassavirtoja ja markkinoilla menestymistä – tämä johtuu Adlerin (2000)
mukaan kilpailuaseman säilymisestä. Koska investointien tulisi nähdä olevan vain väline
positiivisten kassavirtojen tuottamiseen, tulee niitä analysoida taloudellisen analyysin lisäksi
kilpailullisesta näkökulmasta. Adler (2000) kritisoi strategisten investointien analyysin
liiallisesta nojaamisesta taloudellisiin analyysimenetelmiin, vaikka niiden selvät puutteet
ovat yleisesti tiedossa.

Taloudellisten arviointimenetelmien ongelmista johtuen alan tutkimuksessa on pyritty
löytämään ratkaisuja näiden ongelmien minimoimiseksi. Muun muassa Alkaraan &
Northcott (2006) ovat tutkimuksessaan nostaneet esiin useita erilaisia menetelmiä, jotka
yhdistävät

perinteisen

menetelmien

suosimien

kvantitatiivisten

tekijöiden

lisäksi

strategisemman näkökulman huomioon ottavia kvalitatiivisia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa
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esiin

nousee

tasapainotetun

tuloskortin,

benchmarkingin,

reaalioptioiden

ja

arvoketjuanalyysin menetelmät. Viidentenä kvalitatiiviset tekijät esiin nostavana tekniikkana
esiteltiin niin kutsuttu ”technology roadmapping” – tekniikka. Tämä tekniikka on kuitenkin
saanut suhteellisen vähän huomiota alan tutkimuksessa, josta johtuen tekniikkaa ei käsitellä
tässä luvussa.

Milis & Mercken (2004) käsittelevät tutkimuksessaan tasapainotetun tuloskortin (Balanced
Scorecard, BSC) käyttöä investointien arviointiin. Tasapainotetun tuloskortin tarkoituksena
on tarkastella yhtiön suoriutumista neljästä eri näkökulmasta. Nämä näkökulmat ovat:
asiakasnäkökulma, liiketoimintaprosessien näkökulma, oppimisen ja kasvun näkökulma
sekä taloudellinen näkökulma. Tasapainotetussa tuloskortissa jokaiselle osa-alueelle on
asetettu omat tavoitteensa ja seurantamekanisminsa. Tarkoituksena on kiinnittää jokaisen
osa-alueen tavoitteet yrityksen visioon ja strategiasta syntyviin syysseuraussuhteisiin.
Tästä johtuen tasapainotettu tuloskortti auttaa yritystä yhdistämään pitkän aikavälin
tavoitteet lyhyellä aikavälillä toteutettavaan toimintaan. Etuna nähdään se, että
tasapainotettu tuloskortti auttaa yritystä miettimään omaa menestystään taloudellista
näkökulmaa laajemmin – kaikista eri tuloskortin osa-alueista. Tutkimuksen mukaan
tasapainotettu tuloskortti on muokattavissa strategisten investointien ohjaukseen, sillä
tasapainotettu tuloskortti helpottaa yrityksen johtoa suuntaamaan investoinnin arvioinnin
useampaan näkökulmaan. Lisäksi pystytään yhdistämään useampia investoinnin
arviointityökaluja,

joilla

varmistetaan

investoinnin

analysointi

mahdollisimman

monipuolisesti. Tasapainotetulla tuloskortilla nähdään myös heikkouksia – tuloskortti on
aina yrityskohtainen, josta johtuen yleisiä mittareita ei ole käytettävissä. Alkaraan &
Northcottin

(2006)

mukaan

benchmarkingin

käyttö

strategisten

investointien

analysoimisessa kiinnittää päätöksentekijöiden huomion yrityksen ulkopuolelle kilpailijoihin
ja markkinoiden menestyjiin. Putterill et al. (1996) mukaan benchmarkingin etuna on juuri
tämä johdon katseen kohdistaminen oman yhtiön ulkopuolelle. Vaikka nämä kaksi edellä
mainittua investointien analyysimenetelmää ovat teoriassa laajalti käsiteltyjä, ei niiden
yhteyttä strategisiin investointipäätöksiin ole juurikaan tutkittu.

Shankin (1996) mukaan strategisten investointien arviointiin tulisi käyttää strategisen
kustannuslaskennan viitekehystä. Tällä tekniikalla pystytään perinteisiä arviointimenetelmiä
kattavammin huomiomaan sekä pidemmän aikavälin tavoitteet, että kvalitatiiviset tekijät.
Shankin esittämä kustannusjohtamisen mallin tulisi koostua kolmesta teemasta, jotka
yhdessä kohdistavat päätöksentekijän fokuksen kustannusten johtamiseen. Nämä teemat
ovat arvoketjuanalyysi, kustannusajurianalyysi sekä kilpailuetuanalyysi. Näistä teemoista
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arvoketjuanalyysi ohjaa päätöksentekijää miettimään investoinnin vaikutuksia laajemmin
arvoketjussa.

Tutkimuksen

tasapainottamaan

mukaan

perinteisiin

investoinnin

arviointimenetelmiin

arvioinnissa

on

pystyttävä

perustuvat

tuotto-odotukset

kilpailukyvyssä tapahtuvien muutosten kanssa. Shankin (1996) tutkimus kuitenkin perustuu
vain yhden kohdeyrityksen käytänteisiin, eikä tutkimuksen tulokset ole sen vuoksi
yleistettävissä. Carr & Tomkins (1996) jatkoivat tätä tutkimusta. Heidän tutkimuksensa
perustui Shankin tutkimukselle, tutkien sitä, miten tätä strategisen kustannusjohtamisen
mallia voidaan empiirisesti testata ja soveltaa. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että
menestyksekkäitä investointipäätöksiä tekivät yritykset, jotka käyttivät vain vähän
perinteisiä investointien arviointimenetelmiä. Tässä yrityksiä auttavaksi tekijäksi he näkevät
nimenomaan Shankin (1996) strategisen kustannusjohtamisen mallin, joka erottelee
erityisen hyvin eroja operatiivisten ja strategisten investointipäätöksien välillä. Mallin
hyötyinä he näkevät sen, että se auttaa päätöksentekijöitä miettimään investoinnin
vaikutusta

kilpailuympäristöön.

arvoketjuanalyysiä

voidaan

Myös

hyödyntää

Alkaraan

&

strategista

Northcottin
investointia

(2006)

mukaan

arvioitaessa.

Tällä

menetelmällä yritykset kykenevät tunnistamaan strategisesti tärkeät, arvoa luovat tekijät
sekä näihin liittyvät investointitarpeet. Tästä johtuen arvoketjuanalyysin voidaan nähdä
tuottavan lisäarvoa ennen kaikkea investointi-ideoiden arvioimiseen.

Luvussa 2.3.3. on viitattu muutoksen huomioimisen olevan yksi perinteisten investointien
arviointimenetelmien

ongelmista.

Muutoksesta

johtuen

investointiin

liittyvässä

päätöksentekotilanteessa tulisi kyetä arvioimaan kuinka suuria ja millaisia muutoksia
investoinnista seuraa sekä miten investoinnin on mahdollista sopeutua olosuhteisen
muutoksiin. Ghahremani et al. (2012) mukaan reaalioptioanalyysilla voidaan tiettyjen
olosuhteiden vallitessa poistaa lähes kaikki luvussa 2.2.3. esitellyt perinteisten
arviointimenetelmien ongelmat. Tämä menetelmä on saanut kaikista strategisista
analyysimenetelmistä eniten huomiota alan tutkimuksessa ja sen käyttöä suositellaan
laajasti. Reaalioptio perustuu finanssioption arvottamiseen tarkoitettuihin optioteoreettisiin
malleihin. Käytännössä reaalioptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksellä on tietyn
aikajänteen verran mahdollisuus ilman etukäteistä päätöstä toteuttaa tai jättää jokin
investointi toteuttamatta. Reaalioptioiden avulla yrityksen on mahdollista reagoida
tilanteeseen, jossa myöhemmin joihinkin strategisiin investointeihin voi kohdistua tarve
esimerkiksi laajentaa, lykätä strategisen investoinnin toteutusta tai hylätä investointi
kokonaan

olosuhteiden

muuttuessa

(Carlsson

&

Fuller,

2003).

Koska

reaalioptioanalyysissa otetaan huomioon joillekin projekteille tyypillinen joustavuus,
tunnistetaan

niissä

optioiden

arvoa

lisäävä

merkitys,

toisinkuin

perinteisissä
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diskonttaukseen perustuvissa arviointimenetelmissä. Näin yritys pystyy hyödyntämään
liiketoimintaympäristön

epävarmuutta.

Samalla

reaalioption

mahdollistaa

yrityksen

toiminnan sekä strategisten investointien joustavuuden (Alkaraan & Northcott 2006).

Vaikka reaalioptio analyysi on teoriassa erittäin suositeltu strategisten investointien
arviointimenetelmä, on sen suosio käytännössä erittäin alhainen, vaikka logiikka on esitelty
jo reilu 30 vuotta sitten (Ghahremani et al., 2012). Menetelmän käytön vähäisyyttä tutki
Baker et al. (2011). Tutkimuksen mukaan suurimpana syynä siihen, että menetelmä ei ole
yleisesti käytössä yrityksien keskuudessa oli puute tietämyksessä ja asiantuntemuksessa.
Vastaavasti Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimuksessa selvisi, että yritysten edustajien
mukaan menetelmä saattaa olla teoriassa toimiva, mutta käytännössä erittäin vaikea
ymmärtää, tähän viittaa myös samassa tutkimuksessa saatu tulos, jonka mukaan yritysjohto
pitää reaalioptioanalyysia strategisista analyysimenetelmistä vähiten tärkänä. Käytön
vähäisyyden syynä voidaan myös nähdä perinteisten arviointimenetelmien helppous –
reaalioptioanalyysin kaltaisiin vaikeasti ymmärrettäviin laskentamenetelmiin ei haluta
käyttää yrityksen resursseja.
Tutkimuksessaan eri strategisista arviointimenetelmistä Alkaraan & Northcott (2006)
selvittivät analyysimenetelmien lisäksi sitä, kuinka tärkeinä yritykset pitivät näitä edellä
mainittuja menetelmiä. Kuten taulukko 2 osoittaa tutkimuksessa keskiarvopisteiden mukaan
tärkeimpänä

menetelmänä

pidettiin

benchmarkingia.

Toiseksi

tärkeimmäksi

analyysimenetelmäksi nousi arvoketjuanalyysi ja kolmanneksi tasapainotettu tuloskortti.
Tutkimus ei niinkään ottanut kantaa analyysimenetelmien käyttöön, vaan siihen minkä
menetelmän yrityksen mielsivät tärkeimmäksi.

Taulukko 2. Yritysten kokemus strategisten analyysimenetelmien tärkeydestä (Alkaraan & Northcott (2006)

32

Sen sijaan Ansion (2010) tutkimuksessa analysoitiin Pohjoismaissa yritysten vallitsevia
käytäntöjä strategisten investointien analysoimisessa. Tämän tutkimuksen tulokset
olivat samansuuntaisia kuin Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimuksen tulokset. Suosituin
menetelmä oli benchmarking, mutta tasapainotetun tuloskortin käyttö laski verrattuna
Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimukseen.

Kuten aiemmin esitellyn mukaan eri analyysimenetelmien osalta, myös strategisten
investointeihin

liittyvien

strategisten

analyysien

käyttöä

on

pyritty

selittämään

maantieteellisillä eroilla. Tätä ovat tutkineet monipuolisesti Carr et al. eriajanjaksoilla tietyllä
toimialalla – ajoneuvon valmistuksessa (Carr & Tomkins 1996; Carr & Tomkins 1998 ja Carr
2005).

Tutkimuksen

mielenkiintoisin

havainto

saattaa

olla

se,

että

missään

tutkimuskohteena olevassa maassa taloudellisille tekijöille ei annettu yli 50 prosentin
painoarvoa. Muita tutkimuksessa esille nousseita piirteitä oli, että saksalaisissa sekä
japanilaisissa yhtiöissä strategisille tekijöille annettiin muita tutkimuskohteena olevia maita
huomattavasti suurempi painoarvo. Sama piirre toistui tutkimusvuosina 1996-1998 ja 19981991.

Carr & Tomkinsin (1998) tutkimuksen mukaan on tunnistettavissa kolme erilaista tasoa,
joiden

avulla

he

kuvaavat

yritysten

erilaisia

lähestymistapoja

strategisiin

investointipäätöksiin.

Ensimmäisenä tasona tunnistetaan niin kutsuttu perinteinen taso. Perinteisellä tasolla
toimivat yritykset arvioivat investointeja perinteisin taloudellisin arviointimenetelmin, joita
ovat aiemmin käsitellyn mukaan erilaiset pääomantuottomenetelmät ja takaisinmaksuajan
menetelmä. Tällä tasolla investointeja arvioivat yritykset eivät jousta taloudellisten
tavoitteiden tuottovaatimusten suhteen eivätkä ota riskejä. Ominaispiirteinä voidaan erottaa
myös heikot liiketoiminta-analyysit, joihin taloudelliset arviot perustuvat. Toisena tasona on
tunnistettavissa parhaiden käytäntöjen taso. Tämä taso on hieman perinteistä tasoa
kehittyneempi, sillä siinä investoinnin arviointiin otetaan mukaan hieman strategisempia
piirteitä.

Tämän

tason

arvioinneissa

käytetään

usein

taloudellisen

arviointiin

laskentamenetelmänä eri diskonttausmenetelmiä. Taloudellisten arviointimenetelmien
lisäksi saatetaan mitata myös investoinnin omistajille synnyttämää arvoa. Tällä tasolla
ymmärretään riskejä ja niiden arviointiin käytetään yleensä herkkyys- tai skenarioanalyysia
– taloudelliset tavoitteet voivat joustaa. Tämän tason investointien arviointi vähentää
perinteiseen

tasoon

verraten

riskeille

altistumista.

Kuitenkaan

tämän

tason

investointiarvioinnissa ei oteta huomioon strategisten investointien arviointiin liittyvää
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lyhyen aikavälin ongelmaa. Viimeisenä tunnistetaan kehittynein taso. Integroidulla
strateginen/taloudellinen lähestymistavalla tarkoittaan tasoa, jolla investoinnin arviointiin
käytetään diskonttausmenetelmien rinnalla strategisia analyysimenetelmiä. Tällä tasolla
investointien taloudellisissa tavoitteissa voidaan joustaa ja investointi hyväksyä. Riskin
käsittelyyn sovelletaan sekä taloudellisia analyysejä, herkkyysanalyysejä, sekä strategisia
analyysejä. Strategisessa investointipäätöksessä otetaan huomioon tasapuolisesti sekä
yrityksen strategia, että taloudellinen arviointi. Yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota ja
mahdolliset konfliktit eri arviointimenetelmien välillä kohdataan avoimesti. Tutkimuksessa
huomattiin, että strategiset investoinnit osoittautuivat menestyneemmiksi silloin, kun
investointiin liittyvässä päätöksentekoprosessissa oli huomioitu taloudellisten analyysien
lisäksi strategiset analyysit. (Carr & Tomkins 1998)

2.4. Investoinnin arviointiin vaikuttavat ei-taloudelliset tekijät

Aiempi tutkimus investoinnin arviointiin vaikuttavista tekijöistä on pääosin keskittynyt
taloudellisten päätöstekijöiden tarkasteluun, josta johtuen ei-taloudellisia päätöstekijöitä
tarkastellaan

alan

tutkimuskirjallisuudessa

hajanaisemmin.

Tämä

saattaa

johtua

investointipäätöksenteon painotuksesta sekä siihen liittyvästä normatiivisen tutkimuksen ja
perinteisen, klassiseen rationaalisuuteen perustuvasta hyödyn maksimoimisesta.

Pihlannon (1981) mukaan laskentatoimen muodostama taloudellinen informaatio on vain
osa sitä kokonaisinformaatiota, jota yritys perustaa päätöksentekonsa. Vaikka aiemmin
esitellyn mukaisesti laskentatoimen tuottamassa informaatiossa on omat rajoitteensa, sen
tuottamaa tietoa pyritään käyttämään myös tilanteissa, joiden todellinen luonne ja sisältö
eivät kohtaa. Tämä voi johtua useista syistä. Syitä voivat olla osaamisen tai halukkuuden
puuttuminen myöntää relevantin informaation epämääräistä luonnetta todeksi tai yrityksen
sisäiset valtapoliittiset motiivit. Tästä johtuen laskentatoimen tuottaman informaation
tarkastelun yhteydessä nousee esiin myös epäformaali ja ei-numeraalinen informaatio.
Epäformaalia informaatiota esiintyy esimerkiksi epävirallisissa keskusteluissa, jossa
keskustelun asiasisältö muodostuu muusta kuin numeraalisesta informaatiosta. Näin ollen
investointipäätöstä ei tehdä pelkästään taloudelliseen informaatioon pohjaten, vaan
investoinnin päätöksentekovaiheessa otetaan huomioon muitakin kuin taloudellisia tekijöitä.

