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Epävarmuuden alla joustavuus ja päätöksenteon rooli korostuvat merkittävissä ja pitkäkestoi-

sissa investoinneissa. Yleisimmin käytetyissä laskentamenetelmissä johdon rooli nähdään naii-

vina toteuttajana, vaikka todellisuudessa johto on aktiivinen reaalioptioajattelun soveltaja. Kir-

jallisuudessa on keskitytty pääsääntöisesti reaalioptioiden laskentamenetelmien tutkimiseen 

sekä näiden yleistymisen tutkimiseen teollisuudessa. Tutkimuksissa on tultu johtopäätökseen, 

että reaalioptioteoriaa ei sovelleta teollisuudessa ja se on tuntematonta päätöksentekijöille.  

Tässä työssä kyseenalaistettiin edellä mainittu lähtökohta ja tutkittiin, miten reaalioptioajattelua 
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käytetään. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä prosessiteollisuudessa työskentelevää asian-

tuntijaa, johtajaa sekä hallituksen jäsentä. Tuloksina voidaan todeta, että reaalioptioajattelua 

sovelletaan hyvin laajasti operatiivisista reaalioptioista strategisiin reaalioptioihin sekä hallitus-

työskentelyssä. Työssä raportoitiin reaalioptioista käytettyä terminologiaa, asenteita reaaliop-

tioajattelun piirteitä kohtaan sekä organisatorisia prosesseja reaalioptioiden tunnistamisesta to-

teuttamiseen ja tuloksista oppimiseen. Jatkotutkimusaiheita esitettiin lukuisia. 
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Flexibility and the role of decision making under uncertainty are emphasized in significant and 

long-term investments. In the most used project valuation methods managements is seen as a 

naive implementer of the investment projects, even though in reality management is actively 

utilising real option thinking. Current understanding in real option literature is that real option 

theory has not been adopted by practitioners in industry and the theory is still unknown.  

In this work, the above-mentioned premise was challenged. Research was conducted how real 

option reasoning is applied in Finnish process industry and what kind of terminology is used. 

Ten experts, directors and board members were interviewed in the study. According to the find-

ings, real option reasoning is applied widely from operative real options to strategic real options 

and board work. In this work the real option terminology and attitudes towards real-option-like 

activities were reported. Also organizational processes related to real option discovery, exer-

cising real options and learning from acquired results were described.   Numerous topics for 

further research were presented. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja motivaatio 

”Reaalioptiokonseptien ja reaalioptioajattelun arvosta on yksimielisyys, mutta se ei ole välttä-

mättä johtanut yleiseen käyttöönottoon.” 

- Garvin ja Ford (2012) 

 

Yritysten liiketoimintaan on kautta aikojen liittynyt epävarmuutta ja on selvää, että epävarmuu-

den määrä liiketoimintaympäristöissä kasvaa jatkuvasti esimerkiksi globalisaation, regulaation 

ja nopeutuneiden teknologiasyklien johdosta (Krychowski ja Quélin 2010). Samalla yritysten 

taloudellinen menestys, tai jopa eloonjäänti, on riippuvainen juuri onnistuneista päätöksistä. 

Tätä kirjoittaessa öljysota, protektionismi, koronapandemia, laajat rajoitukset liikkumiseen ja 

liiketoimintaan sekä keskuspankkien laajamittaiset markkinaoperaatiot luovat yhtäaikaisia 

shokkeja markkinoille ja vallitseva epävarmuus on hankaloittanut yritysjohdon päätöksentekoa 

esimerkiksi merkittävien peruuttamattomien kapasiteetti-investointien, liiketoimintojen sulke-

misten tai tutkimushankkeiden osalta.  

Usein merkittäviin päätöksiin käytetään tunnettujen taloudellisten laskelmien, kuten diskontat-

tujen kassavirtojen, nettonykyarvolaskelmien, sijoitetun pääoman tuoton ja sisäisen korkokan-

nan, rinnalla useita erilaisia työkaluja riskien huomioinnissa. Näitä ovat esimerkiksi simulointi, 

skenaarioanalyysi ja herkkyysanalyysi ja niiden suosio pohjaa intuitiivisuuteen ja yksinkertai-

suuteen. (Alkaraan ja Northcott 2006) Perinteisillä laskentamenetelmillä saatavat tulokset ja 

päätösehdotukset perustuvat olemassa olevaan tietoon sekä analyysintekijän oletuksiin, mutta 

ne eivät kuitenkaan riittävässä laajuudessa huomioi jatkuvasti muuttuvaa tulevaisuutta, kuten 

yhtiön toimien aiheuttamaa tai ulkoista muutosta (Copeland ja Antikarov 2001). Toisin sanoen, 

nämä yleisesti käytetyt työkalut perustuvat oletukseen investoinnin peruuttamattomuudesta 

sekä oletuksesta, että niitä ei voida jaksottaa, ja ovat siten staattisia eivätkä sellaisenaan ota 

huomioon mahdollisia joustoja (Busby ja Pitts 1997; Newton et al. 2004; Leiblein et al. 2017) 

ja johdon rooli nähdään investoinnin naiivina toteuttajana muuttumattomassa maailmassa 

(Luehrman 1998).  

Sen sijaan reaalioptioteoria lähtee siitä oletuksesta, että epävarmuuden ja muuttuvan ympäris-

tön alla johto toimii aktiivisesti ja vaikuttaa tulevaisuuteen (Barnett 2005); kasvattaen 
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investoinnin tai projektin onnistumisen todennäköisyyttä (McGrath 1997). Reaalioptiot ovat 

päätöksiin liittyvien joustokohtien huomioimista samaan tapaan kuin finanssioptiot – ne antavat 

mahdollisuuden, mutta eivät luo pakkoa, suorittaa ennalta määrätty toimenpide (McGrath ja 

MacMillan 2000). Kyseessä on päätöksen asymmetrisyys suorittaa toimenpide, kuten inves-

toida, vain mikäli se hyödyttää päätöksentekijää (Trigeorgis ja Reuer 2017). Yksinkertainen 

esimerkki on mahdollisuus viivästyttää tuotantokapasiteetin peruuttamaton laajennus tai tehdä 

laajennus vaiheittain ajan kuluessa ilman pakkoa. Tämä mahdollisuuksien asymmetria johtaa 

myös asymmetrisyyteen investointien lopputulemassa (Trigeorgis ja Reuer 2017) ja voidaankin 

väittää, että tällaisen joustavuuden sisällyttäminen investointiin tekee investoinnista arvok-

kaamman kuin joustamattomuus (Bulan 2005; Busby ja Pitts 1997). Monikansallisissa yrityk-

sissä on näytetty reaalioptioita tunnistavan johdon kasvattavan yrityksen arvoa (Ioliuanou et al. 

2017). 

Reaalioptioiden eduista huolimatta on huomattava, että reaalioptiotyökalujen jalkautus käytän-

töön ja teollisuuteen on ollut vaihtelevaa. Tähän liittyvää tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi 

Busby ja Pitts (1997), Graham ja Harvey (2001), Triantis ja Borison (2001), Alkaraan ja North-

cott (2006), Block (2007), Sander ja Kõomägi (2007), Baker et al. (2011) sekä Horn et al. 

(2015). Nämä tutkimukset on esitetty taulukossa 1. 

Yhteenvetona näistä tutkimuksista voidaan sanoa, että reaalioptioiden tunnettuus liike-elämässä 

on vielä vaatimatonta ja toisaalta ne koetaan liian monimutkaisiksi ja sofistikoituneiksi käytän-

nön tarpeisiin. Reaalioptioteorian käyttöön ottaneet yritykset ovat lähinnä suuria yhtiöitä, joilla 

on paljon tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä toisaalta merkittävät investointikoot. Varsinkin 

Horn et al. (2015) tutkimus nostaa kysymyksen reaalioptioiden hyödyntämiseen keskittyneen 

tutkimuksen luotettavuudesta: miten voidaan tutkia reaalioptioiden käyttöä, mikäli vastaajat ei-

vät tunne termistöä ja toisaalta tiedä jo hyödyntävänsä niitä? 
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Taulukko 1. Reaalioptioiden käyttöä koskevaa empiiristä kirjallisuutta. 

Lähde Tutkimus Havainnot 

Busby ja 

Pitts 

(1997) 

Ison-Britannian pörssin FTSE-

100 yritysten talousjohtajille 

suunnattu kyselytutkimus suhtau-

tumisesta joustavuuteen ja reaa-

lioptioihin käytännössä. 

- Reaalioptioita esiintyy usein ja ovat jokseenkin tärkeitä in-

vestoinnin päätöksenteossa. 

- Osa päätöksentekijöistä arvostaa joustavuutta, osa pitää sitä 

ei-toivottavana. 

- Suurin osa vastaajista muisti investoinnin, jossa on jousta-

vuutta ja näistä yli puolet oli hyödyntänyt joustavuutta, mutta 

vain puolessa näistä investoinneista oli vaadittu joustavuutta. 

- Vain muutamissa yrityksistä oli tapa identifioida tai arvioida 

reaalioptioita ja silloinkin niistä puhuttiin riskien tai mahdolli-

suuksien arviointina. 

- Todella harva päätöksentekijä tunnistaa termin reaalioptio 

sen varsinaisessa merkityksessä. 
 

Graham 

ja Harvey 

(2001) 

Yhdysvaltalaisten yritysten ta-

lousjohtajille suunnattu kyselytut-

kimus yritysrahoituskäytännöistä. 

- Noin neljännes yrityksistä käyttää reaalioptioita aina tai mel-

kein aina arvioidessaan projekteja. 

- Yrityskoon, kasvunopeuden, omistuspohjan ja muiden muut-

tujien kohdalla ei ole olennaista vaikutusta käyttöön. 

- 59 % vastaajista toteaa taloudellisen joustavuuden olevan 

tärkeää tai erittäin tärkeää projektien arvioinnissa. 
 

Triantis ja 

Borison 

(2001) 

Haastattelututkimus, jossa selvi-

tettiin, mikä on reaalioptioiden 

käytön tila eri teollisuudenaloilta. 

Haastateltavina oli 39 yksilöä 

34:ä yhtiöstä ja kaikki olivat pe-

rehtyneet reaalioptioihin jollakin 

tasolla aina seminaariosallistumi-

sesta jopa reaalioptioprosessien 

implementointiin yhtiössään. 
 

-  Reaalioptiot ovat tapa ajatella, raamittaa ja kommunikoida 

päätöksenteko-ongelmista laadullisesti. 

- Reaalioptiot ovat analyyttinen laskentatyökalu sellaisissa ta-

pauksissa, joissa optioarvostusmalleja voidaan käyttää. 

- Reaalioptiot nähdään organisatorisena prosessina havaita ja 

hyödyntää strategisia vaihtoehtoja. 
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Alkaraan 

ja North-

cott (2006) 

Kyselytutkimus, jossa selvitettiin 

eri menetelmien käyttöä strategi-

sissa investoinneissa valmista-

vassa teollisuudessa Isossa-Bri-

tanniassa. Kahdeksan kyselyyn 

vastanneista haastateltiin lisätieto-

jen saamiseksi. 

- Yli 50 % vastaajista ei pitänyt reaalioptioita lainkaan tär-

keänä, 3,6 % vastaajista piti tärkeänä, mutta yksikään vastaaja 

ei pitänyt erittäin tärkeänä. 

- Haastattelujen yhteydessä tuotiin esille: 

i) Reaalioptiot ovat lähinnä akateemikoille eikä oikeaan liike-

toimintaan.  

ii) Kyvykkyydet optioiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen 

ovat rajalliset.  

iii) Reaalioptioiden käyttämiseen vaaditun laajan ja luotetta-

van tiedon kerääminen sekä tulosten tulkintaan liittyvät ongel-

mat estävät käyttöönoton. 
 

Block 

(2007) 

Kyselytutkimus Fortune 1000 yh-

tiöiden talousjohtajille reaaliopti-

oiden käytöstä investoinneissa. 

- 14, 3 % vastanneista kertoo käyttävänsä reaalioptioanalyysiä. 

- Käyttökohteet ovat uudet tuotteet (36,2 %), T&K (27,8 %), 

M&A (22,1 %), kansainvälistymisinvestoinnit (9,6 %) ja muut 

(4,3 %). 

- 32 % reaalioptioita käyttävistä sanoi päätyneen investoimaan 

perinteisillä laskentamenetelmillä kannattamattomaan kohtee-

seen. 

- Merkittävimmät syyt miksi reaalioptioita ei käytetä olivat 

johdon tuen puute (42,7 %), NPV on toimiva menetelmä (25,6 

%), liian sofistikoitunut menetelmä (19,5 %) ja kannustus lii-

kaan riskinottoon (12,2 %). 

- Niistä, jotka eivät vielä käyttäneet reaalioptioita, 43,5 % sa-

noi tulevaisuudessa olevan hyvinkin mahdollista että käyttävät 

ja vain 15, 9 % sanoi, että ei ole mitään aietta käyttää reaaliop-

tioita tulevaisuudessa. 

- Vaikka reaalioptiomenetelmä antaisin oikean tuloksen, ei ole 

takeita, että suunnitelmaa seurataan. 

- Hylkäysoption käyttö saatetaan tulkita huonoksi päätökseksi 

investoida alun perinkin ja siten on riski irtisanomiselle. 
 

Sander ja 

Kõomägi 

(2007) 

Haastattelututkimus, jossa selvi-

tettiin virolaisten pääomasijoitta-

jien valuaatiotyökalujen käyttöä. 

- Reaalioptiomenetelmää ei käytännössä käytetä virolaisten 

pääomasijoittajien toimesta. 

- Vain yksi vastaaja käytti reaalioptiomenetelmän osia valuaa-

tiossa. 
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Baker et 

al. (2011) 

Kyselytutkimus, joka lähetettiin 

Kanadan pörssin päälistan yrityk-

sien talousjohtajille koskien reaa-

lioptioiden käyttöä. 

- 16,8 % vastanneista sanoi käyttävänsä reaalioptioita. 

- Syitä käytölle olivat muun muassa: 

i) Lisää joustavuutta analyysiin. 

ii) Tarjoaa pitkäaikaisen kilpailuedun paremman päätöksen-

teon myötä. 

iii) Tarjoaa tavan ajatella epävarmuutta ja sen vaikutusta ar-

voon ajan kuluessa. 
 

Horn et al. 

(2015).  

Kyselytutkimus 1500 suurimman 

yrityksen talousjohtajalle Skandi-

naviassa (500 kustakin maasta) 

reaalioptioiden käytöstä budje-

toinnissa. Lisäksi osa haastatel-

tiin. 

- Reaalioptioita käyttää vain 6 % vastanneista yrityksistä; yri-

tykset ovat suuria ja niillä on korkeat T&K-kulut ja CAPEX:t. 

- Reaalioptioteoriaa käytetään lisänä tai yhtenä muiden mene-

telmien joukossa 91 % vastanneista. 

- Niistä yrityksistä, jotka eivät käytä reaalioptioita, 70 % vas-

tasi, että ei tiedä sen konseptista ja tekniikoista. 

- Yritykset, jotka eivät käytä reaalioptioita, mutta tietävät kon-

septin, menetelmän kompleksisuus ja turha sofistikoituneisuus 

olivat pääsyyt käyttämättömyydelle. 

- Vastaajista yksi oli jälkikäteen ottanut selvää reaalioptioteo-

riasta ja ilmoittanut sen vaikuttavan hyödylliseltä. 

- Muutama reaalioptioita käyttämätön yritys ilmoitti käyttävän 

reaalioptioajattelua päätöksenteossa. 
 

 

Tämä aikaisempi kenttätutkimus ei ole juurikaan eritellyt reaalioptioteorian alle kuuluvia reaa-

lioptioajattelua ja arvonlaskentamenetelmiä toisistaan. Reaalioptioajattelun elementit nouse-

vatkin laajojen kyselytutkimusten vapaissa vastauksissa sekä mahdollisissa jatkohaastatte-

luissa lähinnä tutkijoiden omina nostoina. Narratiivia ei ole tutkittu. 

Painopiste empiirisissä tutkimuksissa onkin ollut kartoittaa, onko reaalioptiomenetelmät käy-

tössä ja samassa yhteydessä on usein kysytty muiden laskentamenetelmien käyttöä (Baker et 

al. 2011). Tällöin vastaaja on saatettu virittää ajattelemaan reaalioptioita nimenomaan lasken-

nan kautta eikä niinkään laajemmin prosessina ja tapana havaita maailmaa. Samansuuntaisen 

havainnon ovat tuoneet esille Ipsmiller et al. (2019). Heidän keräämässä aineistossa tutkimus 

ei kuvannut itse reaalioptioihin liittyvää päätöksentekoprosessia, vaan lähinnä eri investointi-

vaihtoehtojen vertailua eri menetelmin. Vastaavia havaintoja kirjallisuudesta tuovat esille esi-

merkiksi Trigeorgis ja Tsekrekos (2018), Driouchi ja Bennett (2012) sekä Ragozzino et al. 
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(2016), jotka ovat tehneet koosteita reaalioptiotutkimuksen nykytilasta sekä mahdollisista tut-

kimuskohteista. 

Vuodesta 1990 lähtien reaalioptioita on käytetty esimerkiksi operaatiotutkimuksessa tasaisesti 

kasvavassa määrin arvokkaana työkaluna, mutta empiiriset tutkimukset ovat olleet todella pie-

nessä määrin edustettuina (Trigeorgis ja Tsekrekos 2018). Kirjallisuuskatsauksessaan Ipsmiller 

et al. (2019) keräsivät 25 vuoden ajata oleellisiksi katsomansa empiriaan keskittyvät reaaliop-

tiotutkimukset koskien päätöksentekoa epävarmuuden alla ja huomasivat, että tutkimukset ei-

vät itseasiassa koske päätöksentekoa yrityksissä käytännössä. Heidän havaintonsa ovat linjassa 

Trigeorgis ja Reuer (2017) väitteen kanssa – suurin osa reaalioptiokirjallisuudesta keskittyy 

reaalioptioiden arvonmääritykseen ja mallintamiseen.  Ipsmiller et al. (2019) tuovatkin esille, 

että juuri reaalioptioiden empiiristä käyttöä tulisi tutkia, jotta teoriaa voitaisiin kehittää edel-

leen. 

Koosteessaan Driouchi ja Bennett (2012) osoittavat, että selkeä tutkimusaukko on reaaliopti-

oiden todellisen, johdon kognitioon ja asenteisiin pohjaavan käytön, sekä tutkimuskirjallisuu-

den mukaisen rationaalisen toiminnan välillä. Myös Trigeorgis ja Reuer (2017) peräänkuulut-

tavat tutkimusta, joka selvittäisi miten reaalioptioita tunnistetaan, ylläpidetään ja kehitetään. 

Ragozzino et al. (2016) puolestaan pitävät yllättävänä, että tutkimusta ei ole tehty liikkeenjoh-

don päätöksenteon ja näihin liittyvien harhojen osalta. He lisäksi kehottavat tutkimaan kuinka 

hallitukset käyttävät reaalioptioajattelua valvontaprosesseissa ja merkittävien rahoituspäätös-

ten hyväksymisessä. 

Tämä tutkimus on ensimmäisiä, jossa tullaan täyttämään aukkoa reaalioptioista käytettävän 

narratiivin sekä reaalioptioita koskevan päätöksenteon osalta. Tutkimus osaltaan osoittaa reaa-

lioptioita hyödynnettävän yrityksissä, mutta se on intuitiivista ja siitä käytetään eri termejä kuin 

reaalioptioteoriassa. Aikaisemmat tutkimustulokset reaalioptioiden käytön laajuudesta yrityk-

sissä voivat siten olla kyseenalaistettavissa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys 

Kuten edellä tuotiin esille, akateemisen yhteisön ulkopuolella käytetään reaalioptioita vaihte-

levassa määrin ja tutkimus reaalioptioiden käytöstä painottuu lähinnä laskennallisiin menetel-

miin ja arvonmääritykseen. Tutkimus on edelleen vajavaista empirian osalta ja erityisesti se on 

puutteellista siitä, miten reaalioptioista puhutaan esimerkiksi johtoryhmätasolla. 
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Tämä tutkimus täyttää kyseistä tutkimusaukkoa kartoittamalla ja analysoimalla reaalioptioajat-

telun käyttöä suomalaisessa prosessiteollisuudessa. Investointi-intensiteetiltään ja investoin-

tien kokoluokkansa puolesta prosessiteollisuus on hyvä konteksti aineiston keräämiseksi ja 

mielenkiintoisten löydösten tunnistamiseksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa reaalioptioista 

prosessiteollisuuden kontekstissa on keskitytty tutkimaan poikkeuksetta investointilaskelmien 

ja reaalioptioiden arvonmäärityksen kautta; esimerkiksi Gupta ja Maranas (2004), Sharma et 

al. (2013) sekä Ghoddusi (2017). Tutkimusta reaalioptioajattelusta prosessiteollisuuden johdon 

kontekstissa ei ole. 

Tutkimuksen ennakko-oletus on, että prosessiteollisuudessa sovelletaan reaalioptioajattelua 

aktiivisesti, mutta se on intuitiivista ja siitä käytetään reaalioptioteoriasta poikkeavia termejä. 

Tämän johdosta päätutkimuskysymys on muotoa: 

Miten reaalioptioajattelua sovelletaan suomalaisessa prosessiteollisuudessa? 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastauksia seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: 

1. Miten reaalioptioista puhutaan yrityksien johdossa? 

2. Miten reaalioptioita tunnistetaan yrityksien johdossa? 

3. Miten varmistutaan siitä, että reaalioptiot tulevat myös hyödynnetyksi? 

Päätutkimuskysymyksellä vastataan tutkimusongelmaan, eli täyttämään tutkimuksellinen 

aukko reaalioptioajattelun hyödyntämisestä prosessiteollisuuden kontekstissa. Alatutkimusky-

symysten avulla selvitetään johdon kontekstissa reaalioptioista käytettävä terminologia sekä 

tunnistamiskyky. Näihin oleellinen lisä on yrityksen sisäiset prosessit reaalioptioiden tunnista-

misessa sekä niiden hyödyntämisessä.  

Tutkimuksen viitekehys on esitetty kuvassa 1. Tutkimuksen laajan teoreettisen viitekehyksen 

antaa reaalioptioteoria, jonka sisällä keskitytään reaalioptioajatteluun. Empirian kontekstin tut-

kimukselle antaa suomalainen prosessiteollisuus ja siellä toimiva johto sekä asiantuntijat. Tar-

kastelun ulkopuolelle jätetään reaalioptioiden arvonmääritys, vaikka se on kokonaisuutena erit-

täin mielenkiintoinen ja tärkeä osa reaalioptioteoriaa. Syy tähän on työn rajaaminen yhteen 

hallittavaan ja selkeään kokonaisuuteen sekä sen sisällä tapahtuviin monimutkaisiin ilmiöihin. 