Chenin (1995) tutkimuksessa analysoitiin investointihankkeiden arviointia erilaisissa
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investoinneissa

(korvausinvestointi

&

laajennusinvestointi).

Taloudellisten

arviointimenetelmien lisäksi tutkimuksessa otettiin huomioon ei-taloudellisia tekijöitä, jotka
olivat laatu, joustavuus sekä strategia. Tutkimuksen tulosten mukaan ei-taloudellisilla
tekijöillä oli merkittävä rooli investointiin liittyvässä päätöksenteossa. Chenin (2008)
vuosikymmentä myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa päädyttiin niin ikään tulokseen, joiden
mukaan ei-taloudellisia tekijöitä voitiin käyttää jopa osittaisina substituutteina päätöksissä,
joissa perinteiset arviointimenetelmät eivät olleet riittävän tehokkaita. Molemmissa
tutkimuksissa päädyttiin johtopäätökseen, jonka mukaan yritykset käyttävät perinteisten
arviointimenetelmien lisäksi ei-taloudellisia tekijöitä investoinnin arviointiin. Tutkimuksessa
ei tarkemmin tutkittu ei-taloudellisia tekijöitä, mutta tutkimuksen päätelmänä todettiin eitaloudellisten tekijöiden huomioiminen suhteessa yrityksen toimintaympäristöön.

Myös Cooremansin (2011) tutkimuksen mukaan taloudellisilla tekijöillä on vain osittainen
vaikutus

investointipäätökseen.

Tästä

johtuen

yritykset

saattavat

tehdä

investointipäätöksiä, jotka eivät suoraan vastaa taloudellisen informaation tuottamaa
arvioita kannattavasta investoinnista – yritykset saattavat hyväksyä kannattamattoman
investoinnin, jos se muilla mittareilla arvioituna on kannattava. Carr & Tomkinsin (1996)
mukaan esimerkkinä voidaan nähdä asiakassuhteisiin liittyvä investointi, jonka yritys kokee
niin tärkeänä, että investointi saatetaan toteuttaa ottamatta taloudellisia mittareita lainkaan
huomioon.

Koska

on selvää,

että

investointipäätökseen

vaikuttaa

myös

muita

taloudellisesta informaatiosta poikkeavia tekijöitä, on näitä tekijöitä tutkittu laajasti.

Yhtenä selittävänä tekijänä on tutkittu päätöksentekijän intuitiota, vaikka osa strategiseen
investointiin liittyvästä tutkimuksesta sivuuttaa sen merkityksen täysin. Van Cauwenbergh
et al. (1996) tekemästä tutkimuksesta selvisi, että neljäsosa vastaajista koki strategiseen
investointiin liittyvän arvioinnin perustuvan enemmän intuitiolle kuin taloudellisille
analyyseille. Tässä tutkimuksessa kuitenkin intuition merkityksen kokemus nykytilanteessa
jakautui

vahvasti,

sillä

osa

vastaajista

koko

vahvasti

intuition

merkityksen

investointipäätöksissä kuuluvan menneisyyteen, kun taas toinen puoli vastaajista koko
intuition merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Elmassri et al. (2016) tutkimuksessa
huomattiin positiivinen korrelaatio strategisiin investointeihin liittyvän epävarmuuden ja
intuition välillä. Epävarmuuden kasvaessa päätöksentekijän aiemmat kokemukset ja intuitio
saavat enemmän painoarvoa, koska kasvava epävarmuus lisää strategisten investointien
arviointiin käytettävien perinteisten arviointimenetelmien epätarkkuutta, kuten aiemmin
luvussa 2.3.3. on käsitelty. Myös Carr & Tomkins (1996) näkevät intuition ja perinteisen
arviointimenetelmän yhteyden strategisten investointien arvioinnissa, vaikka niiden avulla
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saatavat tulokset saattavat olla erilaisia. Heidän mukaansa strategisen investoinnin
arvioinnissa olisikin tärkeää yhdistää nämä kaksi tekijää.

Koska yritys määrittelee strategiansa itse, strategia vaikuttaa vahvasti siihen mitä tekijöitä
investointien arvioinnissa painotetaan. Slagmulder et al. (1995) tutkimuksessa havaittiin,
että kaksi strategisen investoinnin arvioinnin kannalta merkittävintä tekijää ovat investoinnin
sopivuus ylemmän johdon strategiseen visioon ja yrityksen kilpailustrategiaan. Yrityksen
investointipäätökseen on strategian lisäksi nähty vaikuttavina tekijöinä muun muassa
yrityksen kulttuuri, organisaatio sekä päätöksentekijän persoonallisuus. Wikmanin (1993)
tutkimuksen mukaan päätöksentekijän päätöskäyttäytymiseen vaikutti useita tekijöitä.
Nämä tekijät tunnistettiin visioksi, luottamukseksi, uskoksi sekä emootioiksi ja kokemuksiksi
– tutkimuksen mukaan päätöksentekotilanteissa merkityksellistä oli päätöksentekijän
subjektiivinen harkinta. Subjektiivisessa harkinnassa korostuvat erityisesti päätöksentekijän
tunteet ja emootiot. Investointipäätökseen suhtautumiseen vaikutti näiden päätöstekijöiden
lisäksi investoinnin hinta.

Muita strategiseen investoinnin arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat myöhemmin tutkineet
Alkaraan & Northcott (2006) sekä Carr et al. (2010). Alkaraan & Northcottin (2006)
kyselytutkimuksessa tutkittiin erilaisten ei-taloudellisten tekijöiden tärkeyttä strategisten
investointipäätöksiä tehtäessä. Tärkeimmäksi tekijäksi tässä tutkimuksessa nousivat
strategisen investoinnin liittymisen johdonmukaisuus yrityksen strategiaan. Toisesta sijasta
kuudenteen sijaan nousivat asiakasvaatimukset, tuotannon luotettavuus ja laadukkuus,
pysyminen mukana kilpailussa, mahdollisuudet laajentaa tulevaisuudessa sekä tuotannon
joustavuus – enemmistö vastaajista piti näitä tekijöitä ’tärkeinä’ tai ’erittäin tärkeinä’.
Vastaajat kokivat parantuneen yritysimagon, vähentyneen varaston ja toimitusaikojen sekä
kokemuksen uusista teknologioista keskimääräistä vähemmän tärkeänä tekijänä strategista
investointipäätöstä tehtäessä. Osa vastaajista painotti, että syy näiden tärkeimpien
tekijöiden valitseminen on niiden suorin yhteys

taloudelliseen tuloksellisuuteen.

Tutkimuksessa päädyttiin vastaavaan lopputulokseen – tekijät, jotka vastaajat kokivat
tärkeinä, olivat sidoksissa taloudelliseen lopputulokseen. Tästä johtuen tutkimuksessa
huomattiin, että dikotomia taloudellisten ja ei-taloudellisten päätöstekijöiden välillä ei
käytännön tasolla tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ole täysin selvä. Alkaraan &
Northcott (2006) päätyivät johtopäätökseen, jonka mukaan taloudelliset ja ei-taloudelliset
tekijät saattavat olla odotettua vahvemmin sidoksissa toisiinsa. Tätä tutkimusta he jatkoivat
vuonna 2013.
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Taulukko 3. Ei-taloudellisten tekijöiden tärkeys investointipäätöksessä (Alkaraan & Nothcott 2006)

Jatkotutkimuksessaan Alkaraan & Northcott (2013) tutkivat aiemman tutkimuksensa dataa
hyödyntäen seitsemän eri tekijän ja kolmen merkittävimmän investointipäätöksen
ulottuvuuden välistä suhdetta. Päätöksentekoon vaikuttavina tekijöinä määritettiin
investointipäätöksen tyyppi, päätökseen liittyvä epävarmuus, organisaation tavoitteet, eitaloudelliset suoritusmittarit, taloudelliset suoritusmittarit, yrityksen koko ja päätöksentekijän
demografiset erityispiirteet. Investointipäätöksiin liittyviksi ulottuvuuksiksi määritettiin
poliittinen käyttäytyminen, strategian laatiminen sekä proseduraalinen rationaalisuus.
Tutkimuksen tuloksena selvisi, että investointipäätökseen liittyvä epävarmuus johtaa
täsmällisen tiedon käyttöön sekä analysoimiseen. Tuloksien mukaan sekä organisaation
tavoitteilla, että päätöksentekijän taustalla on vaikutusta investointipäätöksentekoon.
Ensimmäisen ulottuvuuteen poliittiseen käyttäytymiseen vaikuttivat tutkimuksen tulosten
mukaan eniten organisaation tavoitteisiin liittyvät muuttujat, joita ovat muun muassa
osakkeenomistajille tuotettu arvo sekä yrityksen tehokkuus. Poliittinen käyttäytyminen oli
tutkimuksessa käytetyistä ulottuvuuksista se, johon vähiten vaikuttivat ei-taloudelliset
tekijät. Toiseen tutkimuksessa käytettyyn ulottuvuuteen, strategian laatimiseen, taas eniten
vaikuttivat ei-taloudelliset mittarit, kun taas taloudellisilla tekijöillä ei nähty olevan vaikutusta.
Nimenomaan tämän Alkaraan & Northcottin (2013) tutkimuksen voidaan katsoa olevan
strategisiin investointeihin vaikuttavien ei-taloudellisten tekijöiden kannalta merkittävä, sillä
se osoitti,

että investointipäätökseen vaikuttaa eri tekijöitä eri ulottuvuuksissa.

Tutkimukseen liittyvänä kritiikkinä on todettu se, että tutkimuksessa tutkitut päätöksentekijät
ja niiden ulottuvuudet olivat ennalta määritelty aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella
– tästä johtuen tutkimuksessa ei voida olla yksiselitteisiä siitä, että vain kyseiset tekijät
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vaikuttavat strategiseen investointipäätökseen.

Saman aiheen tuoreinta tutkimustietoa tarjoaa Harris et al. (2016) tutkimus, jossa tutkittiin
strategiseen investointipäätökseen liittyviä haasteita analysoimalla aiempaa tutkimusta
strategisiin investointeihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen merkittävin löydös oli eri
tekijöiden eli tietotaidon ja toimintatapojen suhteen korostuminen, kun yrityksessä tehdään
strategisia investointipäätöksiä.

Näiden aiemmin esiteltyjen tekijöiden lisäksi strategisten investointien arviointiin
vaikuttavana tekijänä on nähty Butler et al. (1991) tutkimuksen tulosten mukaisesti olevan
investoinnin vaikutus yrityksen tuottavuuteen sekä sen tuottamien tuotteiden laatuun.
Näiden kahden tekijän lisäksi tutkimuksessa esiin nousi kolmantena tekijänä investoinnin
sopivuus yrityksen liiketoimintastrategiaan, kuten Alkaraan & Northcottin (2006)
myöhemmin tehdyssä tutkimuksessa. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että strategisten ja
operatiivisten investointien ero on tunnistettu jo liki 30 vuotta sitten. Kyseisen tutkimuksen
tulokset eivät kuitenkaan ole täysin ristiriidattomia – vastaajat korostivat näiden tekijöiden
lisäksi mitattavien tuloksien tärkeyttä sekä perinteisiä arviointimenetelmiä. Tämä selittyy
osittain tutkimuksen iällä, vaikka Ghahremani et al. (2012) mukaan esimerkiksi reaalioptio
analyysit ovat tutkimuksen toteuttamisajankohtana olleet tiedossa.
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3. Tutkimuksen toteutus

Aiemmin tässä tutkimuksessa on esitetty aikaisempien akateemisten tutkimusten
toteutuksia sekä niistä johdettuja tuloksia keskittyen erityisesti strategisiin investointeihin
liittyviin piirteisiin, niiden analysointiin ja yrityksen päätöksentekoon liittyviin tekijöihin.
Teorian lisäksi tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvitaan myös metodologia sekä
tutkimusmetodi. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin tutkimuksen metodologiaa sekä sekä
tutkimusmetodia. Tämän luvun tarkoituksena on pyrkiä taustoittamaan tutkimuksen
toteutukseen

liittyviä

taustoja.

Tarkoituksena

on

pyrkiä

sekä

kuvaamaan

että

perustelemaan tutkimuksessa käytettyjä metodologisia valintoja. Tässä luvussa ei arvioida
tutkimuksen luotettavuutta vaan siihen perehdytään vasta luvussa 5. Tässä luvussa
keskitytään pääasiallisesti tutkimuksella tuotetun empiirisen aineiston lähtökohtiin. Ensin
käsitellään valitun toimialan yleispiirteitä, jotta tutkimukseen valitun toimialan taustat ja
tulevaisuuden näkymät ymmärretään. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin tutkimuksen
rajauksiin sekä tutkimusmenetelmään ja sen hyödyntämiseen tässä tutkimuksessa.
Viimeisenä esitellään aineiston keruu ja sen analysointiin käytetty menetelmä. Tämän
lisäksi tässä luvussa esitellään lyhyesti tutkimukseen osallistuneet yritykset.

3.1.

Tutkimusmenetelmä

Tämä Pro Gradu-tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena, sillä
tällä tutkimusmenetelmällä on mahdollista parhaiten tutkia käsiteltävänä olevaa ilmiötä.
Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä on mahdollista vastata tutkimuksen tavoitteisiin sekä
tutkimusongelmiin.

Koska kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista kuvata ja ymmärtää käsillä olevaa ilmiöitä
on sen valinta tutkimusmenetelmäksi luonnollinen. Tässä tutkimuksessa tutkittava ilmiö on
monimutkainen ja sen tutkiminen vaatii tulkintaa. Aiheen luonne huomioon ottaen
kvantitatiivisin menetelmin ei ole mahdollista tutkia aihetta tarpeeksi syvällisesti.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa päästään syvemmälle aiheeseen, kuin mitä kvantitatiivisin
menetelmin olisi mahdollista, sillä kvantitatiivisen tutkimuksen numeerisilla tuloksilla on
haasteellista tutkia sitä, miksi tai miten jokin ilmiö on syntynyt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87)

Uusitalon (1991) mukaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen ero näkyy
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yksinkertaisimmillaan niiden pohjalla käytetyissä aineistoissa. Kvantitatiivisen tutkimuksen
aineisto on numeerista, kun taas kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on esitettävissä
pääasiassa sanallisesti tai visuaalisesti. Tämän tutkimuksen aineisto on pääasiallisesti
sanallista, sillä sanallisen aineiston kautta saadaan parhaiten vastaukset tämän
tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa esiin nostetaan vain
tutkittavan ongelman kannalta keskeisiä seikkoja. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen
tutkimuksen erona nähdään myös niiden taustalla olevat pyrkimykset. Kvantitatiivisella
tutkimuksella pyritään tietyn teorian testaamiseen, kun taas kvalitatiivisella tutkimuksella
pyritään tutkittavan ilmiön kehittämiseen. Eskola & Suoranta (2005, 18) tuovat esille myös
sen, että kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksen on selittää, kun kvalitatiivisella
tutkimuksella pyritään ymmärtämään ilmiötä.

Hirsjärvi et al. (2013, 152) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä kuvata
todellista elämää – sillä pyritään sekä löytämään että paljastamaan tosiasioita. Tutkimuksen
kohdetta

pyritään

tutkimaan

mahdollisimman

kokonaisvaltaisesti.

Laadulliselle

tutkimukselle on niin ikään ominaista lisätä ymmärrystä tutkittavan ilmiön toiminnasta
laadullista aineistoa erittelemällä (Koskinen et al. 2005, 106). Näiden piirteiden lisäksi
tutkijoille, jotka käyttävät laadullista tutkimusotetta on ominaista tutkimuskentän tuntemus.
Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on teorian rooli, joka toimii pohjana ymmärrykselle ja
kommunikaatiolle – laadullinen tutkimus ei ole pelkästään empiiristä havainnointia.
Tutkimuksen osalta on tärkeää, että koko tutkimuksen ajan teoria, tutkimusmetodi,
metodologia sekä tutkimuksen taustalla olevat tietolähteet ovat sidoksissa toisiinsa (Ahrens
& Chapman 2006).

Huomioiden tutkimuksen kannalta mahdolliset kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusmetodit,
tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu. Koska tutkittava ilmiö on
monimutkainen ja tulkintaa vaativa, koettiin haastattelun sopivan tutkimusmenetelmänä
parhaiten tutkimuksen tavoitteisiin. Haastattelun avulla pyrittiin mahdollistamaan tilanne,
jossa perehdytään tarkasti strategisiin investointeihin vaikuttaviin tekijöihin sekä
ymmärtämään kyseistä ilmiötä haastateltavien näkemysten kautta. Haastattelun etuna
nähtiin muun muassa sen joustavuus, sillä haastattelun aikana tutkijan on mahdollista
tarkentaa kysymystä sekä olla kommunikaatiossa haastateltavan kanssa (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 73). Kuten aiemmin todettiin, laadullisessa tutkimuksessa on erityisen
tärkeää teorian sitouttaminen kommunikaation taakse. Joustavuus nähtiin tutkittavan ilmiön
kannalta erittäin tärkeäksi, sillä aiheen haasteellisuuden ja monitulkintaisuuden takia
väärinymmärrykset tai liian pinnallinen ymmärrys ilmiöstä ovat tämänkaltaisen tutkimuksen
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haasteita.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yksi yleisimmistä tiedonkeruumenetelmistä on haastattelu.
Haastattelumenetelmistä suosiota on saanut erityisesti vapaamuotoinen tai vähän
strukturoitu haastattelu, sillä niiden käyttö on viime aikoina lisääntynyt. Haastattelun suosio
johtuu sen joustavuudesta – haastattelu sopii moniin eri tutkimustarkoituksiin. Haastattelun
etuna on myös se, että tutkija on suoraan vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa.
Tästä johtuen tutkijan on mahdollista muuttaa tutkimustilanteen kehittymistä sekä tutkia
syvällisemmin tutkimusaiheen taustalla vaikuttavia tekijöitä. (Hirsjärvi et al. 2013; 34)

Haastattelulajit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan. Luokat ovat tähän tutkimukseen valittu
teemahaastattelu sekä strukturoitu haastattelu sekä avoin haastattelu. Teemahaastattelu
sijoittuu Hirsjärvi et al. (2013, 208-209) mukaan näiden kahden viimeksi mainitun
haastattelumetodin väliin. Strukturoitu haastattelu, eli lomakehaastattelu, on metodi, jossa
haastattelu toteutetaan kyselylomakkeella niin, että kysymykset ovat täysin ennalta
määritellyt. Tämä metodi karsittiin pois, sillä sen ei koettu tuottavan tarpeeksi syvällistä
ymmärrystä aiheeseen. Kyselylomakkeen koettiin jättävän aineiston helposti tutkimuksen
kannalta liian pinnalliseksi. Kyselylomakkeen haasteena on myös vastaajien kontrollointi –
tutkimuksessa haluttiin varmistua siitä, että vastaajat ovat varmasti perehtyneet sekä
osallistuneet organisaationsa strategisiin investointipäätöksiin. Tutkijan tarkoituksena oli
jättää mahdollisuus keskustelulle aiheen ympärillä syvällisen käsityksen luomiseksi sekä
tutkia merkitysrakenteita.

Alasuutarin (1999, 83) mukaan tutkittaessa sitä, miten haastateltavat hahmottavat erilaisia
asioita, tulee tutkijan käsitellä aineistona tekstiä, jossa haastateltavat kertovat tutkittavasti
ilmiöstä omin sanoin. Avoin haastattelu rajattiin metodina tämän tutkimuksen ulkopuolelle,
sillä kaikilta haastateltavilta haluttiin kysyä ainakin tietyt samat kysymykset. Tämä koettiin
tutkimuksen kannalta järkevämmäksi, sillä sen tavoitteet huomioon ottaen, tietyt
kysymykset

olivat

tutkimuksen

kannalta

erityisen

merkityksellisiä.

Avoimessa

haastattelussa ei varsinaisesti käytetä mitään kiinteää kysymysrunkoa, vaan haastattelu on
nimensä mukaan avointa. Tässä metodissa kaikkien haastateltavien kanssa ei välttämättä
käydä läpi samoja teemoja. (Hirsjärvi et al. 2013, 209)

Tämän tutkimuksen metodiksi valittu teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä,
jossa haastattelu etenee tutkijan ennakkoon suunnitteleminen teemojen mukaisesti. Tutkija
on määritellyt kysymysrungon ennakkoon ja haastateltava vastaa niihin omin sanoin
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(Hirsjärvi et al. 2013, 208). Teemahaastattelun koetiin olevan tämän tutkimuksen tavoitteet
huomioon

ottaen

kaikista

sopivin

aineistonkeruumenetelmä.

Tämän

tutkimuksen

tarkoituksena on syvällisesti ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Teemahaastattelu tukee tätä
tavoitetta, sillä syvällisen ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että haastateltavien on
mahdollista kertoa omin sanoin tutkittavasta ilmiöstä. Toisaalta teemahaastattelun etuna on
joustavuus myös tutkijan näkökulmasta – tutkija voi suunnata keskustelun kulun pysymään
ennalta määritellyissä teemoissa, jotta tutkimuksen suunta säilyy. Menetelmän valintaa on
perusteltu aiemmin mainitun joustavuuden lisäksi tietojen selventämisen ja syventämisen
helppous sekä mahdollisuus kysyä lisää asioista, joita tutkija ei ole osannut ennakoida
haastattelurunkoon. Teemahaastattelurunko on tutkimuksen liitteenä (LIITE 1).

3.2.

Tutkimusaineiston kerääminen ja analyysimenetelmä

Tämän tutkimuksen empiirisen

datan keräämiseen käytettiin

teemahaastatteluja.

Haastateltavat valittiin eliittiotannalla, eli tutkimuksen haastateltaviksi valittiin vain
henkilöitä, joilta odotettiin saatavan parhaiten tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä
– strategisista investointipäätöksistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 88). Tutkimuksen aineiston
valinta lähti liikkeelle tutkijan tutustumisella aiheen teoreettiseen viitekehykseen.
Tutkimuksessa aineistona käytetään primaariaineistoa, eli tutkijan itse keräämää aineistoa.
Tutkijan toimialan tuntemus ohjasi eliittiotantaa, eli haastateltaviksi valittiin erityisesti tutkijan
kokemukseen perustuen hotellialan yrityksiä, joiden tutkija tiesi tehneen strategisia
investointeja 2000- ja 2010-luvuilla. Eliittiotantaa ohjasi tutkimuksen rajaus yli 4 hotellin
hotelliyhtiöihin. Tutkimuksessa haluttiin haastatella yritysjohdosta sellaisia henkilöitä, jotka
todellisuudessa olivat olleet tekemisissä strategisien investointipäätösten kanssa.

Heti ensimmäisten haastateltavien yhteydenottojen jälkeen loppukesästä 2018 oli selvää,
että yritysjohdon haastatteluiden saaminen oli erittäin haastavaa. Tämä johtui useista
tekijöistä. Ensimmäisenä haasteeksi muodostui strategisiin asioihin liittyvä arkaluontoisuus.
Strategiaan liittyvät investoinnit koetaan erittäin arkaluonteisiksi, josta johtuen niistä
kertominen yrityksen ulkopuolisille koetaan epämiellyttäväksi. Tämän lisäksi tutkija
työskenteli haastatteluiden aikaan toimialalla, josta johtuen haastateltavat halusivat nähdä
kysymykset etukäteen varmistaakseen, ettei niissä kysytä yrityssalaisuuksiksi luokiteltavia
asioita. Toinen tutkimusaineiston keräämiseen liittyvä haaste, koski haastateltavien
valintaa. Haastateltaviksi haluttiin valita nimenomaan yritysten ylintä johtoa. Heidän
aikataulunsa huomattiin erittäin kiireisiksi, josta johtuen haastatteluiden sopiminen oli
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erityisten haastavaa. Haastateltavien halukkuus osallistua tutkimukseen koettiin myös
heikommaksi, kuin alemman johdon.

Haastateltavia lähestyttiin kesän ja alkusyksyn 2018 aikana. Eliittiotannalla yrityksiä valittiin
seitsemän ja niistä tutkimuksen haastateltaviksi lähestyttiin sekä toimitus-, että
talousjohtajia. Haastateltaviin oltiin yhteydessä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Osaan
yhteydenotoista saatiin vastaus suoraan haastatteluun haluttavalta henkilöltä ja osaan
saatiin yhteys johdon assistentin kautta. Ensimmäisessä yhteydenotossa pyrittiin
kertomaan mahdollisimman tarkasti tutkimuksen tavoitteista, strategisten investointien
määritelmästä sekä kartoitettiin halukkuus osallistua tutkimukseen. Ensimmäisessä
yhteydenotossa korostettiin edellä mainittujen asioiden lisäksi sitä, että tutkimuksen
tarkoituksena ei ole tarkastella yrityssalaisuuksia ja tutkimus toteutetaan täysin anonyymisti.

Seitsemästä lähestytystä yrityksestä kolme suostui haastatteluun, kaksi kieltäytyi ja kaksi
ei

vastannut

tiedusteluun.

Kieltäytymiset

perusteltiin

ajanpuutteella.

Kolmelle

haastateltaviksi suostuneille yrityksille lähetettiin haastattelukysymykset (LIITE 1)
etukäteen,

jotta

haastateltavat

pystyivät

valmistautumaan

haastatteluun

sekä

varmistamaan, ettei kysymyksissä käsitelty yrityssalaisuuden piiriin luokiteltavia tietoja.
Yhteydenotoissa korostettiin, että haastateltava voi itse vaikuttaa siihen, miten syvällisesti
tiettyihin haastaviksi koettuihin kysymyksiin vastataan. Alkuperäinen suunnitelma oli löytää
tutkimukseen osallistuvia yrityksiä yli kolme kappaletta, mutta sen osoittautuessa
haastavaksi todettiin kolme haastateltavaa riittäväksi. Perusteluna todettiin, että
lisähaastateltavien tuoma lisäarvo ei olisi niin suuri, kuin mitä siihen kuluva ajankäyttö olisi
ollut. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja selittää ilmiötä – tutkimuksen aineisto todettiin
tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen riittäviksi.

Haastattelut tehtiin loka-marraskuussa 2018. Kaikki haastattelut toteutettiin muutamien
viikkojen etäisyydellä toisistaan. Haastateltavat saivat aiemmin kuvatun mukaan
haastattelukysymyksen

etukäteen.

Samalla

haastateltavia

tiedotettiin

siitä,

että

haastattelussa saatetaan näiden kysymysten lisäksi esittää tarkentavia lisäkysymyksiä
aiheeseen liittyen. Kaikkiin haastatteluihin varattiin aikaa 45 minuuttia, mikä koettiin heti
ensimmäisessä haastattelussa liian lyhyeksi ajaksi. Haastattelut pyrittiin pitämään
mahdollisimman

lyhyinä

johtuen

ylimmän

johdon

aikatauluista.

Kuitenkin

kaikki

haastateltavat pystyivät hieman joustamaan tässä ajassa ja haastattelut voitiin viedä
loppuun saakka. Samalla tiedostettiin se, että teemahaastattelut vievät usein reilusti aikaa.
Kuitenkin haastattelukysymyksiin tutustumisella ja perustietojen nopealla läpikäynnillä
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onnistuttiin toteuttamaan laadukkaat teemahaastattelut lyhyestä ajasta huolimatta.
Haastattelut kestivät vaihtelevasti 50 minuutista 90 minuuttiin. Kaikki näistä haastatteluista
toteutettiin

yritysten

omissa

toimistotiloissa.

Jokainen

haastattelu

nauhoitettiin

haastateltavan suostumuksella. Tämän lisäksi tutkija teki haastattelun aikana omia
muistiinpanoja. Jokainen haastattelu eteni täysin haastattelurungon mukaisesti ja tutkija
esitti useita tarkentavia kysymyksiä ymmärryksensä varmistamiseksi. Haastatteluiden
jälkeen jokainen haastattelu litteroitiin sekä analysoitiin mahdollisimman nopeasti, jotta
haastattelun purkaminen oli mahdollisimman luotettavaa.

Sisällönanalyysi

on

tutkimustavoiltaan

joko

aineistolähtöistä,

teoriaohjaavaa

tai

teorialähtöistä. Aineistolähtöisessä analyysissa tutkija pyrkii luomaan teoreettisen
kokonaisuuden ilman, että aikaisempi tietämys aiheesta vaikuttaa tutkimukseen.
Tutkimuksessa luotavat käsitteet perustuisivat näin täysin tutkimuksen pohjana olevaan
aineistoon. Tätä analyysimenetelmää ei koettu tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen
mielekkääksi, sillä tutkimuksen tarkoitus on tutkia monimutkaista ilmiötä. Tästä johtuen
koettiin tutkimuksen jäävän liian pinnalliseksi ilman taustan teoreettista viitekehystä.
Aineistolähtöinen analyysi on induktiivista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 110.)

Toinen sisällönanalyysin tutkimustapa on teorialähtöinen analyysi, joka nojaa täysin
aiempaan teoriaan käsiteltävästä aiheesta. Tässä tutkimustavassa kaikki tutkimuksen
analyysiyksiköt muodostetaan etukäteen käyttäen jotain valmista teoreettista mallia.
Teoriaohjaava analyysiä kutsutaan deduktiiviseksi analyysiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96,
116.)

Tutkimuksen analyysimenetelmäksi on valittu teoriaohjaava sisällönanalyysi, joka on
analyysimenetelmänä

aineistolähtöisen

ja

teorialähtöisen

menetelmän

välimuoto.

Menetelmässä pyritään yhdistelemään ja luomaan uutta ajatteluprosessissa vaihtelevan
aineistolähtöisyyden

ja

valmiiden

mallien

avulla.

Käytännössä

teoriaohjaavassa

sisällönanalyysissa edetään aineiston ehdoilla, mutta liityntä valmiisiin teoreettisiin
malleihin on vahva, toisinkuin aineistolähtöisessä analyysissa, jossa tutkittavat käsitteet
luodaan aineistosta. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin etuna on se, että se ei ole
päättelyketjultaan yhtä sidottu teoriaan kuin teorialähtöinen sisällönanalyysi. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 97, 117.) Tässä tutkimuksessa empiirinen aineisto liitetään aiemmin
esiteltyihin tutkimuksiin strategisien investointien arviointimenetelmien jakautumiseen
taloudellisiin ja strategisiin analyysimenetelmiin. Tästä johtuen aineistoa järjestellään ja
tulkitaan näiden mallien mukaan, vaikka tutkimuksessa analysoitavat tekijät on valittu
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suoraan empiirisestä aineistosta.

Sisällönanalyysia ei tässä tutkimuksessa pidetä pelkästään yksittäisenä metodia, vaan
ikään kuin teoreettisena viitekehyksenä – sisällönanalyysin tarkoituksena on sekä
selkeyttää aineistoa, että luoda uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. Sisällönanalyysin
menetelmiä on kolme: tyypittely, luokittelu ja teemoittelu. Tyypittelyssä empiiristä aineistoa
käsitellään niin, että tieto ryhmitellään tietyiksi tyypeiksi. Tyypittelyn tuloksena tiettyjen
teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteneväisiä ominaisuuksia, joista muodostetaan
yleistys eli tyyppiesimerkki. Tätä menetelmää ei pidetty tutkimuksen aineiston koko
huomioon ottaen järkevänä, sillä näin suppean aineiston pohjalta tehtyjen yleistykset eivät
ole kovin luotettavia. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 93-94.)

Toinen

sisällönanalyysin

menetelmä

on

luokittelu.

Luokittelua

voidaan

pitää

sisällönanalyysin menetelmistä yksinkertaisimpana. Luokittelun menetelmässä aineisto
yksinkertaisesti järjestellään aineisto eri luokkiin. Luokittelu on käytetympi menetelmä
kvantitatiivisessa sisällönanalyysissa, jossa yksinkertaisesti esitetään määrällisessä
muodossa eri luokkien esiintyvyys aineistossa. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 93.)

Kolmas

menetelmä,

teemoittelu,

voidaan

nähdä

olevan

luokittelua

vastaava

analyysimenetelmä, mutta siinä tutkijan huomio kiinnitetään siihen, mikä kustakin teemasta
on aineistossa sanottu. Teemoittelussa aineisto pyritään ryhmittelemään ja pilkkomaan
tutkittavien aihepiirien, teemojen, mukaan. Teemoittelun tarkoituksena on verrata eri
teemojen esiintymistä aineistossa, mutta lukumäärillä ei teemoittelussa ole kovinkaan
paljon merkitystä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 93.) Hirsjärvi et al. (2013, 224) pitävätkin
aineiston teemoittelua olennaisena osana ilmiön jäsentämistä ja yksinkertaistamista.