Mikäli reaalioptiolaskenta otettaisiin tarkasteluun mukaan, on riski, että tutkimuksessa lasken-

tamenetelmien käsittely ohjaa haastatteluja kohti investointilaskentamenetelmiä. Tällöin on to-

dennäköistä, että toistetaan aikaisempien tutkimuksien epäkohdat ja todetaan reaalioptioita 

käytettävän vain vähän prosessiteollisuudessa.  
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Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys. 

Kaikkiin alakysymyksiin vastataan haastatteluissa kerätyn aineistojen analysoinnin avulla. 

Alatutkimuskysymykseen 1 vastaus saadaan haastatteluissa havaituista sanamuodoista ja asen-

teista. Alatutkimuskysymyksiin 2 ja 3 vastaus tulkitaan haastatteluiden perusteella minkälais-

ten prosessien, työkalujen ja henkilöiden avulla reaalioptioita tunnistetaan ja viedään eteen-

päin. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka etuna on mahdollisuus syven-

tyä ja ymmärtää ilmiöitä. Kvalitatiivinen tutkimus valittiin, koska se laajentaa tutkijan ymmär-

rystä reaalioptioiden ja epävarmuudenalaisen päätöksenteon kontekstista sekä osaltaan luo 

edellytykset tutkijalle selittämään kontekstissa ilmenevää käytöstä ja toimintoja. (Hirsjärvi ja 

Hurme 2015) 

Tutkimustyö aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jotta voitiin määritellä tutkimuksen nykytila ja 

siten määritellä konteksti, jossa tämä tutkimus tehdään (Boote ja Beile, 2005). Samalla tutkijan 

näkemys tärkeistä tutkimuskysymyksistä sekä haastattelukysymyksistä jäsentyy.  Kirjallisuus-

katsaus rajattiin vain reaalioptioita käsittelevään kirjallisuuteen yksittäisiä poikkeuksia lukuun 

ottamatta. 

Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluna, jossa haastateltavana oli 10 suomalaisen ke-

mianteollisuuden ja metsäteollisuuden palveluksessa toiminutta henkilöä. Henkilöt ovat alan 
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asiantuntijoita ja heidät valittiin käsin sekä lumipallo-otannalla, jotta sekä johdon että proses-

siteollisuuden kontekstit tulevat huomioitua. Teemahaastattelun etuna on joustavuus haastatte-

lun aikana, mutta samalla teemojen luomat rajaukset. Tärkein syy teemahaastattelun valintaan 

on haastateltavien mahdollisuus käyttää omia sanoja sekä kuvailla ilmiötä, jolloin päästään sy-

vemmälle reaalioptioista käytettävään terminologiaan ja ajatusmalleihin. (Hirsjärvi ja Hurme 

2015, Hyvärinen et al. 2017) 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tämän tutkimuksen rakenne on esitetty kuvassa 2. Kuvassa on esitetty, miten kirjallisuuden 

termejä, käsitteitä, ilmiöitä ja prosesseja hyödynnetään alatutkimuskysymyksiin vastausta et-

sittäessä.  

 

Kuva 2. Tutkielman rakenne. 

Ensimmäinen luku, johdanto, keskittyy kuvailemaan tutkimuksen taustaa, tutkimusongelmaa 

ja -tavoitteita, teoreettista viitekehystä sekä tutkielman toteutusta. 

Toisessa luvussa, kirjallisuuskatsauksessa, käsitellään reaalioptioteorian taustaa, reaalioptioi-

den terminologiaa, reaalioptioajattelua, reaalioptioista käytettyä kieltä ja niihin kohdistuvia 

asenteita sekä reaalioptioiden tunnistamista ja edistämistä organisaatioissa. Kirjallisuuskat-

sauksessa sivutaan lyhyesti reaalioptioiden käyttöä prosessiteollisuudessa. Kirjallisuuskatsaus 

luo pohjan haastatteluteemoille. 

Kolmannessa luvussa esitellään empiirisen osan aiheiston keruumenetelmä, kuvataan otanta 

sekä kerrotaan tutkimuksen rajoituksista. Neljännessä luvussa empiirisen osan tärkeimmät löy-

dökset kuvaillaan ja analysoidaan yhdessä kirjallisuuskatsauksen löydösten kanssa. 
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Viidennessä luvussa, ja samalla viimeisessä luvussa ennen yhteenvetoa, pohditaan löydöksiä 

muodostaen niistä vedettävät johtopäätökset sekä jatkotutkimusehdotukset. 

  



11 

 

2 REAALIOPTIOT JA REAALIOPTIOAJATTELU 

 

Tässä kappaleessa esitellään reaalioptiotutkimuksen taustateoriaa kuvaamalla mitä ovat reaa-

lioptiot, minkälaisia reaalioptioita on olemassa ja näkökulmia reaalioptioajattelusta. Tämän jäl-

keen kerrotaan reaalioptioiden havaitsemisesta ja hyödyntämisestä sekä johdon roolista näissä.  

 

2.1 Reaalioptioteorian taustaa 

”Valistuneet johtajat ovat jo kauan tiedostaneet, että heidän valvomillaan hankkeilla on usein 

huomattavaa niihin liittyvää joustavuutta, ja tämän joustavuuden tuovan merkittävää lisäar-

voa.” 

- Triantis ja Borison (2001) 

 

Kuten johdannossa linjattiin, tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätetään reaalioptioiden lasken-

tamenetelmien tarkempi tarkastelu. On kuitenkin tärkeä ymmärtää reaalioptioteorian historiaa, 

sillä se auttaa selittämään nykytilaa ja ennustamaan tulevaisuutta. Tässä yhteydessä sivutaan 

laskentamenetelmiä menemättä yksityiskohtiin. 

Reaalioptio määritelmällisesti on oikeus, mutta ei sitova pakko, suorittaa toimenpide. Reaa-

lioptioita on ollut olemassa niin kauan kuin ihmiset ovat tehneet tulevaisuuteen liittyviä pää-

töksiä epävarmoissa olosuhteissa. Kansankielessä tämä kuvastuu sanomalla esimerkiksi ”pide-

tään vaihtoehdot auki” tai ”tehdään tästä päätös myöhemmin, kun tiedetään enemmän”. Aka-

teemisessa tutkimuksessa reaalioptioiden voidaan katsoa tulleen esille Myersin (1977) kuvail-

tua reaali-investoinnin, jolla oli finanssioptiomaisia piirteitä (Barnett 2008). Tämän jälkeen re-

aalioptioiden kehittämistä on jatkettu ja reaalioptioita on hyödynnetty hyvin erilaisissa sovel-

luksissa ja yhdessä muiden teorioiden kanssa. 

Reaalioptioteorian sisältö voidaan jaotella useilla eri tavoilla, mutta Triantisin ja Borisonin 

(2001) haastattelututkimuksessa esittelemä jaottelu voidaan katsoa olevan vallitseva. He olivat 

ensimmäisiä tutkijoita, jotka empiirisen tutkimuksen pohjalta erittelivät reaalioptioajattelun ja 

-laskennan.  Työssään he haastattelivat jo reaalioptioiden aihepiiriin perehtyneitä ja veivät työl-

lään reaalioptioteoriaa eteenpäin luokittelemalla teorian kolmeen kokonaisuuteen havainto-

jensa perusteella: reaalioptioajattelu, reaalioptio arvonmääritysmenetelmänä ja reaalioptiot 
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organisatorisena oppimisen prosessina. Vastaavan ryhmittelyn vallitsevasta tutkimuksesta ovat 

tehneet myös Trigeorgis ja Reuer (2017): reaalioptioajattelu, reaalioptio arvonmäärityksenä ja 

reaalioptiot behavioristisena näkökulmana, eli reaalioptioiden implementoinnin behavioristi-

sina implikaatioina organisaatioissa. Reaalioptioteoria voidaan siten katsoa olevan yhdistelmä 

yritysrahoitusta, johdon laskentatoimea ja yritysstrategiaa. Reaalioptioajattelu ja -laskenta ovat 

epävarmuuden alla käytettäviä sofistikoituneita investointipäätöstyökaluja (Verbeeten 2006), 

joita käytetään todennäköisemmin suurissa kuin pienissä yrityksissä (esimerkiksi Graham ja 

Harvey 2001; Brounen et al. 2004; Horn et al. 2015; Mubashar ja Tariq 2019). 

Johtuen alkuperäisestä analogiasta finanssioptioihin, käytettiin reaalioptioita pitkään vain re-

aali-investointien arvonmäärityksessä, laskentamenetelmän pohjana ollen Black-Scholes-malli 

ja binomipuumalli. Myers (1984) itse täsmensi diskontattujen kassavirtalaskentamallien olevan 

epätäydellisiä strategisissa investoinneissa ja toi samalla esille, kuinka reaalioptiomallit ovat 

näitä parempia huomioimaan epävarmuutta. Ne ottavat huomioon muuttuvan ympäristön ja 

johdon kyvyn vaikuttaa ympäristöön sekä lakkauttaa ja muuttaa projekteja ennenaikaisesti 

(Luehrman 1998; Busby ja Pitts 1997; Newton et al. 2004; Leiblein et al. 2017). 

Tämän jälkeen reaalioptioanalyysi on tullut osaksi investointilaskelmakirjallisuutta ja siihen 

liittyviä laskentamenetelmiä on kehitetty edelleen (Haahtela 2012; Trigeorgis ja Reuer 2017). 

Aikaisemmin käytettyjä laskentamenetelmiä intuitiivisemmat ja toisaalta helppokäyttöisem-

mät menetelmät ovat Haahtelan (2012) mukaan numeeriset menetelmät kuten Monte-Carlo 

(Gamba 2002), Datar-Mathews (Datar ja Mathews 2007) ja fuzzy payoff-method (Collan et al. 

2009) sekä simulaatiot. Reaalioptioiden optimaaliseen toteutukseen ymmärrettävät ja helposti 

lähestyttävät laskentamallit ovat tärkeitä (Copeland ja Tufano 2004), joten reaalioptiolasken-

nan hyödyntäminen yrityksissä voidaan katsoa saaneen viimeisen 20 vuoden aikana edellytyk-

siä uusien laskentamenetelmien johdosta. 

Finanssioptioiden ja reaalioptioiden yhtäläisyyksistä ja eroista on lukusia kirjoituksia, mutta 

yksi systemaattisimmista ja kattavimmista on Haahtelan (2012) kooste. Vaikka Haahtela ko-

koaa nämä yhteen arvonlaskennan näkökulmasta, voidaan koosteesta poimia tämän tutkimuk-

sen kannalta reaalioptioiden oleellisia ominaisuuksia: 

- Vuosien maturiteetti kuukausien maturiteetin sijaan. 

- Toteutusaika ei ole tarkkaan tiedossa, varsinkaan optimaalinen toteutusaika. 

- Volatiliteetti vaihtelee ajan suhteen, usein pienentyen ajan kuluessa. 

- Johdon päätökset ja joustavuus lisäävät option arvoa. 
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- Johto etsii ja hankkii optioita jatkuvasti. 

- Johdon oletukset ja toimet vaikuttavat option arvoon. 

- Johdon taidot ja kannustimet saattavat estää arvon maksimoinnin. 

- Option raamitus/määritteleminen on tärkeää, ei numeerinen tarkkuus. 

- Informaatiovirta ja johdon toimet ovat diskreettejä. 

- Useita epävarmuustekijöitä (sateenkaarioptioita). 

- Usein yhdistelmäoptioita (compound option). 

Edellä mainitussa listassa huomataankin toistuvasti johdon kyky vaikuttaa reaalioption arvoon. 

Reaalioptioiden logiikassa on sisäänrakennettuna perustavanlaatuinen päätösasymmetria: pää-

tös (esimerkiksi investoimisesta) tehdään vain, mikäli se hyödyttää päätöksentekijää, ja tämä 

johtaa myös lopputulosten asymmetriaan epävarmuuden vallitessa (Trigeorgis ja Reuer 2017). 

Myös Driouchin ja Bennetin (2011) mukaan juuri tämä asymmetria määrittää reaalioption ar-

von ja sen vaikutuksen suorituskykyyn. Heidän mukaansa epävarmuus yleisesti ottaen vaikut-

taa tämän asymmetrian kokoon ja siten reaalioption arvoon.  

Selvennys päätöksenteon asymmetriasta on esitetty kuvassa 3. Johto voi tarkasteluhetkinä 

tehdä päätöksen hylkäyksestä, uudesta suunnasta liiketoiminnassa tai jo päätetyn suunnan jat-

kamisesta. Jokaisen tarkasteluhetken päätös vaikuttaa tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Esimer-

kiksi hylkäyspäätöksen tekeminen johtaa tätä seuraavien vaihtoehtojen hylkäämiseen. Kaikilla 

toimillaan johto pyrkii maksimoimaan tulevaisuuden tuottoja, eli vinouttamaan tuottojakaumaa 

ja siten odotettua tuottoa alkuperäistä positiivisemmaksi, eri joustavuuksia hyödyntäen. Tällä 

käytettävissä olevalla joustavuudella on arvoa. 

 

Kuva 3. Havainnekuva johdon mahdollisuudesta vinouttaa tuottojakaumaa; mukaillen 

Copeland ja Tufano (2004) sekä Yeo ja Qiu (2003).  



14 

 

Loogisesti tästä voidaan päätellä, että mitä epävarmempi tulevaisuus on ja mitä todennäköi-

semmin esimerkiksi hylkäyspäätöksiä tulee tehdä, sitä arvokkaampaa joustavuus ja siten reaa-

lioptiot ovat. Kuvassa 4 on esitetty havainnollistava esimerkki, milloin tulisi käyttää perinteisiä 

nettonykyarvolaskentamenetelmiä, reaalioptiolaskentaa ja reaalioptioajattelua. Kuvassa maini-

tut reaalioptiotyypit esitellään alaluvussa 2.2. 

Jotta reaalioptioita voi hyödyntää, on ehdotettu, että ne täyttävät neljä ehtoa: peruuttamatto-

muus, epävarmuus, joustavuus ja informaation esilletulo (Krychowski ja Quélin 2010). Reaa-

lioptiolaskentaa ei siten tulisi käyttää pakollisissa investoinneissa, joita ei voi viivyttää, eikä 

hyvin kypsässä teknologiassa ja matalan epävarmuuden ympäristössä (Park ja Herath 2000; 

Kyläheiko et al. 2002). Näissä tapauksissa nettonykyarvolaskelma on riittävä. Muissa tapauk-

sissa, eli epävarmuuden ollessa suurta ja joustavuutta ollessa tarjolla, reaalioptiolaskentaa voi-

daan käyttää; esimerkiksi yrityskaupoissa ja bioteknologiayhtiöiden tutkimus- ja kehittämis-

toiminnassa. Reaalioptiolaskennan käyttö on arvokkainta, kun nettonykyarvolaskenta antaa ar-

voksi nollaa lähellä olevan arvon; vahvasti positiiviset projektit toteutetaan joka tapauksessa ja 

mikään määrä joustavuutta ei saa vahvasti negatiivisia projekteja tuottaviksi (Copeland ja Kee-

nan 1998, s. 46). Reaalioptioajattelua voi hyödyntää epävarmuudesta ja kohteesta riippumatta. 

 

Kuva 4. Havainnekuva milloin käyttää nettonykyarvolaskentaa, reaalioptiolaskentaa ja reaa-

lioptioajattelua; mukaillen Park ja Herath (2000) sekä Kyläheiko et al. (2002). 

Reaalioptioiden elinkaaren voi katsoa alkavaksi siitä, kun ne huomataan tai keksitään, ja päät-

tyvän siihen, kunnes ne toteutetaan tai ne mitätöityvät. Tässä välissä sitä voidaan jalostaa, sen 

arvoa arvioida numeerisesti ja sanallisesti sekä sen toteuttamismahdollisuuksia ylläpitää. To-

teuttamisen jälkeen seuranta ja option toteutuksesta oppiminen ovat tärkeitä tulevaisuuden 
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menestyksen kannalta. (Trigeorgis ja Reuer 2017; Barnett 2005; Barnett 2008; Amram ja Ku-

latilaka 1999) Näiden synteesi on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Reaalioptioiden elinkaari ja sen aikana suoritettavat toimet sekä niihin vaikuttavat 

tekijät; mukaillen Trigeorgis ja Reuer (2017), Barnett (2005), Barnett (2008) sekä Amram ja 

Kulatilaka (1999). 

Reaalioptioiden tunnistamista ja tämän jälkeisiä toimia käsitellään lisää kappaleessa 2.5. Seu-

raavaksi esitellään eri reaalioptiotyyppejä, eli miten epävarmuuden vallitessa pystytään luo-

maan joustavuutta ja edistämään edellä mainittua lopputulosten asymmetriaa. 

 

2.2 Reaalioptiotyypit 

”Taloudellisesti liiketoimintastrategia on enemmänkin sarja optioita kuin staattisia kassavir-

toja.” 

- Luehrman (1998) 

 

Jotta ymmärretään paremmin, miten reaalioptioajattelua hyödynnetään, on tärkeää ensin mää-

ritellä eri reaalioptiotyypit. Eri reaalioptiotyyppejä, -alatyyppejä sekä -laajennuksia on kehi-

tetty eri tutkijoiden toimesta lukuisia. Näistä esimerkkejä ovat optioportfoliot, sateenkaariop-

tiot ja oppimisoptiot (Trigeorgis ja Reuer 2017; Dockendorf ja Paxson 2013; Chevalier-Roig-

nant ja Trigeorgis 2011, s. 163-168), mutta tässä tutkimuksessa luokittelussa hyödynnetään 

Trigeorgisin (1996) esittelemää taksonomiaa, joka on yksi eniten viitatuista ja samalla yksin-

kertainen. Käytännössä edellä mainitut optiotyypit voidaan kuvata näillä ja ne hyvin pitkälti 

pohjautuvat Trigeorgisin taksonomiaan: lykkäämisoptio, vaiheistusoptio, kasvuoptio, 
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skaalausoptio, vaihto-optio ja hylkäysoptio. Trigeorgisin taksonomian yksinkertaisuuden etua 

voidaan tarkastella esimerkiksi vertailemalla sitä Copelandin ja Keenanin (1998, 48) ehdotta-

miin optiotyyppeihin. Taulukossa 2 on esitetty nämä ja miten ne suhtautuvat Trigeorgisin tak-

sonomiaan. Copelandin ja Keenanin jaottelussa kaikki optiotyypit pyritään aloittamaan S-kir-

jaimella (scale up/down, switch up/down, scope up/down, study/start), jotta heidän ehdotta-

mansa 7S viitekehys toteutuisi. Tämä johtaa siihen, että selitteet ovat epäintuitiivisia eivätkä 

kaikilta osin heijasta niiden nimikkeitä. Lisäksi heidän ehdottamansa optiotyypit voidaan ym-

märtää useilla Trigeorgisin taksonomian optiotyypeillä, jolloin ryhmittelyn näkökulmasta voi-

daan todeta Trigeorgisin jaottelun olevan Copelandin ja Keenanin jaottelua tarkempi ja selke-

ämpi.  

Taulukko 2. Vertailu Copelandin ja Keenanin sekä Trigeorgisin reaalioptiotyyppijaon välillä. 

Copeland ja Keenan (1998) Trigeorgis (1996) 

Investoi/ 

Kasvata 

Skaalaa ylös 

Varhaisen vaiheen tulokkaat voivat skaalautua pe-

räkkäisten kustannustehokkaiden investointien 

myös, kun markkinat kasvavat 

Vaiheistusoptio 

Kasvuoptio 

Vaihda ylös 

Nopea sitoutuminen ensimmäisen sukupolven tuot-

teeseen tai teknologiaan antaa yritykselle etulyönti-

aseman seuraavan sukupolven osalta 

Kasvuoptio 

Mittakaava 

ylös 

Investointi yksinoikeudellisiin omaisuuseriin yh-

dellä teollisuudenalalla mahdollistaa siirtymisen toi-

seen toimialaan kustannustehokkaasti 

Kasvuoptio 

Odota/Opi Opi/Aloita 
Viivästytä investointia, kunnes on hankittu lisää tie-

toa tai taitoja 

Lykkäämisoptio 

(odotusoptio) 

Divestoi/ 

Kutista 

Skaalaa alas 
Kutista tai osin lopeta projekteja, jos uusi informaa-

tio muuttaa odotettuja tuottoja  

Skaalausoptio 

Hylkäysoptio 

Vaihda alas 
Vaihda kustannustehokkaampaan ja 

joustavampaan uuden informaation myötä 
Vaihto-optio 

Mittakaava 

alas 

Rajoita laajuutta (tai hylkää) operaatiot, kun liiketoi-

mintapotentiaali katoaa 

Skaalausoptio 

Hylkäysoptio 

 

Trigeorgisin taksonomiaa täydennetään tutkimuksen osalta hyödyllisellä ja yleisesti hyväksy-

tyllä Bowman ja Hurryn (1993) määrittelemällä varjo-option käsitteellä. Nämä esitellään 
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tarkemmin seuraavaksi ja soveltuvin osin prosessiteollisuutta koskevien esimerkkien kera. Re-

aalioptiot voitaisiin lisäksi luokitella operatiivisiksi ja strategisiksi reaalioptioiksi riippuen 

käyttötarkoituksesta (Tamayo-Torres et al. 2012), mutta reaalioptiotyyppien esittelyn yhtey-

dessä se ei ole olennaista. 

 

Lykkäämisoptiot 

Usein investointeihin liittyy mahdollisuus siirtää niiden aloittamista. Kun yrityksen toimin-

taympäristössä ilmenee suurta epävarmuutta, voi olla järkevää odottaa oleellista lisäinformaa-

tiota tai markkinaolosuhteiden muuttumista ennen investointien aloittamista. Lykkäyspäätös 

voidaan tehdä myös, mikäli päätöksentekoon vaikuttavista taustoista ei tiedetä tarpeeksi ja ha-

lutaan oppia lisää. Konkreettinen ja hyvin tyypillinen esimerkki lykkäämisoption käytöstä on 

kaivosteollisuudesta: kaivoksien avaamista lykätään, kunnes markkinahinnat antavat perusteen 

avata kaivos. Mitä pidempi aikahorisontti optiolla on, sitä arvokkaampi se on. (Trigeorgis 

1996; Barnett 2005; Trigeorgis ja Reuer 2017) 

Kemianteollisuuden ja sitä lähellä olevilla teollisuudenaloilla lykkäämisoptioita ovat käsitel-

leet esimerkiksi Schmit et al. (2011), Stiegert ja Hertel (1997), Hossiso ja Ripplinger (2016), 

Yao et al. (2019) sekä Locatelli et al. (2020).  Näiden tutkimusten pääpaino on option arvon-

määrityksessä sekä tämän myötä päätöksenteossa. Kaikissa tutkimuksissa johtopäätös on ollut 

reaalioptioteorian mukainen; odotus kannattaa korkean epävarmuuden alla, jolloin optiolla on 

arvoa. Lääketeollisuuden optimaalista sijoitusajoitusta on tutkinut de Villemeur et al. (2014) 

erilaisten vertikaalisten suhteiden, kuten toimittajien ja asiakkaiden neuvotteluvallan, osalta. 

 

Vaiheistusoptiot 

Yleensä merkittävät investoinnit ovat niin laajoja kokonaisuuksia, että ne toteutetaan vaiheit-

tain osainvestointeina. Investoinnin edetessä vaiheittain, voidaan tarvittaessa lykätä tai nopeut-

taa osaa jatkoinvestoinnista. Vaiheistusoptio muistuttaakin viivästyksen osalta oleellisesti lyk-

käämisoptiota. Oleellinen ero tulee esimerkiksi tilanteessa, jossa jo toteutettu investointiosio 

alkaa tuottamaan samalla, kun loppuinvestoinnin edistämistä lykätään. Vaiheistusoptiot ovat 

käytössä usein tutkimus- ja kehityshankkeissa esimerkiksi lääketeollisuudessa. (Trigeorgis 

1996; Kogut ja Kulatilaka 2001) Myös patentointi voidaan nähdä vaiheistusoptiona (Mikaelian 

et al. 2011). Vaiheistusoptio voidaan nähdä osaltaan myös oppimisoptiona: aloitetaan iso 
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projekti esiselvityksellä tai pilotilla, jonka puitteissa opitaan uutta ja tehdään siten päätös jat-

kosta. (Copeland ja Keenan 1998; Sipp ja Carayannis 2013, s. 31) 

Kemianteollisuuden vaiheistusoptioista on kirjallisuutta rajatusti tarjolla, mutta esimerkkinä 

voidaan mainita pitkän aikavälin kapasiteetin suunnittelu (Sharma et al. 2013), yhteiskapasi-

teetin suunnittelu ja jakeluverkoston optimointi (Zhou ja Li 2019) ja tuotannon jälkilaajennus 

ja -muokkaus vaiheistettuna (Yao et al. 2019). Lääketeollisuudessa vaiheistusoptioita käyte-

tään huomattavasti enemmän esimerkiksi tutkimusprojektien arvottamisessa ja portfolion hal-

linnoinnissa (Brandao et al. (2018), Rogers et al. (2002) ja Magazzini et al. (2016)). Viimeisen 

10 vuoden aikana kemianteollisuuden osalta modulaarisuuteen ja vaiheittaiseen investointiin 

liittyvä kirjallisuus on kasvanut (esimerkiksi Lier et al. (2012), Seifert et al. (2014) ja Hohmann 

et al. (2017)). Modulaarisuudesta ovat kirjoittaneet myös esimerkiksi Baldea et al. (2018), 

mutta ei reaalioptioiden näkökulmasta. 

 

Kasvuoptiot 

Investointeja voidaan tehdä välittömien kassavirtojen tuottamisen ohella myös tulevien inves-

tointien mahdollistamiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi investointi uuteen teknologiaan 

kilpailuedun saavuttamiseksi, kuten patentointi, tai etabloituminen uuteen markkinaan yritys-

oston tai yhteisyrityksen kautta. Tällaisessa tilanteessa perinteisillä laskentamenetelmillä in-

vestointi on kaukana tulevaisuudessa sijaitsevien positiivisten kassavirtojen vuoksi kannatta-

maton, mutta kasvuoptio huomioiden se voi olla hyvinkin tuottoisa. Myös uusia optioita mah-

dollistavia optioita kutsutaan kasvuoptioiksi (Trigeorgis 2005). Voidaankin sanoa, että kas-

vuoptioita hankkimalla ja käyttämällä mahdollistetaan yrityksen tulevaisuuden kyvykkyyksiä. 

Kasvuoptioita tulisi myös tarkastella käyttämättömyyden näkökulmasta: mikäli uutta teknolo-

giaa ei patentoida, voi kilpailija hyödyntää sitä ja voittaa markkinaosuuksia. (Trigeorgis 1996; 

Miller ja Waller 2003; Jahanshahi ja Zhang 2015) Mikäli kasvuoptiota ei toteuteta ajoissa, kil-

pailijat voivat toimillaan mitätöidä sen arvon (Kulatilaka ja Perotti 1998). 

Kemianteollisuuden kasvuoptioita käsittelevä kirjallisuus on harvinaista, mutta lääketeolli-

suutta koskevassa kirjallisuudessa kasvuoptioita on tutkittu runsaasti. Patenttien ja tutkimuksen 

reaalioptioista ovat kirjoittaneet muun muassa Loch ja Bode-Greuel (2001), McGrath ja Nerkar 

(2004) sekä Schwartz (2004) lääketeollisuudessa ja Ernst et al. (2010) kemianteollisuuden yh-

tiössä. Kellog ja Charnes (2000) ovat puolestaan tutkineet bioteknologiayhtiön ja Banerjee 
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(2003) lääkeyhtiön arvonmääritystä reaalioptiomallilla. Bérard ja Perez (2014) tutkivat kahden 

kilpailevan lääkeyhtiön liittoutumista reaalioptioviitekehyksen läpi. 

 

Skaalausoptiot 

Markkinaolosuhteiden muuttuessa merkittävästi voi esimerkiksi tuotteen kysynnän voimak-

kaasti kasvaessa markkinahinta nousta. Tällaisessa tilanteessa skaalausoptio, eli mahdollisuus 

tuotantomäärän lisäämiseen, tuo huomattavaa arvoa. Vastaavasti myyntihinnan laskiessa skaa-

lausoptio tuotannon pienennykseksi on arvokas. (Trigeorgis 1996; Barnett 2005; Kang 2009) 

Skaalausoptiot ovat laajasti käytössä prosessiteollisuudessa, koska laitteistot ovat usein ylimi-

toitettuja ja prosesseja voidaan ajaa eri asetuksilla. Tuotannon ylärajan määrittää laitteiden 

maksimikapasiteetti, joka on pääsääntöisesti korkeampi kuin nimelliskapasiteetti.  

Kirjallisuudessa on runsaasti skaalautuvuuteen ja skaalausoptioihin liittyvää kirjallisuutta, esi-

merkiksi Seifert et al. (2014), Chambers et al. (2009), Baldea et al. (2017) ja Hohmann et al. 

(2017), mutta se ei usein käsittele teemaa reaalioptioiden näkökulmasta, vaan skaalautuvuuden, 

modulaarisuuden ja joustavan tuotannon näkökulmasta. Tämä on yksi osoitus siitä, että kemi-

anteollisuudessa reaalioptioita otetaan runsaasti huomioon, mutta niistä ei käytetä reaalioptio 

termiä. Sen sijaan esimerkiksi Ghodussi (2017) käsittelee artikkelissaan tuotannon skaalautu-

misoptiota yhdessä vaihto-option kanssa ja Ekern (1988) raakaöljyprojekteja. McCarty ja Ses-

mero (2015) tutkivat mikä on option arvo biopolttoainetehtaan väliaikaiselle sulkemiselle ja 

avaamiselle hyödykehintojen vaihdellessa. 

 

Vaihto-optiot 

Tuotteen kysynnän tai hinnan muuttuessa merkittävästi voi olla erittäin arvokasta vaihtaa lop-

putuote paremmin kannattavaksi. Tällaista tuotannollista vaihto-optiota kutsutaan myös tuote-

joustavuudeksi. Vastaavasti raaka-aineiden hinnan tai kysynnän merkittävä muutos voi johtaa 

tarpeeseen vaihtaa raaka-ainepohjaa ja tätä kutsutaan puolestaan prosessijoustavuudeksi. 

Vaihto-optio koskee kaikkea vaihtoa, oli se sitten raaka-aineiden, tuotteiden, tuotantolaitosten 

ja -maiden tai esimerkiksi toimittajien vaihtoa. (Trigeorgis 1996; Barnett 2005; Kang 2009) 

Öljynjalostuksessa tämä on hyvin yleistä – markkinoilta voidaan ostaa eri raakaöljylaatuja ja 

jalostaa niistä eri hiilivetyjakeita ja lopputuotteita. Vastaavasti bioetanolituotannossa voidaan 

käyttää lukuisia raaka-aineita. 
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Vaihto-optioiden käyttöä ovat tutkineet muun muassa Ghoddusi (2017) ja Hossiso ja Ripplin-

ger (2017) joustavasta etanolituotannosta sekä Kern et al. (2017) leväpohjaisesta biopolttoai-

netuotannosta. Ghoddusi (2017) tutki optimaalista etanolituotantomäärää suhteessa etanolin ja 

bensiinin hintaan ja hinnan volatiliteettiin ja missä suhteessa tulisi vaihtaa näiden sekoitussuh-

detta. Hossiso ja Ripplinger (2017) puolestaan tutkivat milloin olisi optimaalista vaihtaa eta-

nolin ja sokerimehun tuotannon välillä. Kern et al. (2017) tutkimuksessa selvitettiin mikä olisi 

vaihto-option arvo, mikäli levätuotannolla tuotettaisiin energiaa levärehun ohella. 

 

Hylkäysoptiot  

Mikäli markkinatilanne huonontuu merkittävästi, yritys voi katsoa tarpeelliseksi hylätä inves-

tointeja, divestoida liiketoimintoja tai purkaa sopimuksia. Ensin mainitussa tilanteessa yritys 

keskeyttää investointiprojektinsa ja siirtää muihin toimintoihin tuotantotekijät. Tuotannonteki-

jät voidaan myös myydä. Hylkäysoptio kannattaa toteuttaa, mikäli sen toteuttamiskustannus on 

pienempi kuin realisoituva hyöty, kuten tappioiden rajaus tai realisoitava omaisuus. Mahdolli-

suus vetäytyä onkin arvokas epävarmoissa investoinneissa. Täytyy myös huomata, että mikäli 

hylkäysoptio käytetään, kaikki projektin muut optiot lähtökohtaisesti muuttuvat arvottomiksi. 

(Trigeorgis 1996; Barnett 2005; Copeland ja Antikarov 2001; Stark 2000) 

Usein hylkäysoptioita käsitellään kirjallisuudessa osana muita reaalioptioita, esimerkiksi edellä 

mainitut Banerjee (2003), Brandao et al. (2018), Schmit et al. (2011), Ernst et al. (2010) ja 

Hossiso ja Ripplinger (2016), mutta myös erikseen, kuten Reniers et al. (2011) evakuointi- ja 

tuotannon sulkemispäätöksiä kemikaalitehtailla. Kaivosteollisuudesta Mogi ja Chen (2007) 

tutkivat monia epävarmuustekijöitä sisältäviä yhdistelmäoptioita monituotekaivosprojekteissa, 

joka voidaan nähdä analogisena monituotekemianyhtiön projektina. 

 

Varjo-optiot 

Varjo-optiot ovat oleellinen osa tätä tutkimusta ja niihin tullaan palaamaan kappaleessa 2.5. 

Varjo-optiot, joita kutsutaan myös piilotetuiksi optioiksi, ovat yrityksen hallussa olevia tunnis-

tamattomia optioita. Käytännössä ne ovat edellä mainittuja optioita, kuten esimerkiksi kasvu-, 

skaalaus- ja hylkäysoptioita, mutta ne ovat vielä johdon havainnoinnin ja tunnistamiskyvyn 

ulkopuolella ja odottavat tulevansa löydetyiksi. (Bowman ja Hurry 1993) Ne ovat siis ikään 
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kuin jonkin kognitiivisen esteen varjossa. Myös tutkimuksen ja kehityksen yhteydessä syntyy 

oheistuotteena varjo-optioita (Blazenko ja Yeung 2015). 

Kun varjo-optio tunnistetaan ja tulee yrityksen tietoon, muuttuu se aiemmin mainituksi reaa-

lioptioksi ja on toteutettavissa. Prosessi toimii myös toiseen suuntaan: mikäli johto unohtaa 

reaalioption olemassaolon, muuttuu se varjo-optioksi, kunnes se havaitaan tai palaa muistiin. 

(Barnett 2005) Tämä reaalioptioiden piilossa oleminen saattaa olla yksi syy miksi reaalioptio-

teorian käyttö ei ole yleistynyt: johto joutuu käyttämään kognitiivisia kykyjään löytääkseen 

optiot ja tämän jälkeen määrittämään miten ne saadaan toteutettua (Bowman ja Hurry 1993).  

 

Yhteenveto reaalioptiotyypeistä 

Edellä kuvattiin tämän työn kannalta kuusi oleellista reaalioptiotyyppiä ja yksi käsite sekä nii-

den hyödyntämistä koskevaa kirjallisuutta prosessiteollisuuden sekä sitä läheisten alojen 

osalta. Reaalioptiotyypit on koostettu taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Kooste reaalioptiotyypeistä ja esimerkki miten niitä voidaan hyödyntää. 

 Kuvaus Esimerkki Muuta 

Lykkäämisoptio 

(odotusoptio, 

viivytysoptio) 

Mahdollisuus viivästyt-

tää peruuttamattomien 

investointien aloitta-

mista. 

Kun markkinatilanne on huomat-

tavan epävarma ja odotetaan in-

vestoinnille merkittävien muuttu-

jien kehittymistä suotuisiksi sekä 

mahdollisesti uutta informaatiota.  
 

Voidaan myös kutsua 

oppimisoptioksi, koska 

päätöksentekijä saa 

odotuksen myötä lisää 

informaatiota. 

Vaiheistusoptio 

Mahdollisuus suorittaa 

laajat peruuttamattomat 

investoinnit osissa. 

Kun halutaan sitoutua vaihe vai-

heelta erityisen laajaan tai epävar-

maan investointiin ja säilyttää 

mahdollisuus lopettaa tai muokata 

suunnitelmia. 

Voidaan myös kutsua 

oppimisoptioksi, koska 

päätöksentekijä saa to-

teutettujen vaiheiden 

myötä lisää informaa-

tiota. 
 

Kasvuoptio 

Mahdollistetaan tulevat 

positiivisen kassavirran 

jatkoinvestoinnit. 

Kun toteutetaan negatiivisen kas-

savirran investointeja tulevien po-

sitiivisten kassavirtojen mahdol-

listamiseksi. 
 

T&K, patentointi, yri-

tyskaupat, yhteistyri-

tyksen perustaminen. 

Skaalausoptio 

Mahdollisuus kasvattaa 

tai kutistaa kohde-

etuutta.  

Kun markkinaolosuhteet muuttu-

vat, on hyödyllistä, mikäli tuotan-

tomääriä voidaan skaalata.  
 

 

Vaihto-optio 

Mahdollisuus vaihtaa eri 

prosessien, raaka-ainei-

den, tuotteiden tai tuo-

tantolaitosten välillä. 

Kun markkinaolosuhteet muuttu-

vat, on hyödyllistä, mikäli raaka-

ainepohjaa voidaan vaihtaa jous-

tavasti. 
 

Raaka-ainepohjan 

vaihtokykyä kutsutaan 

prosessijoustavuudeksi 

ja tuotepohjan vaihto-

kykyä tuotejoustavuu-

deksi. 

Hylkäysoptio 

Mahdollisuus hylätä 

kohde-etuus ennenaikai-

sesti. 

Kun markkinaolosuhteet muuttu-

vat, on hyödyllistä, mikäli inves-

tointiprojektit, sopimukset tai lii-

ketoimintayksiköt voidaan lopet-

taa tai väliaikaisesti pysäyttää tap-

pioiden rajaamiseksi. 
 

 

Varjo-optio 
Reaalioptio, jota ei vielä 

tiedosteta.  

Kun varjo-optio havaitaan, tulee 

siitä reaalioptio. Vastaavasti, kun 

reaalioption olemassaolo unohde-

taan, muuttuu se varjo-optioksi. 
 

Yritys voidaan nähdä 

varjo-optioiden ja re-

aalioptioiden portfo-

liona. 
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2.3 Reaalioptioajattelu 

”Reaalioptioajattelu on projektisuunnittelussa lähestymistapa, joka täydentää investointi- ja 

riskimallinnustyökaluja ja -menetelmiä sekä antaa insinööreille näkökulman strategiseen ajat-

teluun ja varautumissuunnitteluun.” 

- Mathews (2009) 

Reaalioptioteorian kehityksen alkuvaiheessa reaalioptiot yhdistettiin lähinnä uuteen tapaan ar-

vottaa investointeja epävarmuuden vallitessa. Alussa reaalioptioilla arvotettiin yksittäisistä in-

vestointiprojekteja, mutta ymmärryksen kertyessä laskenta kehittyi ottamaan huomioon usei-

den epävarmuustekijöiden ja useiden optioiden malleja. Sittemmin reaalioptioteorian alla on 

alettu edistämään reaalioptioajattelua normatiivisena viitekehyksenä yritysstrategiassa ja se on 

alkanut vaikuttamaan liikkeenjohdossa. (Barnett 2003; Miller ja Waller 2003) 

Reaalioptioajattelu on prosessi omaksua optiopohjainen näkökulma investointipäätöksiin ja 

strategiseen positiointiin (Bowman ja Hurry 1993). Reaalioptioajattelu ohjaa proaktiiviseen 

suunnitteluun ja kykyyn ottaa huomioon vaihtoehtoja suunnitteluvaiheessa ja strategiakehityk-

sessä. Sen sijaan, että reaalioptiot nähtäisiin vain arvonmäärityskeinona, se tulisi hahmottaa 

tapana kartoittaa toimenpiteitä ja joustavuuskohtia. (Driouchi ja Bennett 2012) 

Trigeorgis ja Reuer (2017) puolestaan summaavat, että suuri osa strategiakirjallisuudesta näkee 

reaalioptioteorian strategisena ja intuitiivisena tapana ajatella, loogisena tai retorisena työka-

luna luomaan vaihtoehtoja sekä pitämään niitä auki ja hyödyntämään niitä. Tässä yhteydessä 

reaalioptioajattelu toimii edellä mainitun formuloinnissa ja testaajana sanallisesti ilman ana-

lyyttistä mallinnusta. Reaalioptioiden käyttämisenä työkaluna strategisen vision luomisessa on 

käytännön näyttöä (esimerkiksi Busby ja Pitts 1997; Triantis ja Borison 2001; Baker et al. 

2011; Horn et al. 2015). On myös näyttöä, että yrityksissä operatiiviset reaalioptiot ovat vah-

vemmin käytössä kuin strategiset reaalioptiot, koska ne ovat helpommin ymmärrettäviä (Ta-

mayo-Torres et al. 2012). 

Reaalioptioajattelu on sopivin, kun uusi informaatio vähentää epävarmuutta (McGrath ja Ner-

kar 2004), ja kun pääajurit reaalioption arvolle voidaan tunnistaa ja käsittää konseptuaalisesti, 

jopa silloin kun arvonmääritys ei onnistu (Miller ja Arikan 2004). Reaalioptioajattelu yleisesti 

ottaen kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon myös epävarmat projektit niiden sisältämien 

optioarvojen myötä. Tämä ehkäisee nettonykyarvolaskelmien aiheuttamaa aliarvostuksen vi-

noumaa epävarmuuden alaisessa arvonmäärityksessä. (McGrath 1999) 
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Driouchi ja Bennett (2012) tuovat esille, että kasvava trendi reaalioptioajattelun tutkimusta 

koskee päätöksentekoa edeltävien asioiden ja päätösten jälkeisten tulosten selvittämistä. Tämä 

osaltaan edistää tutkimusta päätöksentekoon liittyvän implementoinnin ja reaalioptioiden to-

teutuksen osalta. On myös tapaustutkimuksia, jotka pyrkivät selittämään yrityksen toimia mo-

nimutkaisessa ja epävarmassa ympäristössä reaalioptioajattelua hyödyntäen (esimerkiksi 

Pandza et al. 2003; Eggers 2016). Koska reaalioptioajattelu kannustaa investointien proaktii-

viseen vaihtoehtosuunnitelmien kartoitukseen ja valmisteluun joustavuuden lisäämiseksi 

(McGrath et al. 2004), onkin tutkimus tällä alueella tärkeä liikkeenjohtamisen kehittymisen 

osalta. 

Reaalioptioajattelu ohjaa jakamaan suuret investoinnit pienempiin osiin ja esimerkiksi inves-

tointien portfoliolähestymistapaan: useita pienempiä matalan kustannuksen vaiheistettuja pa-

nostuksia ja kokeiluja (Trigeorgis 1996). Reaalioptioajattelun tunnusmerkit voidaan koostaa 

taulukon 4 mukaisesti. 

Taulukko 4. Reaalioptioajattelun tunnusmerkkejä eri tutkijoiden mukaan. 

Lähde Tunnusmerkki reaalioptioajattelun käytöstä 

Bowman ja  

Hurry 1993 

Investointipäätöksissä ja strategisessa positioinnissa on optiopohjai-

nen näkökulma. 

Trigeorgis 1996 

Suuret investoinnit jaetaan pienempiin osiin. 

Suoritetaan useita pienempiä matalan kustannuksen vaiheistettuja 

panostuksia ja kokeiluja. 

McGrath 1999 
Myös epävarmat projektit niiden sisältämien optioarvojen myötä 

otetaan päätöksissä huomioon. 

Driouchi ja  

Bennett 2012 

Suunnittelu on proaktiivista. 

Vaihtoehtoja otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa ja strategiake-

hityksessä. 

Kartoitetaan toimenpiteitä ja joustavuuskohtia. 

Trigeorgis ja  

Reuer 2017 
Vaihtoehtoja pidetään auki. 
 

 

Trigeorgisin (1996) ehdotuksen mukainen laajalle panostamisen tärkeänä huomiona täytyy pi-

tää myös kokeilujen lakkauttamista. Mikäli näiden reaalioptioiden mahdollistama 
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nousupotentiaali tai lopputulosten positiivinen asymmetria investoinnille laskee tai katoaa, tu-

lee ne McGrathin (1999) mukaan lakkauttaa häikäilemättä. Tämä tosin voidaan nähdä fokuksen 

puutteena ja toisaalta johtaa diversifiointiin johdon osaamisen ulkopuolelle. 