Tämän tutkimuksen menetelmäksi on valittu teemoittelu. Teemoittelun nähtiin olevan
teemahaastatteluiden menetelmäksi luontevin vaihtoehto, kun analyysin tarkoituksena on
tiivistää ja selkiyttää aineistoa säilyttäen samalla sen alkuperäinen informaatio.
Tiivistämisestä johtuen aineisto on mahdollista saattaa siihen muotoon, että analyysin
tekeminen on mahdollista ja niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä (Hirsjärvi & Hurme 2011,
135–137). Aineiston käsittely tapahtui ensin litteroimalla kaikki haastattelut, jonka jälkeen
aineiston käsittelyä jatkettiin niin, että litteroidusta tekstistä nostettiin esiin tutkimuksen
kannalta olennaiset asiat. Tutkija koki, että litteroidusta tekstistä oli helpompi nostaa esiin
tekstistä nousevia teemoja. Teemahaastattelun runko toimi apuna teemoittelussa
nousevien teemojen esiin tuomiseksi. Kun aineiston teemoittelu oli saatu päätökseen,
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aineiston analysointia jatkettiin teemoja yhdistelemällä (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2011, 149).
Yhdistelyn avulla aineisto järjesteltiin teemakokonaisuuksien sisällä omiksi alateemoikseen.
Tämä koettiin tutkimuksen kannalta tärkeäksi, sillä tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen
tutkimuksen teemoittelu haluttiin toteuttaa mahdollisimman kattavasti. Teemoittelun
mahdollisimman kattava toteuttaminen on helpottanut aiheen kokonaisvaltaisempaa
ymmärrystä. Tutkimuksen tavoitteet huomioiden tutkija piti tärkeänä, että asetettuihin
tutkimuskysymyksiin saataisiin vastaukset alkuperäisesti asetettujen teemojen avulla, sillä
erityisesti

alkuperäiset

muodostamisessa

teemat

tässä

nousevat

esiin

tutkimuksessa

haastatteluaineistosta.

hyväksikäytettiin

muun

Teemojen
muassa

tekstinkäsittelyohjelmaa keräämällä yhteen tiedostoon samoihin aiheisiin liittyviä vastauksia
– tämän avulla pystyttiin suhteellisen helposti tarkastelemaan vastauksien yhtenäisiä
piirteitä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 173.)

Kun aineisto oli edellä kuvatun tapaan analysoitu, pyrittiin tutkimuksen kohteena olevan
ilmiön tulkintaan ja synteesiin. Synteesissä yhdistetään teoria ja empiria siten, että niistä
muodostuu ehyt kokonaisuus – tämän tavoitteena on luoda tutkijalle syvällinen teoreettinen
ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 144; Hirsjärvi ym. 2013, 229–
230.) Tämän tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, strategisia investointeja, on pohdittu
sekä teorian että empirian kautta, mistä johtuen sekä teorialla että empirialla on toisiaan
täydentävä vaikutus tutkimuksen lopputulokseen. Tästä johtuen tutkimuksen tulkinta on
syntynyt erojen ja yhtäläisyyksien käsittelyn kautta – synteesiin on pyritty etsimällä
aineistosta konkreettisia yhteneväisyyksiä. Yhteneväisyydet on tämän jälkeen pyritty
määrittämään

ja

määritelmiä

on

pyritty

peilaamaan

teoriaan.

Teoriaohjaavalle

sisällönanalyysille on tyypillistä abduktiivinen päättely, jossa uusiin oivalluksiin pyritään
yhdistelemällä teoreettisia malleja sekä aineistolähtöisyyttä. Tästä johtuen tässä
tutkimuksessa olennaisten asioiden huomiointi sekä niiden merkitysten määrittely on
vaatinut teoreettista ymmärrystä. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 97)

3.3.

Haastateltavien yritysten esittely

Tutkimus toteutetaan anonyymisti, sillä kuten aiemmassa kappaleessa käsiteltiin,
strategisiin investointipäätöksiin liittyy tiettyjä arkaluonteisia piirteitä, joista johtuen aineiston
kerääminen oli erityisten haastavaa. Mikäli tutkimus olisi toteutettu identifioidusti, olisi
haastateltavien löytäminen muodostunut entistä haasteellisemmaksi. Huolimatta siitä, että
tutkimus toteutettiin täysin anonyymisti, eikä sen johdosta yritysten tai haastateltavien
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henkilöiden nimiä julkaista, on tutkimuksen tulosten kannalta tärkeää identifioida tiettyjä
piirteitä vastaajista ja heidän yrityksistään, jotta ymmärretään tutkimuksen taustalta löytyviä
selityksiä. Tämä on tarpeen myös vastausten eroavaisuuksien tulkinnassa sekä
teoriaohjaavan sisällönanalyysin johdosta, kun tutkimustuloksia verrataan aiempiin
tutkimuksiin.

Yritys X on yksityinen osakeyhtiö, joka harjoittaa hotelliliiketoimintaa pääkaupunkiseudun
lisäksi muun muassa Tampereella ja Vaasassa. Vaikka yritys on tytäryhtiö osana
suurempaa

konsernia,

investointipäätökset

tekee

itse.

se

Kuitenkin

omaan

liiketoimintaansa

konsernin

vaikutus

liittyvät
näkyy

strategiset
esimerkiksi

investointipäätösprosessissa. Yritys luokitellaan liikevaihdolla mitattuna suuryritykseksi.
Yritys A:n hotelleista osa kuuluu kansainvälisen hotellibrändiin franchise-toiminnan kautta.
Tästä yrityksestä haastatteluun osallistui ketjujohtaja, joka on tittelistään johtuen ollut
mukana monissa strategisissa investointipäätösprosesseissa.

Yritys Y on osakeyhtiö, joka harjoittaa hotelliliiketoimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi
muualla Uudellamaalla sekä Savossa. Yritys on konsernin emoyhtiö, jolla on tämän lisäksi
vaikutusta tytäryhtiöidensä strategisiin investointipäätöksiin. Yritys luokitellaan liikevaihdon
perusteella pieneksi yritykseksi, mutta yrityksellä on useita kasvutavoitteita ja uudet
hotellihankkeet ovat osa sen strategiaa. Yrityksen yksi suurimmista rahoittajista on
kansainvälinen sijoitusyhtiö, joka tuo omat piirteensä yrityksen investointiprosessiin. Myös
tämän yrityksen hotelleista osa kuuluu kansainväliseen hotellibrändiin franchise-toiminnan
kautta. Tästä yrityksestä haastatteluun osallistui toimitusjohtaja.

Yritys Z on osakeyhtiö, joka harjoittaa hotelliliiketoimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi
ympäri Suomea (muun muassa Tampere, Oulu ja Kuopio).

Yritys on kansainvälisen

konsernin tytäryhtiö, josta johtuen sen investointiprosessi on tarkkaan määritelty, vaikka
strategiset investointipäätökset tehdään tytäryhtiössä. Yritys luokitellaan liikevaihdon
perusteella suuryritykseksi. Poikkeuksellista tässä hotelliyhtiössä on se, että se toimii täysin
kansainvälisen brändin alla, eikä sen liiketoimintaan sisälly franchise-toimintaa. Tästä
yrityksestä haastatteluun osallistui talouspäällikkö.

Mielenkiintoisen piirteen tutkimukselle asetti kaikkien näiden yritysten erilaisuus huolimatta
siitä, että kaikki yrityksen toimivat samalla toimialalla. Tämän lisäksi tutkimuksen kannalta
mielekästä oli, että kaikki haastateltavat toimivat yrityksissä eri tehtävissä. Tämä loi
tutkimukselle erityylisiä näkökulmia ja lähestymistapoja strategisiin investointipäätöksiin.
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4. Tutkimuksen tulokset

Aiemmassa

luvussa

on

esitelty

tutkimusmenetelmä

sekä

aineistonkeruu

ja

analyysimenetelmä sekä lyhyesti esitelty tässä tutkimuksessa haastatellut yhtiöt. Tässä
luvussa esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät tulokset. Koska kyseessä on
toimialaspesifi tutkimus, on ensimmäiseksi tärkeää perehtyä toimialan erityispiirteisiin,
haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Ne esitellään luvussa 4.1. Johdatus toimialaan.
Tässä osassa perehdytään haastatteluiden perusteella esiin nousseisiin tuloksiin
haastateltujen yritysten toimialan kehityksen ennustamisesta. Tämän alaluvun jälkeen
siirrytään teemoittelun kautta syntyneisiin teemoihin. Tutkimuksen tulosten hahmottamisen
kannalta tutkimustulosten jaottelu haastatteluissa nousseiden teemojen mukaan koettiin
luonnolliseksi. Luvussa 4.2. esitellään yleisten kysymysten tulosten perusteella tehtyjä
havaintoja (LIITE 1). Tässä luvussa käsitellään ensimmäistä esiin noussutta teemaa,
investointeja hotellialalla ja niille tyypillisiä piirteitä. Toiseksi nousevaksi teemaksi muodostui
investointeihin liittyvät taloudelliset tavoitteet. Tämän teeman yhteydessä luonnolliseksi
yhtymäkohdaksi nousi sekä investointien taloudelliset arviointimenetelmät sekä riskien
arviointi. Tämän johdosta kyseiset teema esitellään peräkkäin. Viimeisenä teemana
tutkimuksessa esiin nousi muut arviointiin vaikuttavat tekijät, joiden yhteydessä käsiteltiin
myös strategisia tekijöitä.

4.1.

Johdatus toimialaan

Tilastokeskus on toimialaluokituksessaan (2008) määritellyt majoitustoiminnan kuuluvan
majoitus- ja ravitsemustoiminnan pääluokkaan. Majoitustoiminta (luokka 55) määritellään
Tilastokeskuksen mukaan ”lyhytaikaisen majoituksen tarjoamiseksi matkailijoille sekä
muille vierailijoille sekä myös pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitettujen majoittumistilojen
tarjoamiseksi komennustyöntekijöille ym, sekä oppilaskodeissa, opiskelija-asunnoissa tai
sisäoppilaitoksissa. Jotkut majoitusliikkeet tarjoavat ainoastaan majoitusta, kun taas toiset
tarjoavat yhdistettyjä majoitus-, ravitsemus- ja/tai virkistyspalveluita.”. Tilastokeskus on
rajannut

tähän

toimialaryhmään

kuuluvista

majoituspalveluista

asuinhuoneistojen

vuokrauksen tämän toimialan ulkopuolelle. Tilastokeskus jakaa tämän toimialan ryhmän
edelleen neljään alaluokkaan (luokat 551-553 ja 559). Tässä tutkimuksessa keskitytään
alaluokkaan 551: Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet. Tähän alaluokkaan tilastokeskus
määrittelee kuuluvan pääasiallisesti matkailijoille tarkoitetun hotellitasoisen majoituksen,
joka perustuu yleensä vuorokausi- tai viikkoperusteiseen vuokraukseen. Palveluun tulee
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kuulua vuokrattavien huoneiden päivittäinen siivous ja vuoteiden sijaus. Tähän luokkaan
kuuluvat majoitusliikkeet voivat tarjota asiakkailleen huoneen vuokrauksen lisäksi erilaisia
lisäpalveluita, kuten ruoka- ja/tai juomapalveluita, pysäköintitiloja, pesulapalveluita,
yhteisten tilojen, kuten uima-altaan tai kuntosalin käyttöä, virkistyspalveluita tai
kokouspalveluja (Tilastokeskus Toimialakatsaus 2008).

Maailmanlaajuisesti matkailu ja turismi tuottivat vuonna 2018 10,4% koko maailman
BKT:stä muodostaen näin neljänneksi suurimman BKT:hen vaikuttavan toimialan.
Toimialan talouskasvu vuonna 2018 oli 3,9%, kun koko globaali talouskasvu oli 3,2%.
Matkailu vaikuttaa talouskasvuun sekä suorasti, että epäsuorasti. Turismi tuo mukanaan
tulovirtoja, mutta samalla se vaikuttaa muun muassa työllisyyteen. Euroopassa turismin
tuottamat suorat ja epäsuorat työpaikat olivat vuonna 2016 36 miljoonaa, kattaen näin 9,7%
kaikista työpaikoista (WTTC Regional Reports Europe 2016).

Myös Suomessa majoitustoimialan kasvaa vahvasti. Viimeisen viiden vuoden aikana on
Suomessa uutisoitu olevan käynnissä hotellibuumi. Syynä tähän on ollut kasvava kysyntä,
vähäinen

huonemäärä

sekä

alhainen

hinta

verrattuna

muihin

Pohjoismaiden

pääkaupunkeihin, kuten Kööpenhaminaan tai Tukholmaan. Tilastokeskus on tutkinut
kotitalouksien kulutusmenoja päätyypeittäin vuonna 2012 ja vuonna 2016. Tilaston mukaan
kotitalouksien kulutus hotelli- ja ravintolapalveluihin on näiden vuosien välillä kasvanut
6,8%.

Kotimaiset ja ulkomaiset yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä olivat selvässä kasvussa
vuonna 2016 sekä 2017. Vuonna 2016 ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät
4,6 prosenttia ja kotimaisten 2,6 prosenttia. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta
huolimatta Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 20,4 miljoonaa kertaa vuonna 2016. Määrä
oli 3,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2017 Suomen majoitusliikkeissä
yövyttiin 22 miljoonaa vuorokautta, joista noin 15,2 miljoonaa oli kotimaisten ja reilu 6,7
miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2017. Majoituspalvelujen
ulkomainen kysyntä kasvoi 16,8 ja kotimainen kysyntä 4,1 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Kaikkiaan majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi 7,7 prosenttia vuonna
2017. (Tilastokeskus. Majoitustilasto 2016-2017.)

Hotellikiinteistöt olivat Kiinteistöindeksissä parhaiten tuottava kiinteistösektori sekä vuonna
2016 että vuonna 2017. Vuonna 2017 hotellikiinteistöjen kokonaistuotto oli 8,7 prosenttia.
Pääkaupunkiseudun hotellikiinteistöt tuottivat muuhun maahan verrattuna paremmin. (KTI,
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Markkinakatsaus 2018.) Alan etujärjestön Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry mukaan
Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla tai suunnitteilla parikymmentä hotellia ja kylpylää
viiden lähivuoden sisään. Tähän määrään sisältyy myös jo hotellien laajennukset ja
peruskorjaukset.

Tutkimuksen tulosten perusteella hotellialan yrityksen luottavat toimialan tulevaisuuden
näkymien ennustamisessa yleisiin talousennusteisiin sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut
MaRa

ry:n

antamiin

toimialan

ennusteisiin.

Tämän

lisäksi

käytössä

on

sekä

Tilastokeskuksen keräämiä majoitustilastoja sekä matkailualalle spesifin keskihinta
rekisterin mukaiset tiedot (STI). Lisäksi yhdessä yrityksessä nostettiin näiden tekijöiden
lisäksi esiin BKT:n ja majoitusalan tilastojen kehityksen yhteneväisyys. Majoitusala
nähdään seuraavan BKT:n kehitystä viiveellä – kasvuun lähdetään hieman jäljessä, mutta
laskusuhdanteen osalta löytyy myös Yritys X:n käyttämän termin mukaan ”liitoominaisuutta”, eli laskusuhdanteen alkaessa lasku ei näy majoitusalan kehityksessä
ensimmäisenä.
ennustamisen

Kaikki

haastateltavat

tapahtuvan

yritysten

yritykset

kertoivat

talousosastoilla,

toimialan

mutta

tulevaisuuden

kaikissa

yrityksissä

huomautettiin, että tulevaisuuden näkymiä käsitellään laajasti esimerkiksi yrityksen
johtoryhmässä. Tämän lisäksi Yritys Z:ssa tulevaisuuden näkymien käsittely liittyy vahvasti
yrityksen strategiatyöhön ja siihen, millaisena yrityksen tulevaisuus nähdään kymmenen
vuoden kuluttua. Yritys X:n ketjujohtaja kuvailee toimialan tulevaisuuden näkymien
seuraamista seuraavasti:
”Kyllä me tehdään hyvin monenlaista ennustamistyötä. Ei meillä minkäänlaista
omaa tutkimuslaitosta ole, mutta käytämme taloudellisten tutkimuslaitosten ja
ekonomistien näkemyksiä yleisestä taloudentilasta ja tukeudumme niihin.
Tämän lisäksi Mara Ry:ltä löytyy omat ekonomistit, jotka ennustavat toimialan
kehitystä erityisesti Suomessa. He arvioivat erityisesti toimialantasoista
ennustamista. Tämän lisäksi arvioimme itse talouden kehitystä. Esimerkiksi
BKT on perinteisesti ollut aika hyvä mittari, me ollaan majoitusalalla menty
aika identtisesti sen käyrän mukaan pienellä viiveellä.” Ketjujohtaja, Yritys X.

4.2.