Lisäksi laajalle panostaminen sekä toimintojen lakkauttaminen voivat aiheuttaa negatiivisia 

tulkintoja niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella vaikuttaessaan epäjohdonmukaisena toimin-

tana. (Busby ja Pitts 1997; Barnett 2003) Varsinkin ydinliiketoiminnoissa (Coff ja Laverty 

2001; Carr 2002) ja vakiintuneessa liiketoimintaympäristössä (Jahanshahi et al. 2015) tällainen 

reaalioptioajattelu on liian riskipitoista. Toisaalta esimerkiksi Bowman ja Moskowitz (2001) 

kehottavat pilotointiin, eli kokeilemaan yhdellä tuotantolaitoksella ja tarvittaessa skaalaamaan 

muihin tuotantolaitoksiin. Näin tekemällä oppiminen on hyvä keino pysyvän kilpailuedun saa-

vuttamisessa ja säilyttämisessä (Jahanshahi et al. 2015). 

Toinen reaalioptioajatteluun liittyvä kritiikin kohde liittyy sen hyödyntämisen johtavan liialli-

seen riskinottoon (Block 2007) ja toisaalta johdon mahdollisuus virittää johdon päätöksentekoa 

heille suotuisaan suuntaan, esimerkiksi suosimalla omia suosikkiprojektejaan (Kogut ja Kula-

tilaka 2004). Vaikka reaalioptioajattelun tulisi pitää huoli riskien rajauksesta, on aina riski in-

himilliseen uponneiden kustannusten harhaan. Tämä saattaa johtaa pitämään ”vaihtoehtoja 

auki” liian pitkään ja siten vesittää reaalioptioajattelun ytimen mahdollisuudesta perääntyä 

ajoissa tappion rajaamiseksi (Barnett 2008). Myös projektien lopettaminen saatetaan nähdä 

tappion myöntämisenä (Busby ja Pitts 1997) tai alun perin epäonnistuneena investointipäätök-

senä ja siten olla syy irtisanomiseen (Block 2007). 

Toisaalta reaalioptioajattelun mukaista on ottaa huomioon mahdollinen oppi mitä epäonnistu-

neista projekteista on saatu; ja se on arvokasta itsessään yrityksen tulevia projekteja ajatellen. 

Myös reaalioptioihin liittyvien projektien vetäjien kompensaatiomallissa tulisi huomioida epä-

onnistumisen mahdollisuus ja verrattoman suuri potentiaali. McGrath (1999) ehdottaakin, että 

riskisten projektien vetämisestä tulisi rajata projektipäällikön tappio sosiaalisiin kustannuksiin 

ja toisaalta luoda mahdollisuus jopa rajattomaan palkkioon onnistuessaan. Hän myös kannustaa 

miettimään rakenteita, jotka vähentäisivät epäonnistumisen sosiaalista stigmaa ja kannustaisi 

toimintaan ennemmin kuin passiivisuuteen. 

On myös kritisoitu, että reaalioptioajattelun edellyttämä joustavuus voi mennä liiallisuuksiin 

ja toimia jopa sitoutumisen estäjänä (Busby ja Pitts 1997). Esimerkiksi lukuisien reaalioptioi-

den myötä organisaationaalinen kompleksisuus kasvaa tuomatta silti arvoa, kuten Kemna 

(1993) tutkimuksessaan osoitti. Voidaankin sanoa, että reaalioptioiden lukumäärän kasvaessa, 
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yrityksen ohjaaminen tulee hankalammaksi (Barnett 2003). Toisaalta, mikäli johto ei jatkuvasti 

seuraa ja poimi esiin tulevia reaalioptioita, kilpailijat syövät optioiden hyödyt ja arvon (Bow-

man ja Hurry 1993). 

Reaalioptioteorian mukaisen reaalioptioajattelun ja päätöksentekijöiden intuition välistä eroa 

myös tutkittu (esimerkiksi Busby ja Pitts 1997; Howell ja Jägle 1997; Miller ja Shapira 2004; 

Benaroch et al. 2006; Tiwana et al. 2006; Tiwana et al. 2007) ja on huomattu lukuisia eroavai-

suuksia. Havaintojen perusteella päätöksentekijät eivät osaa arvottaa reaalioptioita oikein, ei-

vätkä he ymmärrä mitkä muuttujat vaikuttavat reaalioptioiden arvoon ja miten. Reaalioptioille 

annetaan enemmän arvoa nettonykyarvon ollessa lähellä nollaa kuin tapauksissa, joissa net-

tonykyarvo on positiivinen. He myös suosivat joitakin optiotyyppejä yli muiden. Näihin eroi-

hin on ehdotettu selityksiksi muun muassa, että päätöksentekijät eivät osaa käsitellä positiivista 

riskiä ja jatkoinvestointeja oikein, organisatoriset tai behavioristiset seikat voivat vääristää pää-

töksentekoa, reaalioption aika-arvolle annetaan liikaa arvoa, päätöksentekijät toimivat pro-

spektiteorian mukaan ja rajoitettu rationaalisuus päätöksentekijän etsiessä vain omaa päätök-

sentekoa tukevaa tietoa. 

Kuten edeltä huomaa, on reaalioptioajattelulla niin hyötyjä kuin ongelmia. Kirjallisuuden mu-

kaan johdon rooli korostuu niin reaalioptioiden havaitsemisessa kuin oikeaoppisessa hyödyn-

tämisessä. Kuitenkin reaalioptioiden tunnistamiseen ja hallinnointiin, eli aikaan ennen reaa-

lioption toteuttamista, on kiinnitetty erittäin vähän huomiota. 

 

2.4 Reaalioptioista käytetty kieli ja niihin kohdistuvat asenteet yrityksissä 

”Yksi talousjohtaja ilmoitti lukeneensa reaalioptioista yhteydenottomme jälkeen ja huoman-

neensa reaalioptioiden voivan soveltua hyvin heidän budjetointiprosessiinsa.” 

- Horn et al. (2015) 

 

Jotta voidaan ymmärtää millä tasolla yrityksissä reaalioptioajattelu reaalioptioarvonmääritys 

ovat, tulisi tutkia reaalioptioista käytettävää kieltä ja asenteita. Kielenkäyttöä ja tosiasiallisia 

sanoja on reaalioptioita käsittelevässä kirjallisuudessa kuvattu hyvin rajallisesti. Narratiivi on 

usein tutkijoiden kuvailuja omin sanoin sekä tutkijoiden yhdistelemien useiden vastauksien 

koosteita, kuten laadullisessa tutkimuksessa usein tehdään (Hirsjärvi ja Hurme 2015). Toisaalta 

nämä tutkijoiden havainnot ja kuvaukset ovat myös viittauksen muodossa muiden tutkimuksien 
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tuloksiin ja niiden johtopäätöksiin. Harvoissa reaalioptioita käsittelevissä tutkimuksissa on 

suoria lainauksia. Tämä voi tarkoittaa lukuisia asioita tieteen raportointikäytäntöjen lisäksi. 

Ensiksi voi olla, että käytetty kieli ja terminologia ovat reaalioptioteorian mukaista, jolloin tut-

kijat eivät kiinnitä siihen huomiota. Toiseksi tutkijat eivät koe terminologiaa tai sen raportoin-

tia tärkeäksi. Kolmanneksi käytetyn kielen ja terminologian raportointia ei ole yksinkertaisesti 

ole tunnistettu vaihtoehtona. 

Kirjallisuudessa kuitenkin tuodaan esille, että reaalioptiot eivät terminä ole yrityksissä kovin 

tuttu (Horn et al. 2015) ja se ymmärretään usein väärin (Busby ja Pitts 1997), mutta intuitiivi-

sesti ja konseptina niitä hyödynnetään aktiivisesti (muun muassa Hartmann ja Hassan 2006; 

Howell ja Jägle 1997; Busby ja Pitts 1997). Termejä mitä yrityksissä on niistä käytetty ovat 

esimerkiksi ”riskit ja mahdollisuudet”, ”riskianalyysi” ja ”riskienhallinta” (Busby ja Pitts 1997, 

s. 181). Nämä kertovat reaalioptioiden käytön tietoisuuden asteesta yritysten johdossa ja toi-

saalta käyttötarkoituksesta.  

Jotta osattaisiin selittää miksi yritykset käyttävät tai ovat käyttämättä reaalioptioteoriaa, tulisi 

yrityksissä reaalioptioista käytävää keskustelua ja käytettyä terminologiaa ymmärtää. Aineisto, 

joka sisältää suoria vastaajien lainauksia, on hyvin rajallinen ja rajautuu Alkaraan ja Northcott 

(2006), Coleman et al. (2010) ja Horn et al. (2015) haastatteluja sisältäviin tutkimuksiin sekä 

Park et al. (2016) tapaustutkimukseen. Heidän julkaisemansa sitaatit on esitetty suomennettuna 

taulukossa 5. 

Tämä narratiivia sisältävän aineiston vähyys johtuu paitsi tieteellisestä käytännöstä sisällyttää 

rajallinen määrä sitaatteja julkaisuihin (Hirsjärvi ja Hurme 2015) myös todennäköisesti tehty-

jen tutkimuksien luonteesta; ne ovat keskittyneet kyselytutkimuksiin ja haastattelut ovat olleet 

näissä vain täydentävässä roolissa. Tutkimuksissa on usein pyritty selvittämään reaalioptioiden 

arvonmääritysmenetelmien käyttöä suhteessa muihin yrityksen talouslaskentamenetelmiin 

(Baker et al. 2011). Tällaisessa tutkimuksessa narratiivin kuvausta ei välttämättä koeta merki-

tykselliseksi. 
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Taulukko 5. Kooste empiiristen tutkimusten sitaateista. 

Lähde Sitaatti Vastaaja Joukko 

Alka-

raan ja 

North-

cott 2006 

Reaalioptiot ovat lähinnä akateeminen harjoitus eikä 

sovellu oikeaan liiketoimintaan. 

Ryhmän 

talousjohtaja (Group 

Finance Director) 

Isobritannialaiset 

valmistavan teol-

lisuuden yritykset 

Olen sitä mieltä, että ihmisten kyvyt ymmärtää optioita 

on rajallinen. Toisin sanoen, he ajattelevat sen olevan 

teoriassa oikein, mutta käytännössä se ei toimi minun 

liiketoiminnassani. 
 

Ryhmän 

talousjohtaja (Group 

Finance Director) 

Reaalioptiot ovat sellainen, mitä voisimme käyttää, 

mutta tosiasiassa emme käytä. Olen tietoinen muista 

yrityksistä, jotka käyttävät, mutta me emme käytä. 
 

Yritysrahoitus- 

päällikkö (Corporate 

Finance Head) 

Reaalioptioita ei ole käytetty kahdesta syystä: Luotetta-

van datan syöttäminen malliin sekä ymmärtävätkö ih-

miset oikeasti mitä malli tarkoittaa vai onko se vain 

musta laatikko tuloksen saamiseksi? 
 

Yrityskehitys- 

päällikkö (Corporate 

Development  

Manager) 

Coleman 

et al. 

2010 

Katsomme liiketoimintaa, kuinka ylläpidämme ja kas-

vatamme sitä sekä mitkä ovat strategiset vaihtoehdot. 

Laskemmeko vaihtoehdon/option arvon formaalisti? 

Emme, koska se on enemmänkin tietoisuutta liiketoi-

minnasta. 
 

Valmistavan yrityk-

sen talousjohtaja 

(CFO) 

Australialaisia ta-

lousjohtajia pörs-

silistatuista raken-

nus-, rahoitus- ja 

kaivossektorilta 

sekä valmista-

vasta teollisuu-

desta 

Jokin asia voi tarjota aineettoman mahdollisuuden 

myöhemmin, mutta näiden arvoa ei määritellä muuten 

kuin ympäripyöreänä huomiona alaviitteissä. 
 

Kaivosyhtiön ta-

lousjohtaja (CFO) 

Olisi epätavallista, jos investoisimme "strategisista 

syistä", koska termiin liittyy arviointikomiteassa skep-

tisyyttä. "Strategisen sijoituksen" osalta kysymme 

"Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?" Tähän on tullut kyy-

nisyyttä ja mikäli taloudellista hyötyä ei ole saatavissa, 

ei ole soveliasta käyttää rahaa siihen. 
 

Valmistavan yrityk-

sen talousjohtaja 

(CFO) 

Jos kyse on suhteellisen pienestä sijoituksesta ja … se 

antaisi strategista hyötyä, voisimme hyväksyä sen. 

Mutta lopulta sen tulisi täyttää taloudelliset vaatimuk-

set. 
 

Kaivosyhtiön rahas-

tonhoitaja (Treasu-

rer) 
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Horn et 

al. 2015 

En usko, että tiedostamme sitä vielä, mutta olemme 

luultavasti saavuttaneet pisteen missä reaalioptiot ovat 

ottaneet johtavan laskentatekniikan paikan. 
 

Talousjohtaja (CFO) 
Skandinaaviset ta-

lousjohtajat 

useilta sektoreilta 
Laskemme ensin staattisen nettonykyarvon. Sitten las-

kemme reaalioptioarvon, ja lisäämme tämän passiivi-

sen nettonykyarvon päälle. 
 

Toimihenkilö  

(Official) 

Park et 

al. 2016 

Halusimme odottaa, kunnes teknologia on stabiilimpaa 

ennen kuin sitoudumme merkittävällä sijoituksella. 
 

Johtaja 

IT-investointeihin 

osallistuneita joh-

tajia, päälliköitä ja 

IT-henkilöstöä 

Halusin varmistua, että voimme jatkaa toimintoja ilman 

suuria keskeytyksiä mikäli [uusi teknologia] ei toimi 

kuten odotettu. [Vanha teknologia] rinnalla auttoi meitä 

palaamaan takaisin, mikäli oli tarve. 
 

IT-henkilö / Järjes-

telmä-analyytikko 

 

Tutkimuksissa raportoidun kielenkäytön painopiste koskee reaalioptioiden käyttöä laskenta-

menetelmänä; ei ajattelutapana tai metodologiana. Toisaalta tarkasteltaessa Coleman et al. 

(2010) ja Park et al. (2016) esittämiä sitaatteja, voidaan tulkita reaalioptioajattelun olevan läsnä 

päätöksenteossa, vaikka formaalia laskentaa ei suoritettaisikaan. Nämä sitaatit ovat linjassa 

muiden empiiristen tutkimusten kanssa, missä tutkijat ovat raportoinnissaan yhdistäneet haas-

tateltavien kommentteja ja kertoneet haastateltavien lausunnoista omin sanoin (muun muassa 

Busby ja Pitts 1997; Block 2007; Baker et al. 2011; Horn et al. 2015). Näistä tutkimuksista ja 

taulukon 3 sitaateista voidaan koostaa seuraavat johtopäätökset kielestä ja asenteista: 

- Reaalioptiot voivat olla hyödyllisiä; yritykset käyttävät reaalioptioajattelua ja reaaliop-

tioita intuitiivisesti. 

- Koetaan, että reaalioptiot eivät toimi omalla toimialalla, niitä ei ole yleisesti hyväksytty 

omalla toimialalla tai niitä ei voida käyttää juridisista syistä esimerkiksi julkisen puolen 

hankinnoissa. 

- Koetaan, että nykyiset laskentamenetelmät ja päätöksenteko, lähinnä nettonykyarvolas-

kenta ja maalaisjärki, toimivat hyvin eikä ole tarvetta reaalioptioille. 

- Koetaan, että reaalioptiolaskenta tarvitsee korkeaa matemaattista osaamista ja on liian 

sofistikoitunut käytännössä, johto ei ymmärrä tai osaa käyttää sitä ja se on lähinnä vain 

akateemiseen tutkimukseen. 
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- Organisaation realiteetit eivät kannusta reaalioptioiden käyttöön: esimerkiksi johto ei 

halua menettää valtaansa päätöksenteossa matemaatikoille ja investointien toimeen-

pano-organisaatio on eri kuin reaalioptioita sisältävien suunnitelmien tekijät. 

Johtopäätösten perusteella vaikuttaa siltä, että reaalioptioita käsitelleistä haastatteluista on ra-

portoitu lähinnä laskentamenetelmien käyttöä ja vain vähän reaalioptioajattelua. Tästä poik-

keus on Horn et al. (2015) maininta kuinka haastateltava pitää reaalioptioajattelua erityisen 

hyvänä laadullisena työkaluna selkeyttämään epävarmuuksia yrityskauppainvestointimahdol-

lisuuksissa. Ne, jotka ovat perehtyneet reaalioptioihin, näkevät reaalioptioajattelun hyödyn sa-

malla tavalla. Esimerkiksi, kun reaalioptioajattelua on käsitelty työpajan yhteydessä, osallistu-

jat ovat nähneet sen paitsi työkaluna arvioida joustavuuksia epävarmuuden alla, myös nimen-

omaan kommunikoida tätä joustavuutta ja epävarmuutta (esimerkiksi Triantis ja Borison 2001; 

Dortland et al. 2014). Kun Dortland et al. (2014) tapaustutkimukseen osallistuneille opetettiin 

reaalioptioajattelun viitekehys, he alkoivat käyttää reaalioptioterminologiaa osana kommuni-

kaatiotaan ja he kertoivat sen antaneen struktuuria ajatteluun. Tämä on hyvä esimerkki reaa-

lioptioteorian hyödyntämisestä ilman vaikeaksi koetun matematiikan antamaa stigmaa.  

Yhteenvetona voidaan todeta johdolla olevan pääosin negatiivinen tai skeptinen asenne reaa-

lioptioita kohtaan. Reaalioptiot on rinnastettu monimutkaisiin matemaattisiin laskelmiin ja ne 

koetaan hankaliksi ja epäluotettaviksi. Reaalioptioteoriaan perehtyneet vaikuttavat ymmärtä-

vän eron laskennan ja reaalioptioajattelun välillä. He käyttävät reaalioptioteoriaa laadullisena 

työkaluna ja kokevat sen hyödylliseksi epävarmuuden tunnistamisessa ja riskien kartoituk-

sessa, strategian kehityksen työkaluna sekä tapana kommunikoida epävarmuudesta struktu-

roidusti ja yhteisellä terminologialla. 

 

2.5 Reaalioptioiden tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet 

”Yksi ongelmista reaalioptioiden käytön oppimisessa on, että emme tiedä kuinka tunnistaa ne 

tosielämän johtamistilanteissa.” 

- Copeland ja Keenan (1998) 

 

Kuten kappaleessa 2.2 pohjustettiin, reaalioptiot ovat varjo-optioita, kunnes ne tunnistetaan. 

Ne ovat ikään kuin piilossa johdolta, kunnes niihin havahdutaan ja niihin kiinnitetään 
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huomiota. Vastaavasti mikäli reaalioption olemassaolo unohtuu, ei se lakkaa olemasta vaan 

palaa varjo-optioksi, kunnes se taas muistetaan tai sen edellytykset lakkaavat olemasta lopulli-

sesti.  

Varjo-optioiden tunnistamisen selittämiseksi on ehdotettu esimerkiksi johdon taaksepäin kat-

sovaa järkeilyä, jossa se intuitiivisesti ymmärtää organisaation teot ja resurssit ja siten reaa-

lioptiot (Bowman ja Hurry 1993), metakognitiivisia prosesseja kaavamaisuuksien tunnistami-

sessa (Mishra 2017), johdon yrittäjämäisiä ominaisuuksia (Mishra 2017; Trigeorgis ja Reuer 

2017), kokemuksen, intuition ja aktiivisen päättelyn yhdistelmää (Luehrman 1998), aktiivista 

optioiden etsintää ja rajoitetun huomion kohdentumista (Barnett 2005 ja 2008), tutkimuksessa 

ja kehityksessä vahingossa johdon tietoisuuteen tulevia varjo-optioita (Blazenko ja Yeung 

2015) sekä lukuisien pienten investointien myötä havaittavia reaalioptioita (Bowman ja Hurry 

1993). 

Varjo-optioiden tunnistamiseen liittyvien organisatoristen prosessien osalta mainintoja on 

edellä mainitut lukuisat pienet investoinnit sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, mutta tarkem-

paa kuvausta ja empiirisiä tutkimuksia ei reaalioptiokirjallisuudesta löydy. Kirjallisuudessa on-

kin peräänkuulutettu tarvetta systemaattisille työkaluille ja prosesseille reaalioptioiden tunnis-

tamiseksi ja määrittelemiseksi (esimerkiksi Busby ja Pitts 1997; Miller ja Waller 2003). Tähän 

on vastattu työkalujen osalta esimerkiksi holistisilla kartoitusmalleilla (esimerkkeinä Mika-

elian et al. 2011; Ajak et al. 2019), tarkistuslistoilla (McGrath ja MacMillan 2000) ja reaaliop-

tioajattelun yhdistämistä skenaarioajatteluun (Driouchi et al. 2009; Dortland et al. 2014). Myös 

reaalioptioiden arvonmäärityskirjallisuudessa mainituista työkaluista, kuten päätöksenteko-

puista ja vaikutusdiagrammeista (Lander ja Pinches 1998), voi olla hyötyä varjo-optioiden tun-

nistamisessa. 

Varjo-optioiden tunnistamista henkilökohtaisten ominaisuuksien ja toimien pohjalta ei kirjal-

lisuudessa käsitellä empirian kautta (poikkeuksena viittaukset yrittäjämäisiin ominaisuuksiin). 

Myöskään kulttuurillisia seikkojen, kuten kollektivismin ja riskinottohalukkuutta, vaikutusta 

ei ole tutkittu (Song et al. 2015). Näiden ympäriltä on tehty konseptuaalista tutkimusta, simu-

lointia ja mallinnusta päätöksentekoon vaikuttavista seikoista sekä laboratoriokokeita, joissa 

tulkitaan lopputuloksien kautta toimijan ominaisuuksia. Nämä tutkimukset painottuvat jo tun-

nistettuihin reaalioptioihin. Toisin sanoen, koska tutkimusta varjo-optioiden löytämisestä, niin 

prosessien kuin tunnistajien osalta, on rajallisesti, on hyvä tarkastella kirjallisuutta 
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tunnistamiseen vaikuttavista seikoista sekä reaalioptioiden edistämisestä organisaatioissa ja 

yrittää tehdä niistä johtopäätöksiä tunnistamiseen liittyen. 

Konseptuaalisia tutkimuksia on tehty esimerkiksi johdon rajoitetusta huomiokyvystä ja infor-

maation omaksumisesta (Barnett 2005 ja 2008; Jahanshahi ja Nawaser 2018), johdon kompen-

saatiomallien vaikutuksesta havaintokykyyn ja reaalioptioiden edistämiseen (McGrath 1999; 

Reed ja Storrud-Barnes 2010), uponneiden kustannusten harhan aiheuttamasta mahdollisesta 

ylisitoutumisesta (Adner ja Levinthal 2004; Zardkoohi 2004; Barnett 2008), organisaation re-

aalioptioiden ylläpidosta ja toteuttamisesta (Miller ja Waller 2003; Adner ja Levinthal 2004; 

Barnett 2008) ja hallituksen roolista johdon haastajana reaalioptioiden tunnistamisessa ja to-

teuttamisessa (Bukhvalov ja Bukhvalova 2011; Platou ja Aspelund 2019). 

Näiden tutkimuksien perusteella organisaatioissa kannattaa osa henkilöstöresursseista allo-

koida operatiiviseen, päivittäiseen toimintaan, osa tunnistamaan varjo-optioita ja osa nimen-

omaisesti seuraamaan miten muutokset strategiassa ja ympäristössä vaikuttavat reaalioptioihin. 

Tällöin johdon rajallinen huomio- ja ymmärtämiskyky ei rajoita optioiden tunnistamista ja 

edistämistä. Samalla vastuukysymykset tulevat vastatuiksi. Reaalioptioista vastaavien henki-

löiden palkitseminen kannattaa sitoa optio- tai osakekannustimiin, jolloin palkkiorakenne on 

samanlainen reaalioptioiden tuottorakenteen kanssa, ja siinä tulee huomioida reaalioptioiden 

epävarma luonne. Samalla hallituksen tulisi vaatia johtoa etsimään ja suunnittelemaan reaa-

lioptioita heti strategisten haasteiden tunnistamisen jälkeen. Tällöin johto etsii aktiivisesti uusia 

reaalioptioita ja pitää huolta jo tunnistettujen reaalioptioiden seurannasta ja oikea-aikaisesta 

toteuttamisesta.  Organisaatioissa tulisi samalla luoda säännölliset tarkistusprosessit yli-

sitoumuksien välttämiseksi ja toisaalta projektien lakkauttamiseksi ajoissa tarpeen mukaan. 

Näihin liittyviä seikkoja on lähestytty simulaation ja mallinnuksen kautta sekä empiirisesti la-

boratoriokokeilla, tapaustutkimuksilla ja kyselyillä. Tutkimuksissa päätöksentekijöiden tode-

taan ymmärtävän intuitiivisesti reaalioptioita (Ford ja Lander 2011; Busby ja Pitts 1997), mutta 

reaalioptioissa on johdon toimesta hinnoitteluvirheitä ja johto yliarvioi reaalioption arvon epä-

varmuuden alla (Posen et al. 2018; Miller ja Shapira 2004; Khan et al. 2017; Lankton ja Luft 

2008). Ylisitoutuminen on pienempää, kun käytetään reaalioptiomalleja, kuin jos käytettäisiin 

pelkkää nettonykyarvolaskentaa (Denison 2009). Johdon kompensaatiomalli koetaan olevan 

ristiriidassa reaalioptioiden toteuttamisen kanssa (Triantis ja Borison 2001; Wang ja Lim 

2008), jolloin se kannattaa sitoa optio- tai osakeohjelmiin ja lyhytaikaista palkitsemista tulee 

välttää (Alessandri et al. 2012; Hugonnier ja Morellec 2007). Johto pitää reaalioptioita 
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pääsääntöisesti liian kauan avoinna (Sadri et al. 2010), mutta samalla johdon kannustimet voi-

vat johtaa odotusoption ennenaikaiseen toteuttamiseen (Hugonnier ja Morellec 2007). Organi-

saatioissa, joissa reaalioptiot ovat vakiinnuttaneet asemansa, johto toteuttaa hylkäysoptioita, 

vaikka sillä olisi hänelle itselle epäsuotuisia vaikutuksia, ja päätöksiin ei vaikuta olevan tun-

nesidettä (Moel ja Tufano 2002). Odotusoption oikea-aikaisella käytöllä on merkittävä vaiku-

tus; jos epävarmuus tekijöitä on vähän, kannattaa odottaa uutta informaatiota, mutta mikäli 

epävarmuustekijöitä on lukuisia, odottaminen ei kannata (Power ja Reid 2013). Organisaa-

tioissa tulisi luoda erillinen projektitason valmius seurata ja tehdä tehokkaita optioiden muok-

kaus- ja toteutuspäätöksiä, koska tämä korreloi vahvasti joustavuushyötyjen kanssa (Klingebiel 

2012). Toisaalta on myös alustavaa näyttöä, että operatiivisten reaalioptioiden käyttö ja jous-

tavuus yleisesti on epätodennäköistä rutiineja ja toiminnan standardointia tehokkuuden nimissä 

sisältävissä yrityksissä (Tamayo-Torres et al. 2010) ja, että investointi toimivaan informaation 

keruujärjestelmään yhdessä informaation tulkinnan ja hyödyntämisen kanssa lisää tuotannol-

listen reaalioptioiden käyttöä (Ojha et al. 2015). 

Vaikuttaa siltä, että reaalioptioiden toteuttamista koskevat konseptuaaliset tutkimukset, jotka 

perustuvat logiikkaan ja muihin liikkeenjohdon teorioihin, ovat linjassa simulointien ja empii-

risten tutkimusten kanssa. Niistä ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä varjo-optioiden tun-

nistamiseen, joten tätä tulisi tutkia enemmän. Samalla tulisi tutkia miten yrityksissä, joissa re-

aalioptioita jo käytetään, on järjestetty sisäiset prosessit ja työkalut niiden tunnistamiseen, yl-

läpitämiseen, seurantaan ja toteuttamiseen. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1 Menetelmien ja otannan kuvaus 

Koska reaalioptioajattelun soveltaminen suomalaisessa prosessiteollisuudessa on vähän kartoi-

tettu ja tuntematon alue, halutaan sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin sekä sy-

ventää saatavia tietoja. Siten teemahaastattelu on puolistrukturoituna haastattelumuotona so-

piva menetelmä kerätä empiiristä aineistoa. (Hirsjärvi ja Hurme 2015, s. 35 ja 47; Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka 2006) Teemojen valinnassa hyödynnettiin reaalioptiokirjallisuudessa 

esiinnousseita ilmiöitä, ajatuksia ja neuvoja siten, että tutkimuskysymyksiin saataisiin synteti-

soitua koherentteja vastauksia ja näkökulmia. Teemojen valinnan jälkeen kunkin teeman alle 

laadittiin avoimia esimerkkikysymyksiä, joilla teemaa lähdettiin avaamaan haastatteluissa.  

Ennen varsinaisten haastateltavien yhteydenottoja kaksi lyhyttä koehaastattelua suoritettiin 

huhtikuussa. Haastatellut olivat tutkijan henkilökohtaisia läheisiä kontakteja kemianteollisuu-

desta. Koehaastattelujen yhteydessä tutkija sai alustavia näkemyksiä reaalioptioajattelun sovel-

tamisesta kemianteollisuudessa sekä käytettävästä sanastosta. Tämän johdosta yhteydenotto-

viestiä sekä varsinaisten haastatteluiden tukikysymyksiä muokattiin paremmin ymmärrettä-

viksi. 

Varsinaisten haastateltavien valinnan yhteydessä selvitettiin ensin soveltuvat yritykset Kemi-

anteollisuus ry:n jäsenluettelosta (Kemianteollisuus 2020). Tämän jälkeen haettiin julkisista 

tietolähteistä kunkin yrityksen liikevaihto ja asetettiin yritykset sen avulla suuruusjärjestyk-

seen. Kirjallisuuden perusteella suuret yritykset käyttävät todennäköisimmin reaalioptioita ja 

niiden investoinnit ovat todennäköisesti merkittäviä ja pitkäkestoisia, jolloin reaalioptioajatte-

lua voidaan olettaa sovellettavan. Yritysluetteloa täydennettiin yrityksellä, jonka tiedetään ylei-

sesti hyödyntävän kemiallisia prosesseja, esimerkiksi sellun valmistuksessa. 

Tutkija kontaktoi puhelimitse, sähköpostilla ja LinkedInin välityksellä haastateltavia sekä pu-

helimitse omia yhteyshenkilöitään saadakseen esittelyn soveltuvalle henkilölle kyseisessä or-

ganisaatiossa tai toisessa organisaatiossa (lumipallo-otanta). Osa haastateltavista suositteli 

myös proaktiivisesti haastateltavia omasta ja toisista organisaatioista. Jokaisen kontaktoinnin 

yhteydessä kerrottiin lyhyesti esimerkkien kautta mitä reaalioptiot ovat ja miten reaalioptio-

ajattelua sovelletaan sekä tiedusteltiin alustavasti kokemuksia teemoista. Tällä tavoin varmis-

tuttiin, että henkilöllä on tutkimuksen kannalta relevanttia informaatiota ja samalla herätettiin 

tutkittavassa kiinnostus aihetta ja tulevaa teemahaastattelua kohtaan. Kontaktoinnit suoritettiin 
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vuoden 2020 huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa. Varsinaiset haastattelut suoritettiin tou-

kokuussa. 

Ennen haastattelua haastateltaville lähetettiin haastatteluteemat sekä näihin esimerkkikysy-

myksiä, jotta he voivat varmistaa työnantajaltaan mitä tietoja voivat kertoa. Tästä on esimerkit 

liitteissä 1-6. Samassa viestissä lähetettiin lisätietona kontaktoinnin yhteydessä mainitut konk-

reettisia esimerkkejä reaalioptioajattelun hyödyntämisestä sekä kooste reaalioptiotyypeistä 

(taulukko 3) ja internetlinkit aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja helppolukuisiin lähteisiin 

(Luehrmann 1998; Copeland ja Keenan 1998; Investopedia; Wikipedia). Tässä menettelyssä 

hyötynä on itse haastattelussa nopeasti asiaan pääseminen ja haasteltavat voivat reflektoida ja 

selvittää mikä on tilanne heidän työyhteisössään reaalioptioiden ja reaalioptioajattelun sovel-

tamisessa. 

Tutkimuseettisten seikkojen huomioimiseksi haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tarkoitus 

ja sisältö etukäteen sekä kerrottiin tutkimuksen olevan täysin anonyymi (Ruusuvuori ja Tiittula 

2005). Samassa yhteydessä heille kerrottiin, että haastattelu nauhoitetaan ja tallenteen tuhotta-

van Pro Gradun palautuksen jälkeen. 

Kontaktoituja henkilöitä varsinaisiin haastatteluihin oli yhteensä 18 kappaletta ja haastateltavia 

näistä saatiin yhteensä 10. Haastateltavien määrä on pieni suhteessa kaikkien prosessiteollisuu-

den asiantuntijoihin ja johtajiin, mutta heidän ollessa alansa asiantuntijoita, voidaan olettaa, 

että heidän vastauksensa ovat kuvaavia prosessiteollisuudelle ja siten käytettävissä tutkimuk-

sen empiirisessä aineistossa. Lisäksi, vaikka joukko on niin pieni, että aineistosta ei voi tehdä 

tilastollisia yleistyksiä eikä testata tilastollisesti merkitsevällä tavalla ryhmien välisiä eroja, 

voidaan tilastollisten yleistysten sijasta ymmärtää reaalioptioajattelun soveltamista. Jokainen 

haastateltava on lukuisine kokemuksiensa ja ammattitaitonsa kannalta merkittävä, joten kerät-

tävä aineisto on näiden osalta runsas. (Hirsjärvi ja Hurme 2015; s. 58-59) 

Haastattelujen edetessä huomattiin saturaation alkavan tapahtua kuudennen-seitsemännen 

haastattelun kohdalla. Kolmen viimeisen haastattelun yhteydessä yritettiin saada uusia näkö-

kulmia sekä yksityiskohtaisempaa tietoa. Tässä onnistuttiin vaihdellen. Haastatellut henkilöt ja 

heidän edustamansa yritykset on esitetty anonymisoituina taulukoissa 6 ja 7.  
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Taulukko 6. Haastateltujen edustamat yritykset. 

Yritys Toimiala Liikevaihto, MEUR 

Alpha Polttoaine/Energia 5000+ 

Beta Polttoaine/Energia 5000+ 

Delta Muoviteollisuus 0-100 

Epsilon Lääketeollisuus 1000+ 

Gamma Metsäteollisuus 5000+ 

 

Taulukko 7. Haastatellut. 

Henkilö, 

koodinimi 
Yritys Asema 

Koulutus-

taso 

Koulutus-

tausta 
Ikä 

Vuodet 

prosessi-

teollisuu-

dessa 

Vuodet in-

vestointien 

ja strategian 

parissa 

Vellamo Alpha Hallitus 
Tutkija- 

koulutus 
Tekninen 50-59 15-20 15-20 

Väinö Alpha Johtaja Maisteri Tekninen 40-49 20-25 10-15 

Tuira Alpha Keskijohto Maisteri Tekninen 30-39 10-15 0-5 

Tapio Beta Hallitus Maisteri 
Tekninen ja  

kaupallinen 
40-49 15-20 10-15 

Aino Beta Johtaja 
Tutkija- 

koulutus 
Tekninen 40-49 15-20 10-15 

Ahti Delta Hallitus Maisteri Kaupallinen 50-59 0-5 20-25 

Tellervo Epsilon Johtaja Maisteri 
Tekninen ja  

kaupallinen 
40-49 15-20 10-15 

Ilmatar Gamma Johtaja Maisteri 
Tekninen ja  

kaupallinen 
50-59 20-25 15-20 

Annikki Gamma Asiantuntija 
Tutkija- 

koulutus 
Tekninen 30-39 10-15 0-5 

Seppo Gamma Asiantuntija Maisteri Kaupallinen 30-39 0-5 5-10 

 

Kaikki haastattelut, paitsi Annikin ja Sepon osalta, suoritettiin yksilöhaastatteluina. Annikin ja 

Sepon haastattelu suoritettiin parihaastatteluna, koska he tekevät työtä läheisesti yhdessä 

komplementaarisin roolein ja toivoivat yhteishaastattelua ajan säästämiseksi. Neljä haastatte-

lua suoritettiin puhelimitse ja viisi verkkotapaamisena, joissa oli yhtä lukuun ottamatta video-

yhteys. Haastattelut kestivät keskimäärin 58 minuuttia ja vaihteluväli oli 30-90 minuuttia. Kes-

kustelut käytiin arkikielellä sekä litteroitiin sisällönanalyysiä varten soveltuvin osin 
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(Hyvärinen et al. 2017) vuorokauden sisään, jotta haastatteluiden purkaminen oli mahdollisim-

man luotettavaa. Osalta haastateltavista kysyttiin jälkikäteen puhelimitse tai sähköpostilla tar-

kennuksia heidän lausuntoihinsa.  

Analyysimenetelmäksi valittiin teoriaohjaava sisältöanalyysi, joka ei ole yhtä tiiviisti rajattu 

teoriaan kuin teorialähtöinen sisältöanalyysi ja siten menetelmässä on mahdollista luoda uusia 

ajatusmalleja empiirisen aineiston avulla. Tutkimuskysymykset ja kirjallisuudessa kuvattu re-

aalioptiotuntemus huomioiden valittu menetelmä oli paras vaihtoehto. (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka 2006; Hirsjärvi ja Hurme 2015) 

Aineiston analyysi alkoi jo haastattelun yhteydessä. Haastatteluiden aikana tutkija tiivisti ja 

tulkitsi haastateltavan kuvausta ääneen jo haastattelun aikana, jolloin haastateltava pystyi täy-

dentämään sekä vahvistamaan tai hylkäämän tulkinnan. Litteroitua aineistoa järjesteltiin, sel-

vennettiin, tiivistettiin ja luokiteltiin. (Hirsjärvi ja hurme 2015, s. 137) 

Litteroitua aineistoa selvennettiin ja tiivistettiin poistamalla täytesanoja ja muuttamalla puhe-

kieli kirjakieleksi siten, että lausunnon merkitys ei muutu. Tämä tehtiin lukemisen ja hakutoi-

mintojen käytön helpottamiseksi. Myös monimutkaisia ja polveilevia lauserakenteita järjestel-

tiin samoista syistä. Näissä pidettiin erityistä huolta, että lausunnon merkitys ja henki ei muutu; 

muokattuja lausuntoja verrattiin nauhoitteeseen sekä alkuperäiseen litteraatioon. 

Analyysin yhteydessä lausunnoille annettiin eri luokkia teoriaosan pohjalta. Näitä olivat esi-

merkiksi havaitut reaalioptiotyypit, asenteet, reaalioptioista käytetty terminologia sekä ilmiöt 

mitä lausunto koskee. Luokittelussa ja teemoittelussa hyödynnettiin lisäksi tutkimuksen viite-

kehystä (kuva 1) ja kuvan 5 jaottelua. Luokittelu ja teemoittelu hyötyivät jo haastatteluteemo-

jen laatimisvaiheessa tehdystä jaottelusta.  

 

3.2 Rajoitukset 

Koska tässä tutkimuksessa suoritettiin harkinnanvarainen näyte niin yritysten kuin haastatelta-

vien osalta, voi aineisto olla monin tavoin harhainen. Kerätyn aineiston edustavuutta tarkastel-

taessa voidaan todeta, että se on vain pieni osa perusjoukosta eikä siten ole yleistettävissä. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2015; s. 60) Koska aikaisempia tutkimuksia reaalioptioajattelun hyödyn-

tämisestä suomalaisessa prosessiteollisuudessa ei ole, voidaan katsoa tutkimuksen olevan hyvä 

ensimmäinen askel laajempiin tutkimuksiin. 
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Täytyy myös huomioida, että avovastauksinen kysymys voi olla moniselitteinen ja vastaajat 

vastata eri tavoin, jolloin vastausten vertailtavuus heikkenee (Ruusuvuori ja Tiittula 2005). Sa-

nojen konnotaatiot ovat erilaisia eri ihmisillä ja jopa yksinkertaisissa ja tavallisissa ilmaisuissa 

voi ilmetä epäselvyyttä (Hirsjärvi ja Hurme 2015; s. 53). 

Tutkijan rajoitettu havaintokyky haastattelun yhteydessä on voinut vaikuttaa analysoitavaan 

aineistoon. Myös täytesanojen ja jatkamiseen kannustaminen sekä näiden ajoittainen puuttu-

minen on saattanut vaikuttaa haastattelujen etenemiseen. Koska haastatteluissa ei-sanalliset 

piirteet, kuten nyökkäykset, ilmeet ja eleet, eivät olleet oleellisia, ei se ole aiheuttanut rajoituk-

sia aineistoon. Sen sijaan puheyhteys katkesi osassa haastatteluja hetkeksi, jonka jälkeen pyy-

dettiin toistamaan vastaus. Tässä yhteydessä toistettu vastaus on saattanut muuttua alkuperäi-

sestä. Myös litteraation luonne jo tehtynä tulkintana ja valintoina on saattanut vaikuttaa ana-

lyysiin. (Hyvärinen et al. 2017) Litteraatiossa ja valinnoissa pyrittiin noudattamaan aina samoja 

sääntöjä systemaattisesti. Haastattelija, litteroija ja tutkija ovat sama henkilö. 

 

3.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Validiteetti 

Validiteetissa on kyse siitä, onko tutkimus pätevä, eli onko se tehty perusteellisesti, ovatko 

tulokset ja päätelmät oikeita havainnoista. Riski siitä, että tutkija olisi nähnyt suhteita tai peri-

aatteita virheellisesti on olemassa. Tämän mahdollisuuden minimoimiseksi aineiston ja ana-

lyysin esittelyssä pyritään kuvaamaan mahdollisimman laajasti haastateltavien lausuntoja. 

(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006) 

Sen sijaan on mahdollista, että niiltä osin kuin haastatteluaineistoa ei ole kuvattu empiirisessä 

osassa, voi tulkinta analyysivaiheessa olla virheellinen ja lausunnoille on annettu vääriä mer-

kityksiä tai niiden tärkeys tutkimuksen näkökulmasta on tulkittu väärin. Tämän todennäköisyys 

on kuitenkin pieni, koska aineistoa analysoitiin ja tutkittiin lukuisia kertoja niin nauhoitteista 

kuin litteroiduista teksteistä. Lisäksi epäselvissä tapauksissa haastateltavilta kysyttiin välittö-

mästi, onko hänen lausuntonsa tulkittu oikein. Lisäksi osaan haastateltavista otettiin jälkikäteen 

yhteyttä tulkinnan selventämiseksi. Haastateltaville lähetettiin lisäksi omat osuutensa tarkistet-

tavaksi, jonka yhteydessä kolme haastateltavaa selvensi lausuntojaan ilman, että lausunnon 

merkitys muuttui. Myös haastateltavat kysyivät aktiivisesti heille epäselvissä kysymyksissä 

selvennystä. Näiltä osin voidaan todeta, että aineistoon ja analyysiin on suhtauduttu kriittisesti. 

(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006) 
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Selkeät kielelliset riskit ovat väärien kysymysten kysyminen sekä kysymättä jättäminen. On 

ollut mahdollista, että haastattelujen yhteydessä on kysytty tutkimuksen kannalta vääriä kysy-

myksiä. Merkittävä osa esitetyistä kysymyksistä on liitteissä 1-6, mutta lukuisia tarkentavia 

kysymyksiä ei ole kirjattu etukäteen erikseen, vaan ne ovat haastatteluhetkessä kehitettyjä. 

Myös kysymättä jätettyjen tai eri kysymysten avulla olisi voitu saavuttaa erilainen lopputulos 

tutkimukselle. Kaikissa haastatteluissa ei kysytty kaikkia kysymyksiä ja kysymismuoto ja -

järjestys on ollut erilainen. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006) 

Myös haastateltujen muistinvaraisuus ja tulkinnat kokemuksistaan voidaan katsoa aiheuttavan 

virheitä; haastateltavat eivät siis välttämättä kertoneet tai muistaneet kaikkea kysyttyyn aihee-

seen liittyvää. Voi myös olla, että lausunnoissa on liioiteltu tai vähätelty sekä annettu liikaa tai 

liian vähän painoarvoa yksittäisille asioille. Näiden osalta tutkimuksen validiuden ei uskota 

vaarantuneen.  