Investoinnit hotellialan yrityksissä

Haastattelurungossa esiin nostetun teeman mukaisesti tutkimuksen tuloksissa nousi esiin
investoinnit hotellialan yrityksissä.
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Investoinneista käytetty luokittelu vaihteli merkittävästi haastateltavien yritysten välillä.
Ainoastaan Yritys X luokitteli investoinnit operatiivisiksi ja strategisiksi investoinneiksi
(esimerkiksi Alkaraan & Northcott, 2006; Shapiro, 2005; Klammer, Koch & Wilner, 1991).
Tämän voidaan nähdä olevan odotettu tulos, sillä strategisille investoinneille ei ole
tutkimuskirjallisuudessakaan muodostunut vakiintunutta määritelmää. Yritys X luokitteli
strategiset investoinnit edelleen kasvu- ja laajennusinvestoinneiksi sekä investoinnit uusille
toimialoille. Tämä alaluokittelu osoittaa, että strategisena investointina yrityksessä nähdään
myös kasvu- ja laajennusinvestoinnit, vaikka ne perinteisessä tutkimuskirjallisuudessa
luokitellaan yleensä operatiivisiksi investoinneiksi ja vain merkittävästi yhtiön toimintaa
muokkaavia investointeja luokitellaan strategisiksi. Yritys Z käytti investoinneista perinteistä
luokittelua, kuten tutkimuskirjallisuudessa Shapiro (2005) ja tässä tutkimuksessa
strategisiksi investoinneiksi määriteltyjä uusia hotelleja kutsuttiin ”uusiksi kohteiksi”.
Yrityksessä Y ei tarkemmin luokiteltu investointeja, vaan uudet kasvustrategiaan liittyvät
strategisia investointeja kutsuttiin Yritys Z tapaan uusiksi kohteiksi.

Tutkimuskirjallisuudessa strategisia investointeja on kuvattu yritykselle merkittäviksi
investoinneiksi, jotka sisältävät korkean riskin, mutta niillä on merkittävä vaikutus yrityksen
pitkän tähtäimen suorituskykyyn (Alkaraan & Northcottin 2006). Tästä voidaan olettaa, että
strategisia investointeja tehdään merkittävästi vähemmän kuin operatiivisia investointeja.
Yritys X ja Z kertoivat strategisten investointien kattavan alle 20 prosenttia kaikista
investoinneista. Yritys Y sen sijaan totesi strategisten investointien kattavan tällä hetkellä
yli 60 prosenttia yrityksen kaikista investoinneista. Tämän voidaan katsoa johtuvan
yrityksen aggressiivisesta kasvustrategiasta, joka edellyttää useita investointeja uusiin
kohteisiin. Yli 60 prosentin voidaan katsoa olevan yhtiön kannalta suuri riski, sillä useat
rahamäärältään suuret investoinnit vievät merkittävän osa yhtiön pääomia. Kaikki yrityksen
tunnistavat strategisten investointien vievän arkipäiväsempiä investointeja enemmän
yrityksen varoja. Kuitenkin Yritys X:n ketjujohtaja korostaa sen strategian sisältävän myös
rahamäärältään pienempiä investointeja, mutta niiden nähdään olevan strategisia, sillä ne
kuuluvat merkittävinä osina yrityksen strategiaan:
” Meille rahamäärällisesti pienikin investointi voi olla erittäin strateginen, sillä
se pieni investointi on osa meidän kokonaisstrategiaa. Esimerkiksi
kilpailuedun kannalta meillä on useita pienempiä investointeja per hotelli,
jossa saavutetaan pienellä rahallisella ”täsmäiskulla” uudempi ja freshimpi
kokonaisuus, joka tukee meidän strategiaa merkittävästi. Hotellialalla
kilpailuetu saadaan asiakkaan tunteesta, olemme tunnebisneksessä, jonka
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vuoksi pienilläkin asioilla saattaa olla suuri strateginen merkitys.”
Ketjujohtaja, Yritys X

Haastattelussa kaikkia yrityksiä pyydettiin kuvaamaan niiden uusinta strategista
investointia. Tutkimuksen lähtökohtana oli oletus siitä, että lähes kaikki hotellialan
strategiset investoinnit ovat joko uusia hotelleja tai vanhojen hotellien mittavia
perusparannuksia. Tämä olettama johtui siitä, että hotellialalle tyypillisimpänä strategiana
on markkinaosuuden kasvattaminen ja tämä onnistuu lähes ainoastaan huonekapasiteettia
lisäämällä, sillä Tilastokeskuksen mukaan Suomen hotellikapasiteetti on suurimmaksi
osaksi

käytössä

(Tilastokeskus.

Majoitustilasto

2017).

Kaikki

yritykset

kertoivat

viimeisimmän strategisen investointinsa olleen uusi hotelli ja kaikki investoinnit oli toteutettu
viimeisen kahden vuoden aikana. Näille kaikille investoinneille oli uuden hotellirakennuksen
lisäksi yhteistä myös se, että ne olivat rahamäärältään useampia miljoonia, vaikka Yritys X
korostikin, että heillä strategiset investoinnit voivat myös olla rahamäärältään pieniä.

Kaikissa haastatteluun osallistuneissa yrityksissä investointiprosessi lähtee liikkeelle
investoinnin tarpeesta. Haastattelussa esiin nousseiden prosessien voidaan katsoa
seuraavan

tutkimuskirjallisuudessakin

eriteltyä

investointiprosessia

(Puolamäki

&

Ruusunen 2009, 138.). Yritys Y korostaa investointien lähtevän liikkeelle tarpeen lisäksi
myös yrityksen kasvustrategiasta, jonka taustalla on kansainvälinen sijoittaja ja heidän
sitoutumisensa kasvuun. Kaikki haastatellut yritykset myöntävät strategisten piirteiden
huomioonottamisen tärkeyden, mutta strategisiin investointeihin liittyvä prosessi ei ole
erilainen verrattuna operatiivisiin investointeihin yrityksissä X ja Z. Näissä yrityksissä kaikki
investoinnit käyvät läpi saman investointiprosessin. Yritys Y eroaa näistä yrityksistä, sillä
yrityksen investointiprosessinsa eroaa arkipäiväisempien investointien kohdalla:
” Arkipäiväisemmät investoinnit, kuten korvausinvestoinnit, eli jonkun rikki
menneen

esineen

korvaaminen,

eivät

käy

läpi

tarkempaa

investointiprosessia. Emme siis arvioi paljonko tämä korvaava sänky tai tuoli
tuottaa. Korvaavat investoinnit ajatellaan olevan pakollisia, jotta tyydytämme
asiakkaan tarpeen. Kun taas puhutaan strategian kannalta merkittävistä
investoinneista, esimerkiksi uusista kohteista, käyvät ne läpi tarkan
prosessin, jossa sijoittajammekin on mukana. Tästä johtuen strategiset
piirteet huomioidaan erityisen tarkasti, jotta kyseinen investointi tukee
kasvustrategiaamme. Emme esimerkiksi investoi sellaisiin uusiin hotelleihin,
joita emme näe strategisen taistelusuunnitelmamme kannalta merkittävänä.”
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Toimitusjohtaja, Yritys Y

Syy, josta johtuen yritysten X ja Z investoinnit käyvät läpi tarkan investointiprosessin
verraten yritys Y:n on liitettävissä yrityksen kokoon ja taustaan. Ensin mainitut yritykset ovat
molemmat suuryrityksiä, joissa voidaan nähdä prosessien olevan kehittyneempiä ja
joustamattomampia

verraten

pienyrityksiin.

Kaikki

yritykset

kuitenkin

tunnistavat

strategisten piirteiden huomioimisen olevan tärkeä tekijä yritysten investointiprosessissa.
Tämä tulos eroaa Kasanen et al. (1993) tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan strategiseen
investointiin liittyvä prosessi eroaa merkittävästi operatiivisen investoinnin prosessista.
Kuitenkin kaikki yritykset tunnistavat strategisten piirteiden huomioonottamisen tärkeyden,
kuten tutkimuskirjallisuudessa Adler (2000), Cooremans (2011) ja Alkaraan & Northcott
(2006).

4.3.

Taloudelliset tekijät

Toisena keskeisenä teemana haastatteluissa nousi esiin strategisiin investointeihin
vaikuttavat taloudelliset tekijät. Tämä teema nostettiin omakseen jo haastattelurungossa
(LIITE 1), mutta haastatteluissa esiin nousseiden aiheiden johdosta koettiin, että tämä
teema jaoteltiin usein alaluokkiin, josta johtuen tämän teeman yhteydessä käsitellään
haastatteluissa esiin nousseiden seikkojen johdosta myös investointeihin liittyvät
taloudelliset

arviointimenetelmät

ja

riskien

arviointi.

Nämä

aiheet

oli

käsitelty

haastattelurungossa omina teemoinaan. Tässä luvussa käsitellään ensimmäisen
alateemana taloudelliset arviointimenetelmät, sillä ne herättivät haastatteluissa eniten
keskustelua. Toisen alalukuna käsitellään investointien taloudelliset tavoitteet ja niistä
siirrytään luonnollisesti kolmanteen alalukuun, jossa käsitellään aiemmassa luvussa esiin
tulleiden taloudellisten tavoitteiden joustavuutta. Viimeisenä alateemana tässä luvussa
käsitellään riskien huomioiminen investointeja arvioitaessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat,
että haastatteluihin osallistuneet yritykset painottivat strategisissakin investoinneissa usein
strategisia tekijöitä enemmän taloudellisia tekijöitä. Tämä tukee tutkimuskirjallisuudessakin
tehtyä havaintoa siitä, että perinteiset taloudelliset laskentamenetelmät saavat usein
liiallisen painoarvon arvioitaessa strategisia investointeja (muun muassa Adler 2000).

4.3.1. Taloudelliset arviointimenetelmät

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että kaikki haastateltavat yritykset käyttävät investointien
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arviointiin erilaisia menetelmiä. Kaikille yrityksille oli kuitenkin yhtenäistä se, että kaikilla oli
käytössään

takaisinmaksuajanmenetelmä,

joko

ensisijaisena

tai

toissijaisena

arviointimenetelmänä. Tämä tulos tukee aiemmin tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseita
tuloksia, joiden mukaan erityisesti Pohjoismaissa käytetään investointien arviointiin
enemmän takaisinmaksuajanmenetelmää, kuin diskonttausmenetelmiä (muun muassa
Liljeblom & Vaihekoski 2004; Brunzell et al. 2013). Yritys Y totesi, että heidän ensisijainen
investointien arviointimenetelmänsä oli jo vuosia ollut takaisinmaksuajanmenetelmä. Yritys
Y on kaikista haastatelluista yrityksistä pienin. Brounen et al. (2004) tutkimuksen tulosten
mukaan erityisesti pienet yhtiöt käyttävät arviointiin takaisinmaksuajan menetelmää.
Kuitenkin kasvustrategiaa rahoittamaan tullut sijoitusyhtiö oli tuonut takaisinmaksuajan
rinnalle IRR (Internal Rate of Retutn)- menetelmän. Yritys Y:n toimitusjohtaja kuvaa
tapahtunutta muutosta:
”

Aiemmin

arvioimme

investointeja
–

takaisinmaksuajanmenetelmällä

ohjasimme

puhtaasti
investointeja

kassaperusteisesti, sillä pienessä yhtiössä varallisuus oli erittäin tehokkaasti
käytössä. Nyt uuden sijoittajayhtiön mukaantulo on pakottanut meidät
käyttämään

heidän

toivomiaan

menetelmiä

yhteensopivuussyistä.

Haasteellisinta on saada organisaatio ymmärtämään tämä uusi menetelmä.”

Mielenkiintoinen yksityiskohta sijoitusyhtiön takana on se, että sen alkuperä löytyy
Yhdysvalloista. Tutkimuskirjallisuudessa on aiemmin saatu tuloksia, joiden mukaan
angolosaksissa maissa, johon Yhdysvallat kuuluvat, investointien arviointiin käytetään
useimmin perinteisiä diskonttausmenetelmiä (muun muassa esimerkiksi Payne et al. 1999;
Arnold & Hatzopoulos 2000; Bennouna et al. 2010).

Kaksi isompaa haastateltua yhtiötä X ja Z käyttävät molemmat investointiensa arviointiin
sekä takaisinmaksuajanmenetelmää että NPV (Net Present Value) - menetelmää. Tämän
lisäksi Yritys Z käyttää investointien arviointiin vielä kolmatta menetelmää IRR-menetelmää.
Yritys Z ei osannut kuvailla mikä näistä menetelmistä on ensisijainen arviointimenetelmä tai
miksi heillä on käytössään kaksi perinteistä diskonttausmenetelmää. Yritys X sen sijaan
kuvaa

NPV-menetelmän

olevan

heille

ensisijainen

menetelmä,

sillä

se

on

”sofistikoituneempi” menetelmä, sillä se huomioonottaa rahan aika-arvon. Tämä on
yrityksen mielestä erityisen tärkeää silloin, kun tarjolla on monta kilpailevaa varallisuuden
käyttökohdetta. Yritys X ja Z ovat molemmat suuryhtiöitä, joten niillä voidaan olettaa olevan
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pienyhtiöitä enemmän varallisuutta, jolle ne voivat etsiä erilaisia kohteista ja näin optimoida
investoinnin kannattavuutta. Aiemmassa tutkimuksessa on saatu tuloksia, joiden mukaan
suurin

osa

yrityksistä

käyttää

investointien

arviointiin

vähintään

kolmea

eri

arviointimenetelmää (muun muassa Alkaraan & Northcott 2006; Carr et al. 2010). Tähän
tulokseen voi olla syynä se, että haastateltavista ainoastaan Yritys Z haastateltava
työskenteli laskelmien parissa, joten voi siis olla, että muiden yhtiöiden haastateltavat eivät
olleet tarkemmin perehtyneet kaikkiin käytettyihin arviointimenetelmiin.

Kaikki haastatellut yritykset perustelivat takaisinmaksuajanmenetelmän käyttöä sen
helppoudella. Yritys Y totesi takaisinmaksuajanmenetelmän säilyneen IRR-menetelmän
rinnalla sijoittajavaatimuksista huolimatta, sillä sen avulla organisaatiolle ja erityisesti yhtiön
johtoryhmälle
Menetelmän

on

helppo

kommunikoida

yksinkertaisuutta

ja

investoinnin

helppoutta

taloudellinen

korostivat

myös

kannattavuus.

Yritys

X

ja

Z.

Diskonttausmenetelmien käyttöä perusteltiin yrityksessä X ja Z niin, että helpon ja
yksinkertaisen menetelmän rinnalle haluttiin hieman kehittyneempi menetelmä, jotta
investointia kannattavuutta olisi mahdollista arvioida rahan aika-arvo huomioiden. Nämä
perustelu tukevat muun muassa Milis & Mercken (2004) tutkimuksen tuloksia, jossa
perinteisten arviointimenetelmien käytön perusteena pidetään muun muassa niiden
tuttuutta päätöksentekijöille.

Kaikki

haastatellut

yhtiöt

kertoivat

käyttävänsä

aiemmin

mainittuja

taloudellisia

arviointimenetelmiä huolimatta investoinnin luonteesta. Samoja laskentamenetelmiä
käytetään siis huolimatta siitä, onko kyseessä strateginen vai operatiivinen investointi.
Ainoastaan Yritys Y erosi tästä, sillä heillä ei käytetty operatiivisten investointien arviointiin
kuin takaisinmaksuja menetelmää. Tämä johtui yrityksen Toimitusjohtajan mukaan siitä,
että sijoittajayhtiön IRR-laskennan vaatimukset ulottuivat vain strategisiin investointeihin.
Tämä tukee muun muassa Alkaraan & Northcottin (2006) ja Abdel-Kader & Dugdalen
(1998) tutkimuksia joiden mukaan investointien arviointimenetelmissä ei löydetty
eroavaisuuksia, vaikka investoinnit muuttuivat operatiivisista strategisiksi.

Yritys Z:n talouspäällikkö totesi taloudellisten arviointimenetelmien käytöstä pidemmän
aikavälin investoinneissa näin:
”On meillä kyllä tiedossa, että näiden laskelmien ongelmat korostuvat pitkän
ajan investoinneissa ja kun odotamme jostain laajennuksesta koituvan meille
kokonaisuutena hyötyä tulevaisuudessa. Kuitenkin ymmärryksen kannalta
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on järkevää käyttää tuttuja menetelmiä. Meillä on tämän lisäksi
talousosastolla tiukat resurssit, joten laskentamenetelmien uudistuksien
pitäisi tulla konsernin puolelta.” Talouspäällikkö, Yritys Z

Tutkimuskirjallisuudessa

on

yleisesti

kritisoitu

taloudellisten

arviointimenetelmien

aiheuttavan ongelmia erityisesti strategisia investointeja arvioitaessa (esimerkiksi Adler
2000 ja Cooremans 2011). Tämä tutkimuksen mukaan haastatellut yritykset tiedostavat
haasteet,

mutta

vakiintuneet

käytännöt

ja

tiukat

resurssit

koettiin

esteenä

laskentamenetelmien uudistamiselle.