Voidaan todeta, että tutkimuksen rakennevalidius, eli kuinka hyvin haastateltujen ja tutkijan 

konstruktiot vastaavat toisiaan, on hyvällä tasolla. Tutkimuksessa on pyritty käyttämään sa-

moja käsitteitä, jotka heijastavat tutkituiksi aiottua ilmiötä tutkijan, tutkittavan ja muiden tut-

kijoiden määritelmien osalta. Tutkijan tausta on koulutuksen puolesta samankaltainen haasta-

teltujen kanssa, joka on edesauttanut tätä. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006; Hirsjärvi 

ja Hurme 2015) 

Ulkoisen validiuden näkökulmasta tarkasteltuna tutkimus ei ole täysin yleistettävissä. Tutki-

musalueen voidaan kuvitella olevan monivärinen rantapallo, josta kukin tutkimus tutkii vain 

yhtä osaa eikä siten voi koskaan tuottaa täydellistä ymmärrystä. Mikäli aiheesta suoritettaisiin 

lukuisia samankaltaisia tutkimuksia satojen yritysten ja tuhansien haastateltavien osalta, voisi 

havainnot olla yleistettävissä. Ottamalla huomioon, että kukin tutkittava on yksilö, heidän ko-

kemuksensa ja näkemyksensä ovat uniikkeja sekä tutkimustuloksen riippuessa historiasta, voi-

daan todeta, että tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, vaikka tulokset antavatkin viit-

teitä reaalioptioiden käytöstä Suomen prosessiteollisuudessa. Voidaan kuitenkin todeta, että 

tutkittavat tilanteet on kuvattu mahdollisimman hyvin ja niiden henki käy ilmi. (Hirsjärvi ja 

Hurme 2015; s. 188) 
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Reliabiliteetti 

Reliabiliteettia tarkastellessa voidaan jako tehdä karkeasti kolmeen osa-alueeseen: metodiin, 

ajalliseen ja tulosten tarkastelun johdonmukaisuuteen. Metodin osalta voidaan todeta, että tut-

kimuksessa on toimittu johdonmukaisesti. Koehaastatteluja lukuun ottamatta haastattelut nau-

hoitettiin ja litteroitiin, jotta keskusteluun pystytään palaamaan sekä esimerkiksi tarkastele-

maan äänenpainoja, epäröintiä, korjauksia ja tarkennuksia. Haastatteluissa ei vaikuttanut ole-

van haastateltavan johdattelua tietynlaiseen vastaukseen, mutta yksittäisissä tapauksissa haas-

tattelija siirtyi haastattelussa eteenpäin, vaikka haastateltava olisi halunnut jatkaa tietystä ai-

heesta puhumista esimerkiksi rönsyillen aiheen ulkopuolelle. Näissä yhteyksissä lausetta ei 

kuitenkaan keskeytetty, vaan annettiin haastateltavan puhua loppuun ja tutkija ohjasi keskus-

telun takaisin tutkittavan aiheen piiriin.  

Haastatteluissa, joissa hyödynnettiin myös videoyhteyttä, voitiin tulkita haastateltavien ilmeis-

tä ja eleistä esimerkiksi kysymyksen olevan hankala. Videoyhteyksistä kuitenkin tallennettiin 

vain ääni, joten näihin ei pystytty palaamaan. Näiden osalta ei kuitenkaan ole merkittävää riskiä 

luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta. 

Nauhoituksen etuna ovat lisäksi haastattelijan mahdollisuus keskittyä itse haastatteluun sekä 

haastattelun jälkeiseen litterointiin ja siten tarkempaan raportointiin muistiinpanojen tekemisen 

sijasta. Litterointi suoritettiin haastattelun jälkeen vuorokauden sisään. Tässä etuna on, että 

haastattelun vivahteet ovat tutkijan mielessä, aineisto inspiroi tutkijaa, hän pystyy kodifioi-

maan ne vaivatta ja mikäli tietoja pitäisi täydentää tai selventää, on se helpoimmin tehtävissä 

heti haastattelun jälkeen (Hirsjärvi ja Hurme 2015; s. 135). Litteroinnissa on pidetty yllä huo-

lellisuutta ja pyritty toimimaan systemaattisesti. Litteroinnissa ei huomioitu täytesanoja ja ään-

teitä. Puhekieli muutettiin kirjakieleksi, jotta hakutoimintojen käyttö helpottui. Osassa lause-

rakenteita muokattiin jäsennellymmäksi, mutta samalla tarkasteltiin alkuperäistä lausuntoa rin-

nalla, jotta varmistettiin sanoman ja merkityksien muuttumattomuus. 

On mahdollista, että osa haastateltavista on vastannut tavalla, joka on ollut hänen tulkintansa 

mukaan oikea vastaus, mutta ei totuudenmukainen. Tämän todennäköisyys arvioidaan olevan 

pieni. Sen sijaan vastauksen kontekstisidonnaisuus voi olla kohtalainen. Voi siis olla, että haas-

tattelujen edetessä aikaisemmat kysymykset ja haastateltavien lausunnot ovat vaikuttaneet tu-

leviin vastauksiin. Toisin sanoen, aikaisempien vastausten sisältö on virittänyt ajattelun tiet-

tyyn suuntaan. Myös tutkittaville lähetetty esitietomateriaali sekä lista haastattelukysymysesi-

merkeistä on todennäköisesti vaikuttanut jollakin tasolla vastauksiin, mutta tasoa on hankala 



41 

 

arvioida tarkasti. Mikäli haastattelut olisi suoritettu ilman edellä mainittuja materiaaleja, olisi 

ensinnäkin haastattelujen saaminen ollut huomattavasti hankalampaa, ja toiseksi käytettävissä 

oleva rajallinen haastatteluaika olisi pitänyt käyttää huomattavasti eri tavalla. Riski on ollut 

hyväksyttävä ottaen huomioon saavutettu hyöty. 

Havaintojen pysyvyys kullakin henkilöllä on osittain toteutuva; henkilöiden kartuttaessa koke-

musta samoja henkilöitä haastatellessa saattaa kertyvä aineisto olla erilaista. Lisäksi toisella 

haastattelijalla tai tutkijalla saattaa olla erilainen suhde haastateltaviin kuin tämän tutkimuksen 

tekijällä, joka kuuluu samaan ammatilliseen joukkoon suurimman osan tutkittavien kanssa. Li-

säksi koska osa haastateltavista oli tutkijalle tuttuja sekä lumipallotekniikalla hankittuja, on 

saatu rakennettua luottamusta jo ennen haastattelua. Sen sijaan, mikäli samaa nyt kerrytettyä 

aineistoa tulkittaisiin toisen tutkijan toimesta samasta näkökulmasta, on analyysin lopputulos 

hyvin todennäköisesti samanlainen. Kategorisoinnit ovat olleet perusteltuja, aukikirjoitettuja ja 

systemaattisia. 
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4 EMPIIRINEN ANALYYSI REAALIOPTIOAJATTELUN 

SOVELTAMISESTA 

Tässä kappaleessa esitellään aineistoa käyttäen osin hyväksi teoriaosan kappalejakoa ja osin 

haastatteluissa esiin nousseita teoriasta löytyviä teemoja. Näitä ovat reaalioptioihin liittyvä ter-

minologia ja asenteet, miten erilaisia reaalioptiotyyppejä sovelletaan kohdeyrityksissä ja min-

kälaisia prosesseja kohdeyrityksissä on reaalioptioiden tunnistamista toteuttamiseen.  

Aineistoa kuvatessa siteerataan haastateltuja mahdollisimman paljon, koska reaalioptiokirjal-

lisuudessa suorien sitaattien määrä on rajallinen. Näin toimimalla dokumentoidaan käytettyä 

kieltä ja ajattelumalleja suodattamattomana; tarjoamalla samalla lukijalle mahdollisuus omaan 

tulkintaansa. 

4.1 Reaalioptioterminologia ja asenteet  

”Tyypillisesti ei useinkaan käytetä varsinaisesti termiä reaalioptio, mutta puhutaan hyvin pal-

jon optionaalisuudesta. Kuten esimerkiksi logistiikka- ja tuotantoassetteihin sisältyvästä op-

tionaalisuudesta, ja miten voi tällaisia erilaisia assetteja käyttää erilaisissa markkinatilan-

teissa.” 

- Tapio terminologiasta 

 

Reaalioptiotermiä ei ole käytetty haastateltujen työyhteisöissä eikä aikaisemmissa työpai-

koissa. Haastatteluissa termin reaalioptio tunnistivat Tapio, Ahti ja Seppo, joilla kaikilla on 

kauppatieteiden maisterin tutkinnot. Heidän osaltaan ikäryhmä tai asema ei vaikuta tunnista-

miseen. Sen sijaan niin maisteri- kuin tutkijatasoisen teknisen koulutuksen ja kaupallisen täy-

dennyskoulutuksen, kuten MBA:n, omaavat eivät tunnistaneet termiä. Havainto ei ole odotta-

maton, koska teknillisissä koulutusohjelmissa talouteen liittyvillä kursseilla tarkoitus on pää-

sääntöisesti tutustua perusasioihin ja siten yleisimmin käytetyt työkalut, kuten nettonykyarvo-

laskenta, projektinhallinta ja johtamisteoriat, ovat keskeisiä. MBA-opinnoissa reaalioptioteo-

rian opettaminen on myös epätavallista (Baker et al. 2011). Siten edistyksellisiä konsepteja, 

kuten reaalioptioteoriaa, ei ole opetettu muualla kuin kaupallisissa maisteriopinnoissa.  

Raportoiduissa kyselytutkimuksissa, joista esimerkiksi Horn et al. (2015) on otosjoukoltaan 

samankaltainen, tunnettuus on ollut noin 30 %. On kuitenkin vaikea sanoa, onko tutkimuksissa 

reaalioptioteorian vähäinen tunnettuudessa johtunut juuri koulutustaustasta vai muista 
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tekijöistä. Esimerkiksi aikaisempien tutkimuksien (Brounen et al. 2004, taulukko 1; Graham ja 

Harvey 2001, taulukko 2) mukaan toimitusjohtajan omaava MBA-tutkinto ei vaikuta oleelli-

sesti reaalioptioiden hyödyntämiseen. Usein näissä ja vastaavissa tutkimuksissa vastaajat ovat 

rahoitusjohtajia tai yrityksien ylintä johtoa. Tyypillisesti rahoitusjohtajaksi valikoituu kauppa-

tieteellisen koulutuksen omaavat; tuotantotalouden ollessa teknisenä koulutustaustana poik-

keus. Ylimpään johtoon sen sijaan, varsinkin teollisuudessa, valikoituu teknisen ja kauppatie-

teellisen taustan omaavia. Nämä saattavat osaltaan selittää termistön huonoa tunnettuutta. 

Kaikki haastateltavat kuitenkin tunnistivat reaalioptioajattelun elementtejä työssään, kun niitä 

heille esimerkkien kautta kuvattiin. Kun heitä pyydettiin kuvaamaan minkälaisilla termeillä 

puhutaan reaalioptioista, nousivat yleisimmin esille sanat vaihtoehto, mahdollisuus ja jousta-

vuus. Nämä ovat hyvin kuvaavia suomenkielisiä vaihtoehtoja reaalioptiolle. Myös optionaali-

suus ja optio nousivat keskusteluissa paikoin esille keskusteltaessa reaalioptioita tarkoittavasta 

terminologiasta. Nämä todennäköisesti juontuvat englannin kielen lainasanoista; option tar-

koittaa vaihtoehtoa ja mahdollisuutta sekä optionality vaihtoehtoisuutta ja valinnaisuutta. Löy-

dökset ovat odotettuja ottaen huomioon suomenkielisten sanojen merkityksen. Reaalioptioista 

käytettävien termien esiintyminen haastatteluissa on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Yrityksissä käytettävät reaalioptioihin viittaavat yleisimmät termit. 

Nimi Asema Yritys optio 
optionaa- 

lisuus 

joustavuus 

/jousto 

mahdol-

lisuus 
vaihtoehto 

Vellamo Hallitus Alpha X   X X 

Väinö Johto Alpha X  X X X 

Tuira Keskijohto Alpha  X X  X 

Tapio Hallitus Beta X X X X  

Aino Johto Beta X   X X 

Ahti Hallitus Delta  X X  X 

Tellervo Johto Epsilon    X X 

Ilmatar Johto Gamma X  X  X 

Annikki 

ja Seppo 
Asiantuntijat Gamma X  X X X 

 

Kaksi hallituksen jäsentä samaistivat reaalioptiot varautumiseen ja osassa haastatteluista ver-

rattiin ilmiötä riskienhallintaan. Myös esimerkiksi Busby ja Pitts (1997, s. 181) raportoivat 

käytetyiksi termeiksi ”riskit ja mahdollisuudet”, ”riskianalyysi” ja ”riskienhallinta”. Merkit-

tävä osa vastaajista käytti myös herkkyysanalyysiä ja skenaarioanalyysiä kuvatessaan 
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reaalioptioista käytettävää terminologiaa. Keskustelun jatkuessa kävi kuitenkin ilmi, että näitä 

käytetään apuvälineenä riskien ja epävarmuuksien formalisoinnissa ja siten avuksi reaaliopti-

oiden etsimisessä. Tästä kerrotaan lisää tunnistamiseen liittyvässä kappaleessa. Yrityskau-

poissa saavutettavia reaalioptioita kutsuttiin puolestaan synergiaksi. Eri reaalioptiotyyppien sa-

nojen etuosat, kuten lykkäys, vaihto, ja skaalaus, olivat Väinön mukaan usein käytössä sen 

sijasta, että puhuttaisiin lykkäysoptiosta, vaihto-optiosta tai skaalausoptiosta.  

Asenteet reaalioptioajattelua kohtaan olivat lähes poikkeuksetta myönteisiä. Esimerkiksi Tapio 

kertoi haastattelun alussa tutkimusaiheen yhteydestä hallitustyöskentelyyn: 

”Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen ja hyvä aihe. Osaltaan se on sellaista, että halli-

tustyöskentelyäkin liippaa läheltä tai on osa sitä.” (Tapio) 

Myös Vellamo totesi tämän olevan ilmiönä vahvasti hallitustyöskentelyssä. Rajallisen haastat-

teluajan lopuksi Tapio vahvisti alun lausuntoaan reaalioptioajattelun tärkeydestä: 

”Kyllä tämä on hirveän tärkeä asia mistä olet kirjoittamassa ja voisin helposti puhua tästä 

monta tuntia.” (Tapio) 

Teknillisen taustan omaavien henkilöiden osalta etukäteen lähetetty taustamateriaali herätti 

pääsääntöisesti mielenkiintoa reaalioptioita kohtaan. Kaikki myös kertoivat taustamateriaalissa 

kuvattujen ja haastattelijan antamien reaalioptioajattelua ilmentävien esimerkkien olevan il-

miönä tuttu ja läsnä päivittäisessä toiminnassa, mutta materiaalissa esitelty reaalioptiotermino-

logia oli vierasta. Esimerkiksi Aino kommentoi taustamateriaalia näin: 

”En ehtinyt lukea syvällisesti. Jäi päällimmäisenä mieleen, että näihin pitäisi perehtyä ja että 

on tosi mielenkiintoisia näkökulmia. Toisaalta annetut esimerkit olivat tuttua ajatusmaailmaa, 

mutta terminologia ei niin tuttua. Ajatusmaailmassa ei mitään yllättävää.” (Aino) 

Kun Ainolle kerrottiin, että kirjallisuudessa on tuotu esille reaalioptioajattelun intuitiivinen 

hyödyntäminen ja tarve yhteisele kielelle ja termistölle sekä struktuurille ajattelussa, hän oli 

samaa mieltä. Myös Väinön asenne oli samanlainen yhtenäistä terminologian ja strukturoitua 

ajattelutyökalua kohtaan. Hänen mukaansa, vaikka talouskoulutuksen omaavilla ja muilla joh-

tajilla on keskenään erilainen terminologia, päätöksenteko pohjautuu dataan ja faktaan; mutta 

on lopulta intuitiivista. 
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Reaalioptioteoriaa kohtaan Tuiran asenne oli haastatelluista kriittisin. Kommentoidessaan taus-

tamateriaalia samalla hän toi esille reaalioptioajattelun esiintymisen arjessa ja toisaalta tarpeen 

yhteiselle kielelle ja terminologialle: 

”Tuntuu vähän akatemisoidulta asialta. Tämä on niin integraalinen osa työskentelyä melkein 

millä tahansa toimialalla. Että on vähän kuin teoria luotu käytännöstä. Hieman jää päälle 

liimattu fiilis siitä. En tiedä; sitten jos kaikki käyttäisivät näitä termejä samalla tavoin, niin 

sitten olisi helpommin ... tai sitä tulisi käytettyä enemmän, jos termit olisivat tuttuja kaikille. 

Mutta toistaiseksi ei ainakaan ole.” (Tuira) 

Tuiran kommentti akateemisuudesta on hyvin vahvasti linjassa kirjallisuudessa esitettyjen 

asenteiden kanssa (esimerkiksi Busby ja Pitts 1997; Alkaraan ja Northcott 2006). Vaikka Tuira 

on hyvin kriittinen reaalioptioteoriaa kohtaan, hänellä on kuitenkin positiivinen näkemys tar-

peesta yhteiselle terminologialle. Loppukommentissa hän toteaa pragmaattisesti reaalioptio-

teorian voivan olla liikkeenjohdon konsultoinnissa yksi monista ismeistä, joka odottaa tuotteis-

tamista ja ylimmän johdon vakuuttamista: 

”Väittäisin, että tämä täytyisi tavallaan tuotteistaa. Pitäisi olla sellainen lipevä myyntimies, 

joka tulisi konsultoimaan ylintä johtoa ja kertomaan tästä. Niin kyllä se siitä lähtisi, jos johto 

ostaa tavallaan siitä ajatuksen, et ruvetaan tällaista termistöä käyttämään. Tämä ei ehkä ole 

niin mediaseksikäs juttu. Ainahan liiketoiminnassa on vallitsevia juttuja, milloin mitäkin ma-

nagement by sitä ja sitä. Tästä voisi tulla yksi ismi.” (Tuira) 

Osassa haastatteluissa tuotiin esille, että kirjallisuudessa on esimerkki tapaustutkimuksesta, 

missä on opetettu työpajaan osallistuneille reaalioptioajattelun ja -terminologian piirteitä ja tä-

män jälkeen osallistujat osasivat strukturoida ajatuksensa ja kommunikoida tehokkaammin 

keskenään (Dortland et al. 2014). Pääsääntöisesti tätä pidettiin haastatteluissa hyvänä ajatuk-

sena ja sen arvioitiin voivan tuoda omaan työyhteisöön struktuuria niin reaalioptioiden tunnis-

tamiseen kuin formalisointiin ja näistä keskustelemiseen kollegoiden kanssa.  

Esimerkiksi Aino totesi, että aihepiiriä voitaisiin opettaa pinnallisesti myös teknillisissä koulu-

tusohjelmissa. Tämä voisi myös auttaa ylimmässä johdossa ja hallituksessa reaalioptioiden ar-

von hahmottamista. Tätä Tapio peräänkuulutti haastattelussaan: 

”Jotta päätöksentekijä tekee oikean päätöksen, pitää hänen pystyä arvottamaan optio oikein 

tai perustelemaan itsellensä, että optiolla on ihan oikeasti arvoa.” (Tapio) 
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Tapion tuo siis esille, että päätöksentekijällä tulisi olla kyvykkyys ymmärtää reaalioptioita ja 

niiden käyttämisestä koituvia hyötyjä. Alkaraanin ja Northcottin (2006) tutkimuksessa todet-

tiin johdon kokevan tämän olevan rajallista ja siksi reaalioptiot eivät ole yleistyneet. Toisin 

sanoen, reaalioptioterminologian ja -ajattelun käyttäminen voisi hyötyä ymmärryksen lisäämi-

sestä, formaalista koulutusmateriaalista ja työkaluista. 

 

4.2 Käytetyt reaalioptiotyypit 

”Sinulla on tuli takapuolen alla siitä hetkestä lähtien, kun tiedät tilanteen. Sitten on tartuttava 

toimeen ja mietittävä, mitä tässä nyt tehdään, mitä vaihtoehtoja on. Pistetäänkö heti koipussit 

tehtaalle, odotetaanko vähän aikaa vai ajetaanko tehdas käyntiin ja lähdetään kuitenkin hake-

maan asiakkailta tilauksia?” 

- Vellamo eri vaihtoehdoista kriisitilanteessa 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että kaikkia reaalioptiotyyppejä hyödynnetään pro-

sessiteollisuudessa. Reaalioptiotyyppien soveltaminen on kuitenkin yritys- ja toimintokoh-

taista. Haastatteluissa havaitut reaalioptiotyypit on esitetty taulukossa 9. Varjo-optioita käsitel-

lään reaalioptioiden tunnistamisen yhteydessä. 

Taulukko 9. Haastatteluissa tunnistetut reaalioptiotyypit. 

Nimi Asema Yritys Lykkäys Vaiheistus Kasvu Skaalaus Vaihto Hylkäys 

Vellamo Hallitus Alpha X X X  X X 

Väinö Johto Alpha X X X  X X 

Tuira Keskijohto Alpha X X X X X X 

Tapio Hallitus Beta X X X X X X 

Aino Johto Beta X X X X X X 

Ahti Hallitus Delta X X X   X 

Tellervo Johto Epsilon  X X X X X 

Ilmatar Johto Gamma X X X X X X 

Annikki 

ja Seppo 
Asiantuntijat Gamma X X X   X 

 

Haastatteluiden pohjalta voidaan myös todeta, että haastateltavan asema ei oleellisesti vaikuta 

reaalioptiotyyppien tunnistamiseen tai hyödyntämiseen; kaikki reaalioptiotyypit tulivat esille 
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keskusteluissa asiantuntijoiden, johtajien sekä hallituksen jäsenien kanssa. Yritysten välillä on 

vain vähän eroavaisuuksia, ja eroavaisuudet todennäköisesti johtuvat pienestä haastateltujen 

joukosta ja hyvin rajallisesta keskustelulle käytettävissä olleesta ajasta. Lyhyimmissä keskus-

teluissa, erityisesti hallitusjäsenien ja ylimmän johdon kanssa, jouduttiin priorisoimaan kes-

kustelujen aihepiirejä. Osalla taas toimialan dynamiikka tai oma toimenkuva estää tiettyjen 

optiotyyppien käytön, kuten Epsilonissa sekä Annikilla ja Sepolla. Vaikka joissakin haastatte-

luissa ei noussut esille tiettyä reaalioptiotyyppiä, ei se tarkoita tämän reaalioptiotyypin puuttu-

van yrityksen reaalioptioportfoliosta. Seuraavaksi kuvataan, miten eri reaalioptiotyyppejä so-

velletaan yrityksissä. Huomionarvoista on, että reaalioptiotyypit esiintyvät usein yhdessä ja 

tämä näkyy joissakin esimerkeissä. 

 

4.2.1 Lykkäysoptio 

Havaintojen perusteella lykkääminen on linjassa kirjallisuuden kanssa: investointien loppuun 

viemistä viivästytetään, mikäli markkinatilanne muuttuu oleellisesti tai päätöksenteossa koe-

taan epävarmuutta. Esimerkiksi Tuira kuvaa lykkäysoption hyödyntämistä seuraavalla tavalla: 

”Sen tiedän, että myös tällaisia lykättyjä investointeja ollut; että on laitteet tilattu, mutta niitä 

ei ole asennettu. Eli ne ovat maanneet jossakin varastossa parikin vuotta. Sitten markkinati-

lanne on taas parantunut ja kassavirrat kasvaneet, jolloin on voitu käynnistää investointi uu-

destaan.” (Tuira) 

Väinö kuvasi samanlaisen tilanteen, jossa laitteisto makasi maassa käyttämättömänä kahdeksan 

vuotta ja se otettiin käyttöön vasta tuotantokapasiteetin lisäännyttyä uusien tuotantolinjojen 

pystytyksen yhteydessä. Näissä Tuiran ja Väinön tapauksissa huomionarvoista on, että laitteis-

ton käyttöönotto on diskreettiä ja rajautuu vahvasti noin viiden vuoden välein suoritettavien 

suurseisokkien yhteyteen. Myös Ilmatar toi tämän näkökulman esille. Toisin sanoen, lyk-

käysoption käyttäminen tuotannollisissa reaalioptioissa saattaa johtaa viiden vuoden odotuk-

seen seuraavan mahdollisuuden osalta.  

Viiden vuoden odottamisen sijaan on myös mahdollista joissakin tapauksissa sulkea tuotanto-

laitos väliaikaisesti, eli käyttää skaalaus- tai hylkäysoptiota ja kutistaa lykkäysoption aikadi-

mensiota, mikäli ansaintamahdollisuus laiteasennuksen jälkeen on houkutteleva. Tuira kertoo 

tällaisesta tapauksesta vaihtoehtoiskustannuksen näkökulmasta, kun investointiprojektin jatka-

misessa poiketaan seisokkiaikatauluista: 
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”Sitä ei aina ymmärretä, että se edellyttää esimerkiksi jalostamon sulkemista jopa pariksi vii-

koksi. Sillä on kymmenien miljoonien negatiivinen vaikutus ja harva business case on niin 

hyvä.” (Tuira) 

Ylimääräisen pysäytyksen osalta johto joutuu siten tietoisesti vertailemaan investoinnin suoraa 

kustannusta ja menetettyä myyntituloa saatavaan hyötyyn, kuten esimerkiksi uudella tuotteella 

saatuja myyntituloja, turvallisempaa laitosta tai parantunutta toimitusvarmuutta. Luonnolli-

sesti, mikäli aika ei ole investoinnille suotuisa tai investointi ei luonteeltaan ole pakollinen, 

voidaan edetä alkuperäisen lykkäysoption mukaisesti. 

Edellä mainitut esimerkit ovat operatiivisia reaalioptioita. Myös strategisten linjausten osalta 

nousi esille tapauksia viivytyksestä epävarmuuksien johdosta. Esimerkiksi Aino kertoo, kuinka 

lopullista strategista päätöksentekoa lykätään, kunnes regulaatio selkeytyy: 

”Strategiana on, että niin kauan kuin ei olla varmoja mihin lainsäädäntö kääntyy, siellä on 

paljon erilaisia reittejä auki. Kun saadaan selkeä indikaatio siitä, mitä tullaan reguloimaan, 

lähdetään selkeästi yhtä reittiä eteenpäin.” (Aino) 

Kommentissa reittien auki pitäminen viittaa paitsi reaalioptioajatteluun ja vaihtoehtojen auki-

pitämiseen (Trigeorgis ja Reuer 2017), myös päätöksenteon lykkäämiseen. Ilmatar esitti sa-

manlaisen näkökulman ympäristöluvan saannin osalta. Ahti veti yhteen odotusoption päätök-

senteon näkökulmasta: 

”Uskon vahvasti siihen, että niin kauan, kun pystyy pitämään optionaalisuutta auki, on se läh-

tökohtaisesti hyvä juttu. Aukipitämisen haaste liittyy sellaisiin tilanteisiin, jossa jokin asia ku-

ten hinta liikkuu alta nopeasti ja ei haluta lukita sitä epävarmuuden vuoksi. Usein haaste liittyy 

johonkin epävarmuus- tai epämukavuustekijään. --” (Ahti) 

Samassa yhteydessä Ahti jatkoi, kuinka yritysostopäätöksen lykkääminen johti huonoon lop-

putulokseen investoinnin kannalta: 

”-- Siinä kohtaa epävarmuus on ollut, että on maksanut liikaa… tai kun tässä kuulosteltiin, 

niin meni tilanne ohi. -- Joku muu liikkuu nopeammin.” (Ahti) 

Ahdin lausunnosta huomaa, kuinka odottamisoptiota on hyödynnetty epävarmuustekijän 

vuoksi. Johto on päätöksentekotilanteessa halunnut parantaa onnistumisen edellytyksiä odot-

tamalla uuden informaation hankkimista ja tulemista. Samanaikaisesti tilanne on kuitenkin 
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muuttunut ja kilpailijat ovat toimillaan tuhonneet reaalioption, kuten Bowmanin ja Hurryn 

(1993) mukaan voi käydä. 

Edellä kuvatuissa esimerkeissä aikahorisontit ovat vaihdelleet viikoista useisiin vuosiin. Epä-

varmuustekijät ja niiden kehittyminen sekä muutosnopeus ovat olleet hyvin erilaisia. Edelly-

tykset päätöksenteolle ovat kuitenkin olleet olemassa ja viivytysoption käytöstä on pääsääntöi-

sesti ollut hyötyä. Näiden esimerkkien pohjalta voidaan todeta viivytysoption käytön olevan 

tavanomaista prosessiteollisuudessa. 

 

4.2.2 Vaiheistusoptio 

Vaiheistusoptio on löydösten perusteella yksi yleisimmin käytetty reaalioptio ja se esiintyy 

usein muiden reaalioptioiden yhteydessä. Sitä käytetään tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, 

suunnitteluprosesseissa, investoinneissa ja strategian implementoinnissa. Lääketeollisuudessa 

uusien molekyylien tutkimus- ja kehitysprosessi kulkee faasien mukaan, mutta useimmin haas-

tatteluissa käytetyt termit vaiheistuksen implementoinnista ovat stage-gate-prosessi ja portti-

malli, joissa päätöksenteko ja investointivaiheiden toteutus kulkevat selkeästi määritellyissä 

askeleissa. Uusien prosessilaitosten osalta vaiheistuksesta kertoo Tuira seuraavasti: 

”Laitosten investointimalli perustuu hyvin perinteiseen scale-upiin, eli lähdetään esiselvityk-

sestä feasability studystä ja siinä rinnalla prosessien mittakaava kasvaa, kun mennään aske-

leissa. Feasability studysta pre-studyyn, siitä project definitioniin ja excecutioniin. --” (Tuira) 

Jokaisessa edellä luetellussa vaiheessa projekti voidaan keskeyttää, eli käyttää hylkäysoptiota. 

Alkuvaiheessa tutkitaan lukuisia eri vaihtoehtoja ja loppua kohti, uponneiden kustannusten 

kasvaessa, keskitytään lupaavimpaan vaihtoehtoon. Projektin edetessä empiiristä tietoa kemi-

allisista prosesseista hankitaan koejärjestelyin. Tuira jatkaa: 

”-- Samalla siinä rinnalla kasvaa mittakaava: labra, pilotti, demo, esikaupallinen laitos ja 

kaupallinen laitos. Emme halua rakentaa niitä prosesseja jättimäisiin mittakaavoihin ilman 

ymmärrystä, vaan sen pitää mennä askel askeleelta. Siitä on huonojakin kokemuksia paljonkin, 

kun on jätetty joku askel välistä ja yritetään loikata joku askel yli.” (Tuira) 

Vaiheistus nähdään siten edellytyksenä oppimiselle ja mahdollisuudelle lopettaa investointi-

projektin eteneminen, mikäli prosessi ei toimi suuressa mittakaavassa odotetusti tai markkina-

tilanne muuttuu oleellisesti. Varsinkin prosessin loppuvaiheessa prosessi alkaa muistuttaa 

Bowmanin ja Moskowitzin (2001) mainitsemaa pilotointia. Väinö ja Aino toivat 
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haastatteluissaan esille, että maailma ja markkinaympäristö voivat muuttua oleellisesti pitkä-

kestoisen investointiprojektin aikana, joka puoltaa vaiheistamista sitoutuneiden resurssien ja 

toisaalta tappioiden rajaamiseksi, kuten Trigeorgis (1996) tuo esille.  

Vastaavasti yrityskaupoissa ja osakkuusyhtiöiden investointikierroksissa vaiheistus oli Anni-

kin ja Sepon haastattelussa vahvasti korostuva menetelmä. Heillä on käytössä yritysten tutki-

misesta ja investointipäätöksen etenemisestä porttimalli, joka luo jaksotuksen luonnostaan. 

Vaiheistuksella pystytään esimerkiksi rajaamaan pääoman sitoutumista, mahdollistetaan tule-

vien rahoituskierrosten vaihtoehtojen aukipitäminen ja toisaalta säilytetään ohjausmekanismi 

kohdeyrityksen kehitykselle. Seppo täsmentää: 

”Voi olla, että on kaksi erillistä kierrosta. Ensin pienempi kierros ja myöhemmin suurempi 

kierros ja se vaiheistus tulee sitä kautta. -- Vaiheistukseen voidaan sisällyttää se, että myöhäis-

tetään päätöstä seuraavan jatkosijoituksen osalta, jos yritys ei ole päässyt tavoitteisiin. Sijoitus 

voidaan jättää tekemättä tai se voidaan tehdä myöhemmin.”(Seppo) 

Jokaisella sijoituskierroksella pystytään siis tarvittaessa lopettamaan jatkosijoitukset ja siten 

vinouttamaan tuotto-odotusjakaumaa positiiviseksi, reaalioptioteorian mukaisesti. Tellervon 

haastattelussa nousi samanlaisia piirteitä edellä kuvattujen esimerkkien kanssa hänen ostaes-

saan oikeuksia lääkemolekyyleihin.  

Kysyttäessä Ahdilta minkälaisia joustavuuksia edellytetään merkittäviin investointeihin ja stra-

tegisiin päätöksiin, hän toteaa nykyään tehtävän paljon investointeja toiminnanohjausjärjestel-

miin. Näissä investoinneissa helppo laajennusmahdollisuus vaiheittain on hänen mukaansa 

oleellista: 

”Nykyään kun tehdään paljon investointeja toiminnanohjausjärjestelmiin, niiden pitää mah-

dollistaa uusien piirteiden tuonti. Lähdetään varasto- ja tuotannonhallinnasta, mutta on optio 

saada koko finanssipuoli siihen mukaan.” (Ahti) 

Ahdin kuvaama modulaarisuus on nykyaikaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä lähtökohta. 

Ajatusmalli kuitenkin kuvaa hyvin reaalioptioajattelua, jossa tarkoitus on laajentaa järjestelmää 

vaiheittain ja siten hallita kustannuksia ja riskejä. Saman voi tulkita Tapion kommentista hänen 

pohtiessa esimerkkijalostamon reaalioptioita: 

”Vaikka lisäinvestointi ei sinänsä olisi sen hetkisessä investointilaskelmassa sisällä, me py-

rimme arvottamaan ja antamaan sille mahdollisuudelle jokin arvo. Että mikäli jatkossa 
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markkina niin sanoo, niin pystyttäisiin tekemään jatkoinvestointeja. Sehän on reaalioptio jo 

sinänsä.” (Tapio) 

Tapion kommentista voidaan tulkita, että vaikka päätettyä investointia ei tällä hetkellä ole, py-

ritään säilyttämään jatkoinvestoinneille mahdollisuus ja antamaan tälle latentin vaiheistuksen 

mahdollisuudelle jokin arvo. Edellä mainitut esimerkit ovat Driouchin ja Bennettin (2012) mai-

nitsemia tapoja kartoittaa toimenpiteitä ja joustavuuskohtia. 

 

4.2.3 Kasvuoptio 

Kasvuoptioiden tunnistamisen osalta keskusteluista korostui yrityskaupat ja investoinnit infra-

struktuuriin etukäteen. Myös sopimuksiin sisällytettävät optiot esimerkiksi lisähankinnasta 

mainittiin. Yrityskaupoissa ymmärrettävästi huomio kiinnittyy hankittavan yrityksen liiketoi-

minnan sopivuuden omaan liiketoimintaan. Esimerkiksi Alpha, Beta, Delta ja Gamma ovat 

haastattelujen perusteella tehneet suoria yritysostoja, vähemmistösijoituksia tai yhteisyrityksiä 

kasvuoptioina. Epsilonin tapauksessa lääkemolekyyleihin ostettavat oikeudet ovat kasvuopti-

oita.  

Näistä esimerkiksi Alpha ja Beta ovat perustaneet yhteisyrityksiä sekä ostaneet itselleen jake-

luinfrastruktuuria. Epsilonissa ostetaan alkuvaiheen lääkekehitysyhtiöiltä esimerkiksi yksinoi-

keudet Euroopan markkinoihin maksamalla sopimuksen allekirjoituspalkkio ja osuus lääkkeen 

kehityskustannuksista. Järjestely muistuttaa huomattavasti yhteisyrityksen perustamista.  

Gamman toimintamalliin kuuluu aina joko vähemmistöosuuden osto tai, mikäli yritys on läh-

töisin Gammasta, kokonaisomistajuus. Seppo koostaa ensimmäisen vaiheen sijoituskierroksen 

jälkeiset kasvuoptiot vähemmistöosakkuusyhtiössä, joka käyttää Gamman tuotetta raaka-ai-

neenaan: 

”Meillä itsellä on optio ostaa se kokonaan ja meillä on optio, että joku toinen ostaa sen, jolloin 

meille tulee taloudellinen payoff. Yritämme luoda ekosysteemin siinäkin tapauksessa, että joku 

toinen ostaa sen. Tällöin pyrimme säilyttämään meidän tuotteemme heidän raaka-aineiden 

käyttönä.” (Seppo) 

Kasvuoptiossa tuottopotentiaali kohdistuu niin yrityksen tuomaan lisäarvoon suoran omistuk-

sen kautta tai asiakassuhteessa, mikäli Sepon esimerkki hylkäysoption käyttämisestä toteutuu. 

Tällä menetelmällä voidaan toisaalta suojata teknologian yksinoikeus kilpailijoilta, jotta nämä 
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eivät voi hyödyntää sitä ja voittaa markkinaosuuksia (Trigeorgis 1996; Miller ja Waller 2003; 

Jahanshahi ja Zhang 2015). 

Ahti täydentää tätä näkökulmaa kertomalla, että koko ajan on vaihtoehtona investoida itse tai 

ostamalla yritys ja laajentua sitä kautta. Analogisen esimerkin antaa Tellervo lääkemolekyylin 

tutkimisesta itse tai ostamalla oikeus siihen toiselta yhtiöltä. Tuira konkretisoi esimerkin kautta 

raaka-aineen logistiikkaan liittyvän yhtiön hankintaa: 

”Yrityskaupat ovat vain työkalu strategian toteuttamiseen.  -- [Yhtiön] hankinta on vain yksi 

osa, jonka avulla pyritään strategiaa toteuttamaan ja se kiihdyttää strategian toteuttamista, 

koska jos yrittäisimme itse perustaa sellaisen yhtiön, olisi se todella hidasta. Vaatisi jopa kym-

meniä vuosia töitä.” (Tuira) 

Tässä tapauksessa ostetaan kokonainen raaka-aineen hankintainfrastruktuuri ja saavutetaan no-

peammin vuosien työ kuin sen rakentamisessa raaka-ainetoimittajista terminaaleihin ja kalus-

toon. Kyseisessä kasvuoptiossa tuotto-odotusjakauma on optiomuotoinen; mikäli ostetun yh-

tiön integrointi konserniin epäonnistuu, toimii se hyvin itsenäisenä liiketoimintona, mutta on-

nistuessaan se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin raaka-aineen saatavuuden turvaami-

sessa voimakkaan kasvun aikana. Tellervon työssä lääkemolekyylin osalta ostettu kasvuoptio 

on pahimmassa tapauksessa arvoton, jos myyntilupaa sille ei saada, mutta parhaassa tapauk-

sessa satojen miljoonien tai jopa miljardin arvoinen. Tappio on siten rajattu esimerkiksi 15 

miljoonaan euroon, mutta tuotto voi olla jopa 20-kertainen. 

Kasvuoptiona voidaan myös pitää infrastruktuuriin sijoittamista ennen kuin sille on tarvetta. 

Tuira mainitsee tästä esimerkin: 

”Käytännössä kun Alpha tekee uuden greenfield investoinnin, se tehdään laakealle kentälle ja 

monet väittävät, että käytetään hirveästi tilaa investoinnissa. Mutta se on osaltaan sitä, että 

siellä on mahdollisuus laajentua sisällä. -- Se antaa joustavuuden lisätä yksiköitä sinne väliin.” 

(Tuira) 

Tuiran mukaan väljyys (slack) toimii kasvuoptiona, mutta tekee myös prosessialueesta turval-

lisemman, laitteistojen sijoittelusta selkeämmän ja lopulta mahdollistaa jatkoinvestoinneilla 

saavutettavan lisäkapasiteetin. Väinö täydentää, että usein jätetään tilaa rakentaa toinen saman-

lainen laitos rinnalle. Hän korostaa, että ensimmäisen laitoksen tulee rahoittaa paitsi itsensä, 

myös rinnalle rakennettavan laitoksen investointikustannukset.  
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Toisaalta esimerkiksi Aino toteaa, että aina ei ole mahdollista jättää tehtaalle tilaa toiselle 

raaka-aineen käsittelylaitokselle, mutta seuraavan tai suuremman mittaluokan tehtaassa voi-

daan tämä ottaa huomioon. Väinö tuo myös esille tapauksen, jossa uutta prosessilaitteistoa ei 

pystytty asentamaan tilan puutteen vuoksi. Toisin sanoen, koska kasvuoptiota ei ollut, uutta 

reaalioptioita (tässä yhteydessä vaihto-optiota) lisäävää prosessilaitteistoa ei pystytty jälkikä-

teen asentamaan.  

Gamman osalta Ilmattaren haastattelussa nousi esille, että edellä mainittu ennakointi ja niihin 

liittyvät tuotantolinjojen kasvuoptiot toteutuvat joiltakin osin. Esimerkiksi ennustamalla miten 

markkina ja lainsäädäntö tulevat kehittymään, voidaan muutoksiin varautua suunnitteluvai-

heessa lisäämällä mahdollisuus jollekin yksikköoperaatiolle. Tällainen vaatii luonnollisesti ta-

sapainoilua kustannusten kanssa, mutta samanaikaisesti huomioon otettavana seikkana tai jopa 

rajoitteena ovat sellutehtaalle ominaiset suuret sisäiset kemikaalien kiertovirrat; muutos pro-

sessissa yhdessä kohtaa vaikuttaa systeemisesti koko laitoksen toimintaan. Toinen, merkittävän 

kokoluokan rinnalle rakennettava tuotantolinja, voi aiheuttaa merkittäviä muutostarpeita 

muissa yksikköprosesseissa sekä synnyttää uusia pullonkauloja tasapainossa olleeseen proses-

siin. 

 

4.2.4 Skaalausoptio 

Skaalausoptiot olivat yksi harvimmin esiintyvistä reaalioptiotyypeistä keskusteluissa. Tähän 

yksi syy voi olla, että ne koetaan niin itsestään selviksi niin haastateltavien kuin haastattelijan 

osalta, että niitä ei erikseen tuoda esille ja niitä ei erikseen kysytä. Toisin sanoen skaalausoptiot 

ovat osa intuitiivista ja strategista ajattelua (Trigeorgis ja Reuer 2017). Toisaalta prosessiteol-

lisuudessa esimerkiksi tuotannon skaalaaminen on ilmiönä samankaltaista, joten tutkimuksessa 

tehdyt havainnot voidaan olettaa olevan yhteneviä toimialalla yleisesti. Skaalaaminen voidaan 

myös nähdä osana toista optiota, esimerkiksi kasvuoptiota. 

Niin Alphan kuin Betan osalta haastatteluissa ilmeni skaalausoption käyttäminen. Tapio mai-

nitsee hypoteettisen esimerkin kuinka odottamaton shokki aiheuttaa välittömästi selvityspro-

sessin tuotannon skaalaamisesta: 

”Esimerkiksi meillä on öljynjalostamo X ja öljynjalostamismarginaali yhtäkkiä putoaa dra-

maattisesti -- Pystytäänkö me kuinka nopeasti ajamaan se ylös tai alas --” (Tapio) 
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Tässä esimerkissä skaalausoptio on ollut jo olemassa ja selvitys kohdistuu optiomaaliseen käyt-

töasteeseen. Myös Ainon haastattelussa sama ilmiö nousi esiin. Hän myös toi esille, miten jo 

prosessisuunnitteluvaiheessa huomioidaan tuotannon skaalaaminen ja muu joustavuus: 

”Toki sillä kapasiteetilla leikitään, että mitä se tarkoittaa prosessinjoustavuudella tai pesusyk-

leillä. Siellä on yllättävän paljon sellaista, mikä liittyy ajettavuuteen, raaka-aineeseen tai lain-

säädäntöön, mitä optimoidaan sen koko matkan ajan.” (Aino) 

Myös Tuiran esimerkki tuotantolinjan ylimitoituksesta liittyy skaalaamiseen, mutta samalla 

myös oppimiseen ja varovaisuuteen: 

”Muuta optionaalisuutta, joka on tyypillistä uusissa investointicaseissa on ylimitoituskuvio. 