4.3.2. Investointien taloudelliset tavoitteet

Ero haastateltujen yritysten asettamissa tuottovaatimuksissa oli huomattavan suuri. Yritys
X käytti kannattavuuden arvioinnissa investoinnin sitomaa pääomaa ja tuottovaatimus
sidotulle pääomalle oli asetettu seitsemään prosenttiin. Tämä prosenttiosuus oli
tutkimukseen osallistuneista yrityksistä pienin, mutta yhtiössä sidottuun pääomaan kuului
muitakin komponentteja kuin pelkästään perinteisesti ajateltuna investoinnin rahoitukseen
liittyviä osia. Sidottuun pääomaan huomioitiin muun muassa pitkiin vuokrasopimuksiin
sitoutuvat vuokravakuudet ja vuokrat kokonaisuudessaan. Todellisuudessa sidottu
pääoman 7 prosentin tuottovaade ei ole täysin vertailukelpoinen muihin tutkimukseen
osallistuneisiin yrityksiin. Samaa sidotun pääoman tuottovaadetta sovelletaan yrityksessä
riippumatta investoinnista, eli tuottovaade ei vaihtele. Yritys Y käytti investoinnin
arvioinnissa IRR-menetelmää ja sisäiseksi korkokannaksi oli sijoittajayhtiön vaatimuksesta
asetettu 20 prosenttia. Samoin kuin Yrityksen X osalta myös tässä yrityksessä tuottovaade
oli sama huolimatta investoinnista. Yritys Z käytti sijoitetun pääoman tuottovaatimuksena
10 prosenttia. Ero tässä tuottovaatimuksessa kuitenkin oli se, että tuottovaatimus joustaa
riippuen investoinnin laadusta. Pienemmän riskin sisältävät investoinnit katsottiin voivan
tuottaa alle 10 prosentin tuoton. Tutkimuskirjallisuudessa on yleisesti suositeltu, että
tuottovaade määriteltäisiin projektikohtaisesti (esimerkiksi Shapiro 2005). Myös Bennouna
et al. (2010) suosittelee tuottovaatimuksen määrittelyä WACC-menetelmää hyödyntäen.
Kuitenkin tämän kaltaiseen

tulokseen,

jossa

yrityksien tuottovaade

ei

vaihtele

projektikohtaisesti ei ole poikkeuksellista, sillä esimerkiksi Liljeblom & Vaihekoski (2004)
ovat päätyneet vastaaviin tuloksiin tutkiessaan nimenomaan suomalaisia yhtiöitä.

Strategisille investoinneille ajateltu takaisinmaksua-aika vaihteli yritysten välillä. Yritys X
kertoi strategisten investointien takaisinmaksuajan vaihtelevan 5-25 vuoden välillä.
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Yrityksillä Y ja Z strategisten investointien takaisinmaksuaika liikkui 10 vuoden molemmin
puolin. Kaikille yrityksille oli kuitenkin yhteistä se, että uusien hotellien takaisinmaksua-aika
oli kaikilla arvioitu kymmeneksi vuodeksi, jonka Yritys X haastateltava totesi olevan yleinen
alalla käytetty aikamittari uusille hotelleille. Vaikka kaikissa yrityksissä tiedostettiin
strategisten investointien pidemmän aikavälin takaisinmaksua-aika, oli investointien
takaisinmaksuajan tavoitteet kuitenkin tiukat ja verrattain lyhyet, jos otetaan huomioon
strategisille investoinneille ominainen piirre, jossa investoinnit tuomat tuotot realisoituvat
vasta pidemmän ajan kuluttua. Nämä tulokset olivat selkeästi ristiriidassa todellisuudessa
odotettuun

takaisinmaksuaikaan

ja

laskennassa

käytettäviin

takaisinmaksuajan

tavoitteisiin. Tutkimuskirjallisuudessa on yleisesti todettu, että liian lyhyen aikavälin
tavoitteet saattavat kannustaa yritystä tuottamattomaan käyttäytymiseen (esimerkiksi Adler
2000). Yritys X totesi takaisinmaksuajan vaateen olevan 3-5 vuotta, joka oli vastauksista
lyhin aika. Haastattelussa kuitenkin korostettiin, että pidemmän ajan hankkeissa, kuten
uusissa kohteissa aikamääre ei kuitenkaan ole niin tiukka, jos kohteen koetaan olevan
yritykselle strategisesti merkityksellinen.

Alla olevaan kaavioon on selkeyttämisen vuoksi eroteltu yhtiöt, niiden käyttämät
taloudelliset arviointimenetelmät ja investoinneille asetetut tuottovaatimukset.

Taulukko 4. Yrityksissä käytetyt taloudelliset arviointimenetelmät ja taloudelliset tavoitteet
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4.3.3. Joustavuus taloudellisissa tavoitteissa

Kaikki haastatellut yritykset olivat valmiita joustamaan jonkin verran taloudellisten
tavoitteiden suhteen strategisia investointeja arvioitaessa. Kaikki yritykset kertoivat
olevansa valmiita hyväksymään sellaisenkin investoinnin, joka ei täytä heidän asettamiaan
taloudellisia tavoitteita, mikäli investointi koettiin muuten strategian toteutumisen kannalta
merkittävänä. Tämä tukee tutkimuskirjallisuudessakin esiin tullutta näkökulmaa, jonka
mukaan investointien tuottamia kvalitatiivisia hyötyjä tulisi ottaa huomioon investointeja
arvioitaessa (esimerkiksi Slagmulder et al., 1995: Adler 2000; Cooremans 2011). Tätä
seikkaa korosti myös Yritys Z:n talouspäällikkö vastauksessaan:
”Taloudellisissa tavoitteissa voidaan toki joustaa, jos nähdään, että kyseinen
investointi on tulevaisuuden visiomme kannalta välttämätön. Otamme
huomioon lukujen lisäksi huomioon muitakin tekijöitä – kuitenkin lukujenkin
tulee näyttää edes jonkinlaista tulosta tai edes breakeveniä. Tappiollisia
investointeja emme ole valmiita tekemään.” Talouspäällikkö, Yritys Z

Joustavuus korostui erityisesti takaisinmaksuajan vaatimuksissa. Aiemmin esitettiin ristiriita
haastatteluissa esiintyneiden strategisten investointien takaisinmaksuajan kokemuksen ja
laskennassa käytettyjen takaisinmaksuaikojen välillä. Tämä johtuu Yritys Y:n mukaan siitä,
että takaisinmaksuajan menetelmä on strategisissa investoinneissa toissijaista –
sijoittajayhtiötä varten tehtävä IRR-laskenta on merkityksellisempää ja siinä vaatimuksessa
ei voida joustaa. Yritys X totesi takaisinmaksuajan menetelmän olevan yksinkertainen,
jonka johdosta asetettujen tavoitteiden osalta ei olla kovin tiukkoja. Yksinkertaisuus
aiheuttaa

taloudellisten

laskelmille

liikaa

epävarmuustekijöitä

ja

vaikuttaa

siksi

epäluotettavuutta. Yhdeksi syyksi kerrottiin myös se, että yritys on määritellyt taloudelliset
tavoitteet koskemaan kaikkia investointeja. Teoriassa strategisia ja operatiivisia
investointeja koskevat samat tuottovaatimukset.

Taloudellisten

tavoitteiden

lisäksi

Yritys

Y

oli

valmis

joustamaan

asetetuissa

lähtöolettamissa. Tämä johtui jo aiemmin mainitusta seikasta – sijoittajien IRR-tavoite on
niin korkea, että lähtöolettamia saatetaan haastaa. Tätä perustellaan tulevaisuuteen
kohdistuvasta epävarmuudesta – epävarmuuden vallitessa halutaan myös laskelmia
haastaa, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen kuva eri skenaarioista, jotka liittyvät
investoinnin kannattavuuteen. Erilaisia skenaariota saatetaan käyttää myös investointeihin
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liittyvien neuvotteluiden ja budjetoinnin pohjana. Yleisenä haasteena koettiin se, että
investoinnin toteutuminen saattaa tapahtua vasta monen vuoden kuluttua laskelmien
tekemisestä. Alan tutkimuskirjallisuudessa on aiemmin saatu vastaavia tuloksia
(esimerkiksi Carr & Tomkins 1996).

Joustavuutta lähtöolettamissa perustellaan myös

tilanteessa, jossa investointi on yrityksen strategian kannalta merkittävä:
”Laskelmien taustalla olevia olettamia saatetaan haastaa tilanteessa, jossa
näemme uuden kohteen olevan erityisen tärkeä strategian toteuttamisen
kannalta. Aggressiivinen kasvustrategiamme saattaa vaatia myös sellaisten
investointien hyväksymistä, jotka eivät täysin vastaa asetettujen tavoitteiden
piirissä. Oletus kuitenkin on, että nämä investoinnit tuovat meille esimerkiksi
synergia-etuja, joita on haastava arvioida lukuina. Myös markkinoiden
kehittymistä on hankala ennustaa.” Toimitusjohtaja, Yritys Y

Kolmas merkittävä syy siihen, miksi taloudellisissa tavoitteissa oltiin valmiita joustamaan
strategisten investointien osalta, oli laskelmien luottavuuden kyseenalaistaminen. Kaikissa
yrityksissä kyseenalaistettiin laskelmien luotettavuus tilanteissa, jossa epävarmuus on
läsnä. Tämän voidaan tulkita kertovan siitä, että kaikissa haastatelluissa yrityksissä
ymmärretään taloudellisten arviointimenetelmien haasteet ja ongelmat strategisia
investointeja arvioitaessa. Kaikki yritykset korostivat tulevaisuuden ennustamisen
haasteellisuutta ja sitä, että laskelmien sisältämät olettamat tulevaisuudesta saattavat
muuttua investoinnin elinaikana. Tämän lisäksi Yritys Y:ssä korostettiin sitä, että usein
investointeihin liittyviä päätöksiä, saatetaan tehdä vasta useampien vuosien jälkeen, mikäli
lisää laskelmien haasteellisuutta.

4.3.4. Riskien huomiointi

Tämän tutkimuksen tuloksina selvisi, että haastatellut yritykset eivät systemaattisesti
huomio

strategisiin

investointeihin

liittyviä

riskejä

laskemalla

tai

nostamalla

investointilaskelmien laskentakorkoa tai muuta takaisinmaksuajan vaatimusta riskin
muuttuessa. Tuloksista selvisi myös, että ainoastaan Yritys Z käytti riskien arviointiin
suunnitelmallisesti riskianalyysimenetelmää. Yrityksen käytössä oli herkkyysanalyysi
investointien riskejä arvioitaessa. Kaksi muuta yritystä kertoi käyttävänsä riskien arviointiin
vaihtelevasti

”what-if”-

analyysia,

jonka

tarkoituksena

on

epäformaalisti

harkita

investointeihin liittyviä riskejä ja mahdollisia tulevaisuuden näkymiä. Tämän tyyppisestä
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analyysista käytettiin erilaisia nimityksiä, kuten ”what-if”-analyysi, skenaario-analyysi ja
”mitä jos”-tilanne. Yritys X:n toimitusjohtaja kuvaa riskien analysointia näin:
”Teemme paljon erilaisia best case ja worst case -skenaarioita. Tässä
tarkoitus on kuvata erilaisten tulevaisuuden tilojen vaikutusta investointiin,
jotta ymmärrämme investointiin vaikuttavat tekijät mahdollisimman hyvin.
Jos esimerkiksi kysynnän ajatellaan uuden kohteen myötä kasvavan kolme
prosenttia ja se kasvaakin vain yhden, mitä sitten tapahtuu. Tällainen
analysointi myös kehittää meidän johtoryhmän osaamista ja ymmärrystä
markkinasta ylipäänsä.” Ketjujohtaja, Yritys X

Vaikka

kaikki

haastatellut

yritykset

eivät

tunnistaneet

systemaattista

riskienanalyysimenetelmää, tarkemmassa keskustelussa kävi ilmi, että kaikki yritykset
toteuttavat jonkinasteista riskien arviointia ja laskentaa harjoitetaan kaikissa haastatelluissa
yhtiöissä. Yritys Y huomautti, että johdon pitkä kokemus alalta tuo omalta osaltaan tietyn
”näppituntuman” esimerkiksi uuteen kohteeseen liittyvään riskiin ja mitä tekijöitä
arvioinnissa tulisi huomioida.

Toinen tekijä, jonka kaikki yritykset mainitsivat erääksi tavaksi laskea strategiseen
investointiin liittyvää riskiä, oli niin kutsuttu break-even -analyysi. Yritykset kokivat tällaisen
laskennan strategisten investointien arvioinnissa erityisen tärkeäksi, sillä kukaan
haastatelluista yrityksistä ei hyväksynyt tappiota tuottavaa investointia, vaikka se strategian
ja yrityksen tulevaisuuden kannalta olisikin merkittävä. Erityisesti tätä edellytti Yritys Z:n
talouspäällikkö:
”Jokaiselle tekemällemme investoinnille lasketaan break-even. Jos tässä
laskelmassa huomataan, että investointi ei millään edellytyksellä maksa
hankintahintaa takaisin, emme tee investointia. Investointia ei tehdä, vaikka
se sopisi visioomme. Tällaisessa tilanteessa etsimme uuden, paremman
kohteen.” Talouspäällikkö, Yritys Z

Alan tutkimuskirjallisuudessa riskienanalysoinnin voidaan katsoa olleen kansainvälisesti
varsin yleistä. Tähän suosituimpia menetelmiä ovat esimerkiksi Bennouna et al. (2010) ja
Arnold & Hatzopoulosin (2000) tutkimusten mukaan olleet herkkyys- ja skenaarioanalyysi
ja taloudellisissa laskelmissa käytetyn laskentakoron nostaminen. Kuitenkin Liljeblom &
Vaihe-koski (2004) tutkimuksessa suomalaisista yhtiöistä noin puolet määritti investointiin
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liittyvän riskin niin kutsutusti ”näppituntumalla”. Näistä tutkimuksista voidaan vetää
johtopäätös,

jonka

mukaan

suomalaisissa

yhtiöissä

käytetään

vähemmän

riskienanalyysimenetelmiä verrattuna ulkomaisiin yhtiöihin.

4.4.

Strategiset tekijät

Edellisessä alaluvussa 3.5. on esitelty strategiseen investointipäätökseen vaikuttavia
taloudellisia tekijöitä ja niiden merkitystä. Tämän alaluvun tarkoituksena on käsitellä
vastaavasti strategiseen investointiin vaikuttavia strategisia tekijöitä ja niiden merkitystä.
Kappale on jaettu edelleen alalukuihin, jotka nousivat tutkimuksessa esiin teemoittelun
seurauksena. Tärkeimmäksi teemaksi tämän tutkimuksen kannalta nousi strategiseen
investointiin vaikuttavat strategiset tekijät sekä niiden merkitys investointia arvioitaessa.
Toinen keskeinen teema on strategiset analyysimenetelmät, eli ne menetelmät, jolla
investointia arvioidaan strategisesti. Viimeiseksi teemaksi strategisiin tekijöihin liittyen nousi
odotetusti johdon intuition merkitys strategista investointia arvioitaessa. Viimeisenä tässä
luvussa käsitellään vielä neljäs haastatteluissa esiin noussut teema – strategiseen
investointiin liittyvät haasteet, joita yritykset kokivat tällaisiin päätöksiin liittyvän.

4.4.1. Strategiset tekijät ja niiden merkitys

Haastattelussa yrityksiä pyydettiin identifioimaan ne ei-taloudellisia tekijöitä, jotka
vaikuttavat strategisen investoinnin arvioitiin. Haastattelurungossa esimerkkeinä mainittiin
kolme tekijää, jotka olivat investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan, kilpailuedun
saavuttaminen sekä asiakkaan vaatimuksiin vastaaminen. Haastatteluissa korostettiin sitä,
että mainitut tekijät ovat ainoastaan esimerkkejä ja muitakin tekijöitä voi mainita.
Haastatteluiden perusteella yritykset

nostivat

tärkeimmäksi strategiseksi tekijäksi

investoinnin sopivuuden yrityksen strategiaan. Investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan
nähtiin niin tärkeänä, että investointia, jonka nähtiin olevan täysin päinvastainen yrityksen
strategian kanssa, ei koettu edes harkinnan arvoiseksi.
” Meille yhteisesti sovittu strategia toimii ohjenuorana kaikkeen tekemiseen.
En voisi edes kuvitella siihen sopimattoman investoinnin pääsevän läpi edes
investointiprosessimme ensimmäisestä vaiheesta, eli tarvekartoituksesta.
Miten meille voisi nousta tarve tällaiselle investoinnille, jonka emme koe
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sopivaksi meidän strategiaan?” Talouspäällikkö, Yritys Z

Investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan nousi esille kaikilla yrityksillä. Tästä johtuen
tämän tekijän voidaan tulkita olevan tärkeä tekijä investoinnin strategisia tekijöitä
arvioitaessa. Kritiikkinä voidaan todeta, että investoinnin sopivuus oli ensimmäisenä
haastattelukysymyksen esimerkkinä mainittu, jolla saattaa olla vaikutusta tulokseen.
Kuitenkin vastaavia tuloksia ovat aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa saaneet muun
muassa Chen 1995; Slagmulder et al. 1995; Alkaraan & Northcott 2006.

Toisena tärkeänä tekijänä yritykset nostivat esiin asiakkaan vaatimuksiin vastaaminen.
Tämä tulos tukee Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimusta, jossa samoin asiakkaan
vaatimuksiin vastaaminen nousi yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä investoinnin strategisessa
arvioinnissa. Yritys Y:n toimitusjohtaja perusteli tämän tekijän tärkeyttä alan luonteella
elämysbisneksenä:
” Me toimimme elämysbisneksenä, eli yksi tärkeimmistä tekijöistä on tuottaa
asiakkaalle elämyksiä, joita he eivät muualta saa. Tästä johtuen asiakkaan
odotukset pitää jopa ylittää. Ollaan aika kaukana siitä ajasta, kun asiakkaalle
riitti huone ja peti.” Toimitusjohtaja, Yritys Y

Näiden kahden tekijän lisäksi tärkeäksi tekijäksi yritykset nostivat

kilpailuedun

saavuttamisen. Tämä tekijä koettiin tärkeäksi, sillä strategian tarkoituksena on luoda
yrityksellä ”taistelusuunnitelma”, jonka avulla yritys saavuttaa etumatkaa muihin yrityksiin
(Ketjujohtaja, Yritys X).

Tutkimuksen tulosten analysoinnin kannalta olisi ollut mielekästä, jos joku yrityksistä olisi
nostanut esimerkkien rinnalle muitakin strategiseen investointiin vaikuttavia tekijöitä. Kaikki
yritykset kokivat esimerkkien olevan tärkeimpiä tekijöitä, kun arvioidaan strategisia
investointeja. Tämä kuvaa strategisiin investointeihin liittyviä haasteita sekä niiden
määrittelyssä, että niiden arvioinnissa. Sellaista, jota on haastava määritellä, saatetaan
kokea haastavaksi arvioida luotettavasti ja eri tekijöiden painotus saattaa olla vaikea
identifioida. Toisaalta tämän tuloksen voidaan nähdä oleva odotettavissa, sillä strategisten
investointien arvioinnissa rajanvetäminen taloudellisten ja strategisten tekijöiden väliin
saattaa olla hankalaa. Hankaluus näkyi haastattelussa, sillä osa haastatelluista yrityksistä
näki taloudellisen kannattavuuden tekijöitä myös strategian ja tulevaisuuden varmistamisen
kannalta tärkeänä.
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Tässä tutkimuksessa haluttiin strategisten tekijöiden lisäksi selvittää strategisten ja
taloudellisten tekijöiden välistä painotusta, eli sitä kuinka paljon yritykset painottavat
strategisia tekijöitä suhteessa taloudellisiin

tekijöihin,

sillä aihe on aiemmassa

tutkimuskirjallisuudessa verrattain vähän tutkittu. Aiemmin tätä aihetta ovat tutkineet et al.
(muun muassa Carr 2005; Carr & Tomkins 1996; Carr & Tomkins 1998). Nämä tutkimukset
kuitenkin keskittyivät tutkimaan autoteollisuudessa vaikuttavien yritysten painottamia
strategisia tekijöitä. Näiden tutkimusten mukaan yritykset painottivat keskimäärin
vähemmän taloudellisia tekijöitä.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikki haastatteluun vastanneet yritykset
painottivat strategisten investointien arvioinnissa enemmän strategisia tekijöitä, sillä ne
koettiin strategisten investointien arvioinnin kannalta tärkeimmiksi. Syynä tähän mainittiin
muun muassa tulevaisuuden epävarmuus ja luottaminen yrityksen strategiaan.

Vaikka kaikki yritykset painottivat strategisia tekijöitä taloudellisia tekijöitä enemmän,
suhtautuminen painotukseen vaihteli. Yritys Y painotti kaikista haastatelluista yrityksistä
eniten strategisia tekijöitä. Strategia tekijöitä painotetaan yrityksessä enemmän johtuen
yrityksen voimakkaasta kasvustrategiasta ja siihen liittyvistä tekijöistä:
”Kun toimintaamme tuli mukaan ulkopuolisia sijoittajia, sitouduimme
vahvaan kasvustrategiaan. Tämä strategia on toimintamme ytimessä
kaikessa tekemisessämme. Tästä johtuen strategisten investointiemme
ensimmäinen kriteeri on sen sopivuus strategiaamme ja tätä painotamme
myös investointien arvioinnissa eniten.” Toimitusjohtaja, Yritys Y

Tämä tukee aiemmin saatua tulosta siitä, että tällä hetkellä yrityksen investoinneista
strategisia investointeja on yli 60 prosenttia sen kaikista investoinneista. Yritys X kertoi
painottavansa strategisia tekijöitä hieman enemmän suhteessa taloudellisiin tekijöihin. He
kokivat taloudellisten tekijöiden merkityksen arvioinnissa vähenevän suhteessa strategisen
investointiin viemään aikaan. Kaikista maltillisimman painotuksen antoi Yritys Z, jonka
mukaan strategisten tekijöiden painotus on hieman yli puolet päätökseen vaikuttavista
tekijöistä. Yritys Z:n mukaan strategiset tekijät ovat strategisten investointien arvioinnissa
tärkeitä, mutta ne eivät kuitenkaan täysin voi sivuuttaa taloudellisia tavoitteita. Tämä tulos
oli odotettavissa, sillä juuri Yritys Z oli joustamattomin taloudellisissa tavoitteissaan. Nämä
tulokset tukevat muun muassa Cooremansin (2011) tutkimuksen tuloksia, jossa
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taloudelliset tekijät nähdään strategisten investointien arvioinnissa vain osittaisessa ja
joskus jopa toissijaisessa roolissa.

4.4.2. Strategiset analyysimenetelmät

Strategiset analyysimenetelmät olivat haastateltaville selvästi vähemmän tuttuja kuin
taloudelliset analyysimenetelmät. Niistä systemaattisesti kaikissa yrityksissä käytettiin
ainoastaan benchmarkingia, jonka voidaan nähdä olevan alalla erittäin luonteva keino
analysoida kilpailijoita. Tämä tukee muun muassa Alkaraan & Northcottin (2006) tutkimusta,
jonka

mukaan

yritykset

pitivät

juuri

benchmarkingia

tärkeimpänä

strategisen

analyysimenetelmänä. Benchmarkingin lisäksi Yritys Y:llä on käytössään tasapainotettu
tuloskortti, sekä Yritykset X ja Z kertoivat benchmarkingin avulla tekevänsä tarkempaa
kilpailija-analyysia.

Yritys X kuvasi benchmarkingin käyttöä tärkeänä strategisena analyysimenetelmänä siksi,
että sen toteuttaminen hotellialalla on melko helppoa. Kilpailijan hotelleihin ja palveluihin on
helppoa päästä tutustumaan verrattuna esimerkiksi teollisuusalaan, jossa harvemmin
kilpailijaa päästetään tutustumaan esimerkiksi tuotantolaitoksiin. Tämän pohjalta Yritys X
tekee tarkempaa kilpailija-analyysia kilpailijoiden vahvuuksista ja heikkouksista. Tätä
jalostetaan edelleen niin, että kilpailijan toimintaa verrataan yrityksen omaan toimintaan,
heikkouksiin ja vahvuuksiin. Tämä tukee tutkimuskirjallisuudessakin esitettyä näkökulmaa,
jonka mukaan benchmarkingin etuna on se, että se pakottaa päättäjät suuntaamaan
katseensa kilpailijoihin ja markkinoiden menestyjiin (muun muassa Alkaraan & Northcott
2006). Vastauksissa kuitenkin korostui, että kilpailija-analyysia ei tehdä systemaattisesti,
vaan se on enemmän tarveperäistä ja liittyy tuleviin suunnitelmiin. Esimerkiksi uutta hotellia
perustettaessa saatetaan analysoida maantieteellisesti lähellä olevat kilpailijat, mutta uutta
konseptia saatetaan etsiä pidempääkin kansainvälisesti.

Yritys Z toimi strategisessa analyysissaan lähes samoin kuin Yritys X. Benchmarkingin
etuna koettiin helppouden lisäksi mahdollisuus löytää omiin käytännön haasteisiin uutta
näkökulmaa:
”Benchmarking antaa meille usein strategisen näkökulman lisäksi käytännön
näkökulmaa. Kutsumme sitä ”copy-with-pride”-periaatteeksi, jonka ansiosta
benchmarking on meille erittäin hyödyllinen, jopa välttämätön työkalu. Näin
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pysymme alan kehityksessä mukana, kaikkeahan ei tarvitse aina itse keksiä
alusta alkaen.” Talouspäällikkö, Yritys Z

Näin ollen voidaan todeta, että kaikki yritykset hyödyntävät benchmarkingia strategisen
analysoinnin lisäksi muilla tavoin. Tämä voidaan nähdä alan tutkimuskirjallisuudessakin
huomattuun tilaan – vaikka investointien strategisista analyysimenetelmänä benchmarking
on laajalti tunnettu, ei niiden yhteyttä juuri strategisiin investointipäätöksiin ole tutkittu.

Yritys Y oli yrityksistä ainoa, joka benchmarkingin lisäksi mainitsi käyttävänsä strategisten
investointien analysointiin tasapainotettua tuloskorttia. Tuloskorttia haluttiin yrityksessä
käyttää uusien strategisten investointien arviointiin, sillä sen koettiin olevan selkeä ja
helposti ymmärrettävä keino saattaa pitkän tähtäimen kasvustrategia lyhyemmän aikavälin
tavoitteiksi. Tuloskortti koettiin tämän lisäksi olevan erinomainen tapa arvioida esimerkiksi
uutta hotellia useammasta näkökulmasta – sen koettiin ikään kuin pakottavan miettimään
uuden hotellin yksilöllisiä piirteitä. Tutkimuskirjallisuudessa muun muassa Milis & Mercken
(2004) ovat päätyneet vastaavaan lopputulemaan. Yritys Y:n toimitusjohtaja kuvailee
tasapainotetun tuloskortin merkitystä yritykselle näin:
”Tasapainotettu tuloskortti ikään kuin kokoaa meidän ajatukset yhteen. Se
on myös helppo ja kustannustehokas keino analysoida tuleva hotellihanke
useista näkökulmista. Yrityksemme on kehittynyt melko nopeasti pienestä
perheyrityksestä nykyiseen muotoonsa, siksi strategiset analyysimenetelmät
ja niiden käyttö ovat vielä lapsenkengissä.” Toimitusjohtaja, Yritys Y

Mielenkiintoista tässä tuloksessa oli se, että tuloskortti koettiin olevan moderni keino
analysoida

strategisia

investointeja

monipuolisesti,

vaikka

se

on

strategisen

analyysikeinona tunnettu jo useampi vuosikymmen. Tämä johtui siitä, että Yritys Y:n
mukaan alalla on pitkään ollut vallalla esimerkiksi uusien hotellien osalta niin kutsutut
feasibility studyt, eli toteutettavuustutkimus. Perinteisesti nämä tutkimukset ovat
tarkastelleet kyseessä olevan hankkeen tai projektin onnistumismahdollisuuksia. Toisinkuin
tuloskortin Yritys Y koki nämä tutkimukset vanhanaikaisina ja ”köykäisinä”, josta johtuen
näillä tutkimuksilla ei enää nähdä arvoa.

65

4.4.3. Johdon intuition merkitys

Kaikki yritykset kertoivat johdon intuitiolla olevan jonkinlainen rooli strategisten investointien
arvioinnissa. Syynä tähän nähtiin strategisiin investointeihin liittyvä epävarmuus, johdon
ammattitaidon hyödyntäminen sekä toimialan dynaamisuus. Yritys X kuvailee johdon
intuition vaikutuksen olevan lähes mahdotonta välttää:
”Olisi aika boldia mennä sanomaan, että intuitiolla ei ole ollenkaan vaikutusta
meidän investointipäätöksiin. Lähes kaikki epävarmuustekijöihin liittyvät
tekijät aiheuttavat väkisinkin sen, että osa olettamista perustuu johdon
parhaaseen arvioon ja ammattitaitoon.” Ketjujohtaja, Yritys X
Myös Yritys Y kertoi johdon intuitiolla olevan ”yllättävän suuri” vaikutus strategiseen
investointipäätökseen. Yritys kuvailee tämän johtuvan siitä, että se pyrkii toimimaan niin,
että ”tarttuu enemmän mahdollisuuksiin kuin välttää riskejä”. Johdon intuitiolla nähtiin
olevan positiivinen vaikutus investointien arviointiin:
”Suurin osa strategisista investointipäätöksistä perustuu tavalla tai toisella
intuitioon – periaatteessa koko strategia on meidän ”intuitiota” siitä mitä
haluamme tulevaisuudessa olla. Minä näen tällä vain positiivisia puolia, sillä
kun johto uskoo vahvasti johonkin uuteen hankkeeseen, se usein myös
käyttäytyy eri tavoin ja haluaa hankkeen menestyvän. Tällöin kaikki toiminta,
esimerkiksi

markkinointi

hoidetaan

niin

hyvin,

että

hanke

tulee

menestymään.” Toimitusjohtaja, Yritys Y

Tästä voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaan intuitiolla on sekä strategisiin
investointipäätöksiin vaikuttava, mutta myös itse toimintaa tukeva vaikutus. Myös
Yrityksessä Z tunnistettiin vastaava piirre ja sitä kutsuttiin ”johdon sitoutumiseksi”
hankkeeseen.

Myös tutkimuskirjallisuudessa on päätöksentekijän intuition ja strategisten investointeihin
liittyvän epävarmuuden välillä todettu positiivinen korrelaatio (Elmassri et al. 2016). Vaikka
osa

tutkimuskirjallisuudesta

ei

käsittele

intuitiota

lainkaan

osana

strategista

investointipäätöstä ovat muun muassa Van Cauwenbergh et al. (1996) ja Carr & Tomkins
(1996) tulkinneet intuition olevan taloudellisten analyysien ohella osa strategisiin
investointeihin liittyvää arviointia.
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4.4.4. Strategiseen investointipäätökseen liittyviä haasteita

Viimeiseksi teemaksi haastatteluiden perusteella nousi strategisiin investointeihin liittyvät
haasteet. Haasteiksi koettiin epävarmuus, mittaaminen sekä itse strategiatyöhön liittyvät
haasteet. Yritys X:n ketjujohtaja korosti haasteena erityisesti itse strategiatyöhön liittyviä
haasteita, kuin itse investointeihin liittyviä haasteita:
”Mielenkiintoisempi kysymys on, millaisia haasteita liittyy itse strategiatyöhön, meillä
ei enää strategisiin investointeihin liity kovinkaan paljon haasteita, koska tappelut on
käyty jo strategian rakentamisessa. Strategian kannalta haasteellisinta on löytää
yhteinen suunta.” Ketjujohtaja, Yritys X

Muut kaksi yritystä tunnistivat tämän lisäksi epävarmuuden haasteen. Yritys Y kertoi
epävarmuuden olevan haaste varsinkin taloudellisia laskelmia tehtäessä. Haasteen he
olivat yrityksessä ratkaisseet siten, että laskelmat tehdään niin kutsutusti ”as it is”periaatteella, eli tulevaisuus nähdään muuttumattomina. Aiemmin käsitellyn mukaan tämän
perusteelta tehdään erilaisia skenaariolaskelmia.

Mittaamiseen liittyvää haastetta korosti erityisesti Yritys Z:n talouspäällikkö. Yrityksessä on
konsernin vaikutuksesta johtuen saatu tarkat ohjeet siitä, miten investointien aiheuttamia
vaikutuksia mitataan. Vaikka saatavilla on ohjeistus, koettiin sen soveltamisen olevan
kyseenalaista tilanteiden vaihdellessa. Erityisesti mittaamisen haaste koettiin kohdistuvan
investoinnin tuottamien rahavirtojen arviointiin – pahimmillaan rahavirtojen mittaaminen ja
tunnistaminen koettiin melko mahdottomaksi.

Tulokset eivät sinällään ole yllättäviä, sillä strategisten investointien mittaamisen haasteet
on tutkimuskirjallisuudessa tunnistettu laajasti (muun muassa Kasanen et al., 1993, Adler
2000, Cooremans 2011). Kuitenkin tutkimuksen kannalta mielenkiintoista oli selvittää se,
mitkä haasteet koetaan suurimmiksi strategisia investointipäätöksiä tehtäessä.
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämä

tutkimus

toteutettiin

kvalitatiivisen

teemahaastattelututkimuksena,

käyttäen

aineistona tutkijan itse keräämää primaariaineistoa. Aineiston analyysi toteutettiin
teorialähtöisenä sisällönanalyysina, josta johtuen tämän tutkimuksen empiirisen osan
käsittelyä on ohjannut abduktiivinen päättely – tutkimuksen empiirisessä osassa on pyritty
yhdistelemään teoreettisia malleja tutkimusaineistoon. Sekä teorialla että empirialla on ollut
toisiaan täydentävä vaikutus tämän tutkimuksen lopputulokseen.

Tämän tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena ja päätutkimuskysymyksenä oli tunnistaa
ne kriittiset tekijät, jotka vaikuttavat strategiseen investointipäätökseen. Tutkimuksen
johdannossa esiteltyjen tutkimuskysymysten avulla pystyttiin osoittamaan, että sekä
taloudellisilla että strategisilla tekijöillä on vaikutusta strategiseen investointipäätökseen.
Tämän lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin investointipäätöksen kannalta tekijät, jotka koettiin
tärkeimpinä.

Tämän tutkimuksen tuloksista selvisi, että keskeisimpiä strategiseen investointiin
vaikuttavia tekijöitä on sekä taloudellisia että strategisia tekijöitä. Taloudellisista tekijöistä
keskeisimmiksi

nousi

takaisinmaksuaika

sekä

investoinnin

tuotto.

Keskeisimpinä

strategisina tekijöinä oli investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan, asiakasvaatimuksiin
vastaaminen sekä kilpailuedun saavuttaminen. Näiden tekijöiden lisäksi keskeiseksi
tekijäksi tunnistettiin johdon intuitio.

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli se, miten keskeiset tekijät tunnistetaan
investointipäätöksiä tehtäessä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että hotellialan
yrityksen käyttävät strategisen investoinnin keskeisten tekijöiden tunnistamiseen sekä
taloudellisia että strategisia analyysimenetelmiä. Taloudellisia menetelmiä keskeisten
tekijöiden

tunnistamiseksi

olivat

takaisinmaksuajanmenetelmä

sekä

kaksi

eri

diskonttausmenetelmää (NPV ja IRR-menetelmä).

Toisella alatutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään näiden keskeisten tekijöiden roolia
investointipäätöksessä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kaikki haastatellut yritykset
painottivat

päätöksessään

enemmän strategisia tekijöitä verrattuna

taloudellisiin.

Taloudellisten tavoitteiden merkitys päätöksen kannalta oli suurimmillaankin vain
kohtalainen, kun taas strategisten tekijöiden painotus koettiin pienimmillään kohtalaiseksi.
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Alta löytyvään taulukkoon on koottu, yhteenvedonomaisesti kunkin haastatellun yrityksen
osalta strategiseen investointipäätökseen vaikuttavat kriittiset tekijät:
Taulukko 5. Strategisiin investointipäätöksiin vaikuttavat tekijät

Kuten yllä olevasta taulukosta huomataan strategiset investointipäätöksen eivät painotu
pelkästään taloudellisten tulosten varaan. Yritykset painottavat strategisten investointien
osalta taloudellisia tekijöitä enemmän investoinnin strategisia aspekteja. Näin ollen
strategiset tekijät saavat taloudellisia tekijöitä isomman painoarvon päätöksenteossa.
Yrityksissä taloudellisten tekijöiden ei nähdä tuovan epävarmoihin, pitkälle tulevaisuuteen
kohdistuviin investointeihin, riittävän tarkkaa kuvaa, jotta päätös voitaisiin tehdä pelkästään
taloudellisin mittarein.
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Strategisista tekijöistä kriittisimpiä tekijöitä ovat investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan,
asiakasvaatimuksiin vastaaminen sekä kilpailuedun saavuttaminen. Strategisien tekijöiden
mittaaminen koettiin yrityksissä haastavaksi. Suosituin menetelmä strategisten tekijöiden
arviointiin oli benchmarking, toissijaisena menetelmänä käytettiin kilpailija-analyysia sekä
tasapainotettu tuloskortti. Näiden menetelmien vaikutus strategisten investointien arviointiin
oli vain kohtalainen. Tämän voidaan nähdä johtuvan siitä, että strategiset investointien
arviointimenetelmät eivät olleet yrityksessä kovin tuttuja ja tästä johtuen niiden käyttö
koettiin haastavaksi ja aikaa vieviksi. Voidaan kuitenkin strategisten tekijöiden suuremman
painotuksen

perusteella

todeta,

että

vaikka

investointien

arviointi

yrityksissä

systemaattisemmin keskittyi strategisten investointien taloudelliseen arviointiin, ei voida
vetää johtopäätöstä, että strategisia investointeja arvioitaisiin puhtaasti taloudellisesta
näkökulmasta.

Muita kriittisiä strategiseen investointiin vaikuttavia tekijöitä on intuitio. Kaikki yritykset
kokivat johdon intuition ja johdon sitoutumisella olevan vaikutusta investointipäätökseen.
Johdon sitoutumisella koettiin olevan vaikutusta myös investoinnin onnistumiseen. Tämä
on tutkimuksen kannalta keskeinen havainto, josta johtopäätöksenä voidaan todeta, että
pelkät taloudelliset tai strategiset analyysit eivät täysin ohjaa strategiseen investointiin
liittyvää arviointia. Yrityksen johto antaa huomattavasti tilaa omille näkemyksilleen ja näiden
oikeellisuutta on mahdoton mitata.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa Pohjoismaisista yrityksistä, myös tässä tutkimuksessa
tärkeimmäksi taloudelliseksi menetelmäksi nousi takaisinmaksuaika. Tästä huolimatta
takaisinmaksuajan vaikutus investointipäätökseen on vain kohtalaisena tai vähäisenä ja
kyseisen mittarin osalta joustetaan melko paljon. Sen sijaan muiden investoinnille
asetettujen tuottovaatimusten vaikutus on suurempi. Mielenkiintoinen tulos oli, että harva
yrityksistä käyttää systemaattisesti mitään riskienhallintamenetelmää. Tämä poikkeaa
tutkimuskirjallisuuden yleisestä käsityksestä (Alkaraan & Northcott 2006; Klammer et al.
1991; Bennouna et al. 2010) .

5.1.

Tutkimuksen laadukkuuden ja luotettavuuden tarkastelu

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa ja välttää virheitä,
jonka johdosta on tärkeää arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja laadukkuutta. Tutkimuksen
luotettavuutta arvioidaan realibiteetin ja validiteetin käsitteillä. Validiteetilla kuvataan
tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä tutkimuksella ollaan tarkoitettukin mitattavan.
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Validiteetti voidaan jakaa sekä ulkoiseen että sisäiseen näkökulmaan. Ulkoisella
validiteetilla mitataan sitä, ovatko tehdyn tutkimuksen tulkinnat loogisia ja ristiriidattomia,
kun taas ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä (Grönfors 1982:
174.) Realibiteetti taas liittyy tulosten toistettavuuteen – onko kahdella vastaavalla
tutkimuksella mahdollista päästä samaan lopputulokseen (Hirsjärvi et al. 2009, s. 231)?

Tämän tutkimuksen realibiteetti on hyvällä tasolla. Realibiteetin säilyminen on pyritty
varmistamaan tutkimuksen toteutuksen tarkalla kuvaamisella sekä haastattelurungon
huolellisella valmistelulla ja julkaisulla. Näin ollen tutkimuksen nähdään olevan
toistettavissa sekä lopputuleman olevan suurella todennäköisyydellä tätä tutkimusta
vastaava. Realibiteetin lisäksi validiteetin voidaan todeta olevan hyvällä tasolla.
Tutkimusmenetelmä

valittiin

huomioiden

tutkittavan

ilmiön

monitulkintaisuus.

Tutkimusmenetelmä tuki tutkimukselle asetettuja tavoitteita ja analysoinnin valinnalla
päädyttiin mahdollisimman kattavaan kuvaukseen tutkittavasta ilmiöstä, eli tutkimus vastasi
tutkimuskysymyksiin.

Vaikka tutkimuksen yleisen realibiteetin ja validiteetin voidaan todeta olevan hyvällä tasolla,
kritiikkinä kuitenkin todetaan, että tutkimusotanta jäi suppeaksi, josta johtuen tutkimusten
tulosten ei voida todeta olevan yleistettävissä. Tutkimusotannan suppeuden lisäksi
tutkimusotanta toteutettiin yhdeltä toimialalta, mikä lisää yleistettävyyden esteitä edelleen.
On kuitenkin otettava huomioon kvalitatiivisen tutkimuksen perusolettamus ymmärtää
tutkittavaa ilmiötä – niin myös tämän tutkimuksen osalta tavoite oli enemmän ymmärtää
ilmiötä tietyllä kasvavalla toimialalla kuin esittää yleistettäviä tuloksia.

Hirsjärvi & Hurmeen (2006, 186) mukaan edellä esitellyt käsitteet ovat peräisin
kvantitatiivisen tutkimuksen arvioinnista. Tästä johtuen niiden ei voida täysin nähdä
soveltuvan kvalitatiiviseen tutkimukseen (Eskola & Suoranta 2014, 212). Tästä seikaista
johtuen tutkimusta arvioitiin myös muista näkökulmista. Tutkimuksen haastatteluaineistoon
vaikuttaa sen laatu sekä mahdolliset muut erityiset tekijät, kuten haastattelurungon
huolellinen valmistelu (Hirsjärvi & Hurme 2006, s. 184-185). Tämän tutkimuksen
haastatteluaineiston

laatu

pyrittiin

varmistamaan

valmistelemalla

haastattelurunko

mahdollisimman huolellisesti. Haastatteluaineiston käsittely, eli litterointi, tapahtui
mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen ja tällä varmistettiin mahdollisimman tarkka
kuva haastattelun kulusta, vaikka kaikki haastattelut olikin äänitetty.
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5.2.

Tutkimuksen kontribuutio ja jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksen kontribuutiota arvioitaessa on otettava huomioon tälle tutkimukselle asetetut
rajaukset, sillä ne vaikuttavat vahvasti tämän tutkimuksen kontribuution arvoon ja määrään.
Tämä tutkimus on toteutettu Pro Gradu-tutkielmana, joka aiheuttaa rajoitteita sekä
tutkimuksen laajuuteen ja siihen käytettyyn aikaan liittyen. Näistä seikoista johtuen tutkimus
jouduttiin rajaamaan melko tiukasti sekä tutkimusotannan hankkimiseen käytetty aika jäi
erittäin rajalliseksi. Näiden laajuutta koskevien rajoitusten lisäksi tutkimus rajattiin
koskemaan ainoastaan suomalaisia hotellialalla toimivia yhtiöitä, vaikka tutkimuksen
teoriaosuudessa esitelläänkin maavertailua sisältävää aiempaa tutkimusta.

Tiukoista rajoituksista huolimatta tämän tutkimuksen voidaan nähdä tarjoavan uutta
näkökulmaa strategisiin investointipäätöksiin vaikuttaviin tekijöihin, jotka voidaan nähdä
monitulkintaisia.

Tutkimuksen

tärkein

kontribuutio

aiheeseen

liittyvään

tutkimuskirjallisuuteen voidaan nähdä olevan johtopäätös, jonka mukaan yritykset
painottavat päätöksenteossaan enemmän strategisia tekijöitä, vaikka taloudellisia
arviointimenetelmiä käytetään systemaattisemmin ja laajemmin. Syvällinen kvalitatiivinen
analyysi on johtanut lopputulokseen, jonka mukaan johdon intuitiolla on merkittävä vaikutus
investointipäätökseen, vaikka osa tutkimuskirjallisuudesta sivuuttaa kokonaan tämän
tekijän. Tutkimus tarjoaa olennaista ja myös käytäntöä palvelevaa tietoa hotellialalla
investointipäätöksiä

tekevälle

johdolle.

Tutkimuksella

on

näin

ollen

teoreettisen

kontribuution lisäksi myös käytännöllistä kontribuutiota, jonka johdosta hotellialalla toimiva
johto pystyy tunnistamaan strategisiin investointipäätöksiin vaikuttavat tekijät ja ottamaan
ne paremmin huomioon päätöksenteossa.

Tutkimuksen johdosta esiin nousseita jatkotutkimusaiheita voidaan nähdä olevan kaksi.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli syvällisesti ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Kuitenkin
yleistettäviä tuloksia varten tarvitaan sekä kattavampi tutkimusotanta että laajempi ajallinen
panostus. Tästä johtuen yhden jatkotutkimusaiheen voidaan nähdä olevan yleistettävissä
oleva tutkimus strategiseen investointipäätökseen vaikuttavista kriittisistä tekijöistä, sillä
aihe on verrattain vähän tutkittu. Toisena jatkotutkimusaiheena nähdään pelkästään
taloudellisten tekijöiden analysointi osana strategisia ja operatiivisia investointeja sekä se,
miten niiden käyttö vaihtelee investoinnin muuttuessa operatiivisesta investoinnista
strategiseksi investoinniksi. Tämäkin aihe on verrattain uusi ja tutkimusta siitä on tehty
melko vähän.
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LIITTEET

Liite 1. Haastattelurunko

Yleisiä kysymyksiä:
-

Kuinka kauan olet ollut yrityksessä mukana tekemässä investointipäätöksiä?

-

Millä aikajänteellä toimialan kehitystä ennustetaan ja millä tavoin ennuste toteutetaan?

-

Millainen on yrityksen investointiprosessi tällä hetkellä? Miten prosessissa huomioidaan
investointien strategiset tekijät?

-

Miten yrityksessä luokitellaan investointeja? Millaisia nimityksiä niistä käytetään?

-

Milloin yrityksessä on tehty viimeisin strateginen investointi? Millainen investointi oli
kyseessä (uuden hotellin rakennus, perusparannus?)

-

Kuinka suuri investointi oli rahamäärältään verrattuna muihin investointeihin?

-

Mikä oli tämän investoinnin keskeinen tavoite ja millaisella aikajänteellä se toteutettiin?

-

Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista yrityksenne investoinneista luokitellaan strategisiksi
investoinneiksi?

Investointien taloudelliset tavoitteet
-

Millainen on strategiselle investoinnille tyypillinen tuottovaatimus?

-

Kuinka tämä tuottovaatimus määritellään?

-

Vaihteleeko tai joustaako tuottovaatimus riippuen investoinnista?

-

Miten tuottotavoite omalle pääomalle määräytyy?

-

Miten tuottotavoite vieraalle pääomalle määräytyy?

-

Vaihteleeko tai joustaako tuottovaatimus riippuen investoinnista?

-

Joustaako taloudellisen kannattavuuden vaatimukset, mikäli strateginen investointi on
strategian toteutumisen kannalta merkittävä?

-

Sisältyykö investointipäätöksiin exit-strategiaa? Jos sisältyy, niin miten?

Investointien arviointimenetelmät
-

Mikä on yrityksenne ensisijainen taloudellisen kannattavuuden arviointimenetelmä? Miksi?

-

Onko yrityksessänne käytössä toissijaisia menetelmiä? Jos on, mitä ne ovat?

-

Otetaanko kannattavuuslaskelmissa huomioon inflaatio?

-

Otetaanko kannattavuuslaskelmissa huomioon investoinnin vero vaikutus?

-

Millainen on tyypillinen strategisen investoinnin takaisinmaksuaika yrityksessänne?
Millainen aikajänne strategiselle investoinnille asetetaan?

-

Käytetäänkö investoinnin taloudellisen kannattavuuden arviointiin useampaa menetelmää
samanaikaisesti?

-

Onko arviointimenetelmillä eroa, kun mietitään strategisia ja muita investointeja?

Riskien arviointi

-

Käytetäänkö

yrityksessänne

investoinnin

taloudellisen

kannattavuuden

arvioinnin

yhteydessä jotakin riskianalyysimenetelmää?
-

Miten investointiin liittyvä riski huomioidaan laskelmissa? Nostetaanko/lasketaanko
laskentakorkoa tai takaisinmaksuajanvaatimusta?

Muut arviointiin vaikuttavat tekijät
-

Millaisia ei-taloudellisia tekijöitä vaikuttaa yrityksessänne strategisten investointien
arviointiin? (esim. Investoinnin sopivuus yrityksen strategiaan, kilpailuedun saavuttaminen,
asiakaan vaatimuksiin vastaaminen)

-

Millaisia strategisia analyysimenetelmiä yrityksessänne käytetään? (kilpailija-analyysi,
benchmarking, balance scorecard, kilpailuetuanalyysi)

-

Missä suhteessa taloudellisia tekijöitä ja strategia tekijöitä painotetaan?

-

Onko yrityksen johdon intuitiolla vaikutusta strategisiin investointipäätöksiin?

-

Millaisia haasteita strategisiin investointipäätöksiin liittyy yrityksessänne?