Eli kun joku laitos käynnistyy, niin se lähtee jollakin nimelliskapasiteetilla liikkeelle. Se on 

yleensä paljon pienempi kuin mitä se laitoksen todellinen kyvykkyys on. Se on sellaista riskien 

mitigointia, että lähdetään turvallisilla arvoilla liikkeelle. Saadaan laitos hyvin käyntiin ja 

kaikki oppii toimimaan ja operoimaan sitä hyvin. Ja sitten, kun markkina kasvaa, niin pysty-

tään pienillä muutoksilla puristamaan lisää volyymiä laitoksista.” (Tuira) 

Tuiran esimerkistä voidaan havaita kaksi elementtiä. Ensimmäinen on, että tuotantolaitoksen 

kapasiteettia ei käytetä alkuvaiheessa täysin, vaan siinä on korottamiseen mahdollisuus. Toisin 

sanoen on ostettu kasvuoptio maksamalla optiopreemio nimelliskapasiteettia suuremmasta to-

dellisesta kapasiteetista joidenkin laitteiden osalta. Toinen elementti koskee lisäinvestointeja, 

jotka voidaan tulkita option toteutushintana toteutettaessa reaalioptio suuremmasta tuotantoka-

pasiteetista. Toteutuksen jälkeen yrityksen skaalausoption käyttöalue laventuu.  

Tellervon kertomassa esimerkissä skaalausoption käyttämisestä nousee esille jäykkyyttä. Lää-

keteollisuudessa tuotannon eräkoot tulee olla etukäteen validoitu ja tilauserät ovat validoitujen 

eräkokojen kerrannaisia. Skaalaus on siis sidottu valmistavan tehtaan eräkokoihin ja, mikäli 

lääkkeen menekki kasvaa oleellisesti, uudet eräkoot tulee validoida. Vaikka validointi maksaa 

erikseen ja Epsilon joutuu sitoutumaan ostamaan suurempia eräkokoja, laskevat tuotantokus-

tannukset skaalaetujen vuoksi. Varsinkin geneerisissä lääkkeissä on voimakasta hintakilpailua, 

jolloin skaalausoptiolla voidaan ylläpitää riittävää katetasoa. 

 

4.2.5 Vaihto-optio 

Vaihto-optioista esiintyi lukuisia erilaisia esimerkkejä haastatteluissa. Esimerkkejä saatiin stra-

tegiselta tasolta sekä operatiiviselta tasolta. Yksi esimerkki vaihto-optiosta saatiin edellä 



55 

 

kuvatussa Tapion kommentissa öljynjalostusmarginaalishokin aiheuttaman välittömien selvi-

tystoimien yhteydessä: 

”Esimerkiksi meillä on öljynjalostamo X ja öljynjalostamismarginaali yhtäkkiä putoaa dra-

maattisesti, niin onko meillä olemassa jonkinlainen optio siihen, että voimme sillä öljynjalos-

tusassetilla tehdä jotain muuta. -- Pystymmekö muuttamaan sen kuinka nopeasti tekemään jo-

tain ihan muuta? Pystymmekö muuttamaan sen esimerkiksi varastoterminaaliksi siksi ajaksi, 

kun se mahdollinen perusliiketoiminta, mihin olemme sen alun perin kuvitelleet, ei toimi-

kaan?” (Tapio) 

Tapion esimerkissä vaihto-option käyttö kohdistuu siis öljynjalostuslaitoksen käyttötarkoituk-

seen. Hän mainitsee sen muuntamisen varastoterminaaliksi, kunnes perusliiketoiminta on taas 

palautunut. Muita vaihto-optioihin liittyviä selvityksiä ovat esimerkiksi raaka-aineiden käyt-

töön ja tuotejakeiden tuottamiseen liittyviä. Näistä Tuira puolestaan kertoo, kuinka jalostamon 

kompleksisuus ja laitekanta vaikuttaa vaihto-optioon erityisesti raaka-aineiden osalta: 

”Meillä on hyvin kehittynyt jalostamo. Meillä on sellaisia yksiköitä mitä ei ole muilla jalosta-

jilla niin paljon. Me pystymme tekemään huonommasta raaka-aineesta parempilaatuisa tuot-

teita. Se on just tätä optionaalisuutta.” (Tuira) 

Tuiran mainitsemat yksiköt, eli raaka-aineiden vaihto-optiot, mahdollistavat hyvin erilaisten 

raakaöljyjen käytön. Raakaöljyt sisältävät eri komponentteja, kuten rikkiä, eri määriä riippuen 

mistä öljylähteestä ne ovat peräisin ja niiden ostohinta riippuu vahvasti siitä, kuinka helppoa 

niistä on jalostaa eri öljytuotteita. Alphan tapauksessa on ostettu laitekantaa, joka mahdollistaa 

edullisimpien öljylaatujen jalostamisen. 

Myös tuotteiden osalta vaihto-optiosta nousi aineistossa esimerkkejä esille. Esimerkiksi Tuira 

ja Väinö kertovat, kuinka lisäämällä tuotantoprosessin välivaiheisiin ylimääräisiä ulosottoja 

voidaan tarvittaessa lisätä joustavammin paitsi uusia laitteita (kasvuoptio), myös tarvittaessa 

ottamaan välituotteita ja myydä niitä markkinoille, mikäli niiden kate on korkeampi kuin lop-

putuotteen. Toisin sanoen, lisäämällä ylimääräinen ulosotto lisätään tuotejoustavuutta ja mah-

dollistetaan myytävän tuotteen vaihto.  

Aino puolestaan yhdistää esimerkissään molemmat; vaihto-option raaka-aineissa ja tuotteissa. 

Hän kertoo, kuinka esimerkiksi biomassan kaasutuksella tai hiilidioksidin talteenotolla sekä 

veden elektrolyysillä saadaan joustavasti raaka-ainetta synteettisen polttoaineen 
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valmistukseen. Prosessissa tuotettava synteettinen polttoaine voi puolestaan olla mitä tahansa 

hiilivetyjaetta kerosiinista bensiiniin.  

Ilmatar kertoi, kuinka Gammassa prosessi- ja tuotejoustavuus on pientä. Sellutehtaan mittakaa-

vaetujen saavuttamiseksi eri puulajeja on suuruusluokaltaan kaksi ja tuotevariantteja yhdestä 

kolmeen. Toisin sanoen vaihto-optioiden käyttö on näiltä osin hyvin rajallista, kuten Kyläheiko 

et al. (2002) tuo ilmi. Sellutehtaassa voidaan kuitenkin Ilmattaren esimerkin mukaan sopimus-

teknisesti luoda puitteet vaihto-option käytölle uudessa teknologiassa: 

”Voidaan ajatella, että jos on uutta teknologiaa, niin täytyy varmaan miettiä, uskalletaanko 

joku laite ostaa, vaikka siitä ei ole kokemusta. Jos se korvaa jonkun nykyisen, jätetäänkö se 

nykyinen, vaikka se ei ole täydellinen, vielä ikään kuin valmiiksi otettavaksi takaisin käyttöön, 

jos se ei toimikaan. Siis tehdään avoin kauppa sen toimittajan kanssa, jolloin se tulee tarvitta-

essa hakemaan omansa pois.” (Ilmatar) 

Ilmattaren kuvaamalla järjestelyllä Gamma sisällyttää sopimukseen hylkäysoption ja säilyttää 

vanhan teknologian rinnalla tai helposti käyttöönotettavissa ja siten säilyttää vaihto-option. 

Esimerkki muistuttaa Park et al. (2016) kuvaamaa tapausta, jossa pidettiin uuden informaatio-

teknologiaratkaisun rinnalla vanha ratkaisu ongelmien varalta ja perääntymisen mahdollista-

miseksi. 

Lääketeollisuudessa vaihto-optio lääkemolekyyleissä ilmenee mahdollisuutena käyttää samaa 

lääkemolekyyliä esimerkiksi kahteen eri sairauden hoitoon tai esimerkiksi ihmisten lisäksi eläi-

mille. Tällöin joudutaan kunkin sovelluskohteen, indikaation, osalta käymään läpi lääketes-

taukset ja viranomaismenettelyt, joten vaihto-option käyttö ei ole automaattista. Vaihto-option 

aktivointi siis vaatii preemion. Tellervo kertoo toimialan käytännöistä sopiessaan lääkemole-

kyylin oikeuden ostosta ja lisensoinnista: 

”Lääkkeissä on sellainen ongelma, että jos joku muu kehittää samaa molekyyliä toiseen indi-

kaatioon, he saattavat ottaa sen off-label käytöllä markkinaan. Pyrimme rajaamaan sopimuk-

sissamme saman molekyylin tietyn territorion kaikkiin humaaneihin indikaatiohin. Todella pal-

jon evaluoidaan myös patentteja ja IPR-suoja-asioita, koska vastapuoli voi muuten ottaa sen 

markkinan. Nämä ovat niin isoja investointeja, ettei voi ottaa sellaisia riskejä.” (Tellervo) 

Lääketeollisuuden kontekstissa vaihto-optio on siis jaettu niiden toimijoiden kesken, joilla on 

sama lääkemolekyyli portfoliossansa. Tässä yhteydessä vaihto-optio on hyödyllinen, mutta sa-

malla vaarallinen liiketoiminnan kehittymisen kannalta. Haastattelun perusteella vaihto-



57 

 

optiosta pyritään itse hyötymään, mutta samalla yritetään rajata sopimuksin muiden mahdolli-

suutta käyttää vaihto-optiota. Tässä kontekstissa on huomioitavaa, että niin kilpailijat kuin li-

sensointikumppanit pyrkivät hyödyntämään samaa molekyyliä, joten sen suojaaminen paten-

tein ja sopimuksin on erityisen tärkeää. 

 

4.2.6 Hylkäysoptio 

Myös hylkäysoptioita nousi esille keskusteluissa lukuisia. Kasvuoptioiden yhteydessä mainit-

tiin, kuinka Epsilonilla on sopimuksessa oikeus myydä lisensointioikeudet eteenpäin ja esimer-

kiksi Gammalla voidaan toteuttaa hylkäysoptio osakkuusyhtiössä, mikäli yritys ei esimerkiksi 

sovi Gamman liiketoimintaan tai täytä ennalta sovittuja ehtoja. Siinä missä Gammalla pääsään-

töisesti on vähemmistösijoitus, Alpha tapauskohtaisesti ostaa vähemmistöosuuksia, enemmis-

töosuuksia, koko osakekannan sekä perustaa yhteistyrityksiä. Tuira kuvaa seikkoja yhteisyri-

tyksen (joint venture, JV) osalta: 

”Ne ovat niin isoja yrityskauppakohteita tai strategisesti niin etäisiä, että ei ole syytä omistaa 

sitä täysin. Silloin luodaan jonkinlainen JV. Yleensä tällaisen JV:n kanssa touhutaan jonkin 

aikaa ja todetaan, että se on todella raskas ja hankala liiketoimintamalli, koska siinä on kaksi 

osapuolta, jotka ovat tasavertaisia ja se tekee päätöksenteosta todella vaikeata. Yleensä siinä 

molemmat osapuolet tuskailevat yhteistyön kanssa ja lopulta päädytään siihen, että ikään kuin 

kaiverretaan JV:stä kiinnostavat osat tai ostetaan kokonaan pois. Eli JV on välivaihe yleensä, 

se harvoin on mikään pysyvä ratkaisu, sillä se aiheuttaa niin paljon tärinää eri osapuolissa.” 

(Tuira) 

Keinot hylkäysoption käyttöön ovat myynti kokonaan pois toiselle omistajalle, ostaminen itse 

kokonaan tai yhtiön purkaminen ja sen osien jakaminen. Jälkimmäisissä tapauksissa saatetaan 

saada esimerkiksi hyödyllistä teknologiaa, jolloin tämä kokonaisuus voidaan nähdä myös kas-

vuoption skaalausoptiona tai vaihto-optiona.  

Myös Ahdilla on samansuuntaisia negatiivisia kokemuksia yhteisyrityksistä ja kertoo esimer-

kin yhden Deltan ulkomaalaisen yhteisyrityksen kanssa: 

”Niitä tapahtuu valitettavan usein. Aika usein JV:ssä lähdetään joillakin odotuksilla, mutta se 

osoittautuu toimimattomaksi eikä saavuteta alkuperäisiä tavoitteita. Esimerkiksi [Deltan JV]; 

oli pakko päästä eroon, koska ei saavutettu tavoitteita, ei päästy laajentumaan businekseen 
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miten haluttiin. Lisäksi partneri osoittautui "ratkiriemukkaaksi", joten siitä oli pakko päästä 

eroon.” (Ahti) 

Yhteisyritys ja yritysosto ovat esimerkkejä merkittäviä panostuksia vaativasta investoinnista ja 

kasvuoptioista. Edellä kuvatuissa esimerkeissä sekä muissa keskusteluissa korostuu resurssien 

kulumisen rajaaminen. Toisin sanoen, on ollut tärkeää toteuttaa hylkäysoptio resurssien tai jopa 

tappioiden rajaamiseksi. Ahti toi esille, että hänen kokemuksensa ja intuitio sanovat, että mikäli 

mieleen tulee esimerkiksi jonkin tulosyksikön lakkauttaminen tai myynti, se kannattaa tehdä 

mahdollisimman pian. Hänen mukaansa tilanne ei parane odottamalla ja liiketoiminnan kään-

teen toteuttaminen on usein ylioptimistista. Samaa logiikkaa käytti Tuira kertoessaan Alphan 

tutkimusprojekteista: 

”Jossain vaiheessa pitää uskaltaa tehdä kivuliaatkin päätökset ja lopettaa optionaalisuuksia, 

eli käytännössä vaikka jotain teknologia-aihioita, vaikka ne ovat jonkun lempilapsia ja niihin 

on käytetty paljon rahaa ja vaivaa niiden selvittelyyn ja kehittämiseen. Jos on joku parempi 

vaihtoehto siinä ihan selkeä voittaja, niin kyllä pitää uskaltaa lopettaa ne mitkä eivät ole” 

(Tuira) 

Tuiran ja Ahdin kertomuksista voidaan tulkita, että hylkäysoptioita tulee hyödyntää aktiivisesti 

ja jopa aggressiivisesti McGrath (1999) mukaisesti, mikäli niiden reaalioptioiden mahdollis-

tama nousupotentiaali katoaa. Molempien haastatteluissa oli kuitenkin havaittavissa inhimilli-

siä elementtejä päätöksentekoharhoista (Barnett 2008), epäonnistumisen stigmasta hylkäyspää-

töksen yhteydessä (Busby ja Pitts 1997; McGrath 1999) ja Moelin ja Tufanon (2002) rapor-

toimasta voimakkaasta hystereesistä tai ”tahmeudesta” (stickyness). Tuira lisäksi jatkoi kerto-

malla näkemyksensä kulttuurisista tekijöistä, jotka heikentävät tai estävät hylkäysoption käyt-

töä tehokkaasti: 

”Siinä konsensushenkinen kulttuuri, mikä Pohjoismaissa lähtökohtaisesti on, että ei haluta ni-

pistää unelmia, joskus johtaa siihen, että jää roikkumaan elinkelvottomia optioita vaan koska 

ne ovat jollekin tärkeä juttu.” (Tuira) 

Hänen mukaansa siis konsensushenkinen kulttuuri ja muiden tunteiden huomiointi voivat estää 

hylkäysoption käytön. Tässä voisi olla yksi indikaatio Song et al. (2015) peräänkuuluttamalle 

kulttuurillisten seikkojen, kuten kollektivismin, vaikutuksen tutkimukselle. Myös viittaus joil-

lekin tärkeään juttuun antaa ymmärtää, että kyseessä voi olla uponneiden kustannusten harha 

pitää optioita auki ja ylisitoutua (Adner ja Levinthal 2004; Zardkoohi 2004; Barnett 2008) tai 
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projektin lopettamisen näkeminen virheen myöntämisenä (Busby ja Pitts 1997) ja siten tar-

peena kasvojen säilyttämiseen. Vaihtoehtoja on pidetty liian pitkään auki (Sandri et al. 2010). 

 

4.2.7 Muut havainnot reaalioptiotyypeistä 

Useat reaalioptiotyypit esiintyivät haastatteluissa samassa yhteydessä. Tämä on luonnollista, 

koska esimerkiksi kasvuoptioon usein liittyy investoinnin seuraavat vaiheet, vaiheistukseen 

liittyy esimerkiksi mahdollisuus hylkäysoptioon tai tuotantoprosessissa on mukana jousta-

vuutta tuotteiden ja raaka-aineiden osalta. Kasvu- ja vaiheistusoption yhdistelmästä Ahti kertoo 

yhden esimerkin: 

”Jos rakennetaan tehdas, on tilausta yhdelle linjalle ensimmäisessä vaiheessa. Kannattaa kui-

tenkin panostaa infraan ja varata tilaa laajentaa uusi linjasto viereen, jos markkinat vetää 

kuten odotettu. Varsinkin silloin, kun rakentaa pömpeleitä ja seiniä, niin se on ärsyttävää puu-

haa ja se kestää liian kauan. Jos on seinät pystyssä, on helppo vaan kantaa sisään koneita ja 

laitteita.” (Ahti) 

Haastatteluissa tuli esille myös jaettuja kasvuoptioita. Esimerkiksi Gamman tehdessä raaka-

ainetoimittajan ominaisuudessa vähemmistösijoituksen kohdeyhtiöön, voi samanaikaisesti mu-

kana olla toinen vähemmistösijoittaja, joka on arvoketjussa loppuasiakasta lähellä. Seppo ker-

too tarkemmin toisen partnerin kasvattavan oman kasvuoption arvoa: 

”He tuovat muuta osaamista ulkopuolelta. Sitä kautta saadaan kasvatettua todennäköisyyttä, 

että siitä tulee hyvä case käännettyä parempaan suuntaan.” (Seppo) 

Annikki täydentää Sepon näkemystä: 

”Ehdottomasti se on meidän osaltamme mahdollisuuksien ja riskien hallintaa. Pyrimme siihen, 

että sijoittajaporukassa samalle kierrokselle, missä me tulemme sisään, tulisi myös sen arvo-

ketjun loppupäätä edustavaa tahoa.” (Annikki) 

Riskienhallinnan näkökulmasta jaettu kasvuoptio on mielenkiintoinen. Mikäli molemmat si-

joituksen tehneet yritykset vaikuttavat kohdeyrityksen kehitykseen arvoa maksimoivalla ta-

valla, on näiden yhteisvaikutus loogisesti päättelemällä merkittävästi yksittäisiä toimia suu-

rempi. Mikäli molemmat maksimoivat kohdeyrityksen hyötyä, eikä puhtaasti omaansa, voivat 

he omilla toimillaan vinouttaa merkittävästi lopputulosten asymmetriaa positiiviseksi ja mak-

simoida kaikkien hyödyn. Maksimoimalla vain omaa hyötyään, voi järjestely muistuttaa Tuiran 
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ja Ahdin kuvaamaa tilannetta, jossa paras vaihtoehto on hylkäysoption käyttö. Reaalioptioita 

käsittelevässä kirjallisuudesta ei vastaavia esimerkkejä löydy kuinka niin raaka-ainetoimittaja 

kuin loppuasiakasta lähellä olevat tahot hankkivat yhdessä kasvuoption heidän välissään toi-

mivasta yrityksestä. 

Tapion haastattelussa nousi esille lisäksi, kuinka tulevia investointeja tarkastellaan paitsi omina 

yksikköinä, myös osana kokonaisuutta ja minkälaisia synergioita hankinnalla on mahdollista 

saavuttaa. Kyseessä on siten kasvuoptio, joka voi lisätä muiden tuotantolaitosten reaalioptioita. 

Tapio kuvasi ilmiötä näin: 

”Jos meillä on jo siellä yhdeksän palaa, ja me lisätään sinne kymmenes pala, joka on omana 

itsenään positiivisen kassavirran, NPV:n tai minkä tahansa muun mittarin antava. Mutta sa-

malla mietimme ja peilaamme aina siihen, että minkälaista suoraa lisäarvoa tai lisäoptionaa-

lisuutta se antaa näille meidän muille bisneksille tai muille liiketoiminnan osasille toimien joko 

suoraan tai markkinan muuttuessa.” (Tapio) 

Tapion esimerkissä nousee esille, kuinka kasvuoption tulee olla itsessään kannattava. Tämän 

ohella tarkastellaan systeemisesti, kuinka sen lisääminen portfolioon tuo lisäarvoa muille tuo-

tantolinjoille tai -laitoksille. Hän myös tuo esille, että tarkastellaan välittömiä reaalioptioita 

sekä tulevaisuuden skenaarioita. Näkökulmassa on vahvasti läsnä optiopohjainen näkökulma 

investointipäätöksiin (Bowman ja Hurry 1997), proaktiivista suunnittelua ja kykyä ottaa huo-

mioon vaihtoehtoja suunnitteluvaiheessa (Driouchi ja Bennett 2012) sekä tapana nähdä liike-

toiminta sarjana optioita (Luehrman 1998). 

Operatiivisten reaalioptioiden käyttö ja joustavuus on epätodennäköistä rutiineja ja toiminnan 

standardointia tehokkuuden nimissä sisältävissä yrityksissä (Tamayo-Torres et al. 2010) ja 

tämä havaittiin Gamman osalta. Sellun tuotannossa mittakaavan tulee olla merkittävä ja tuote-

varianttien määrän minimaalinen, jotta tuotanto pysyy stabiilina ja yksikkökustannukset laske-

vat huomattavan alas ja tuote on kilpailukykyinen.  

Tästä Ilmatar kertoi tarkemmin: 

”Jos puhutaan sellutehtaista, niin päästään tasaiseen laatuun isolla volyymillä. -- 

Sellaista joustoa, että voidaan tehdä mitä tahansa; se ei toimi, kun puhutaan volyymistä. Se 

maksaa. Jos puhutaan vaikka tekniikasta, esimerkiksi on tutkimuslaitos, joka tekee prosessite-

ollisuuden pilotointia, niin sehän on hyvä, että niillä on erilaisia säiliöitä, putkia ja pumppuja, 
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joita pystyy yhdistelemään eri järjestykseen riippuen siitä mitä halutaan kokeilla. Niillä pystyy 

testaamaan erilaisia asioita.  

Mutta isossa tehtaassa mielestäni ei ole järkevää näitä kaikkia joustomahdollisuuksia pitää.” 

(Ilmatar) 

Toisin sanoen tuotejoustavuus tulee hyvin nopeasti liian kalliiksi suhteessa saatavaan hyötyyn. 

Ilmattaren haastattelun perusteella selluliiketoiminnassa käytetään kuitenkin strategisia reaa-

lioptioita sekä aikaisemmin kuvattuja vaihto-optioita uuden teknologian käyttöönoton yhtey-

dessä. 

 

4.3 Vaiheet reaalioptioiden tunnistamisesta toteutukseen 

”Ehkä parhaiten joustavuuksia tunnistaa liiketoimintayksiköiden vetäjät, joilla on liiketoimin-

tayksiköt vastuillaan ja he ymmärtävät businessfundamentit, mikä on olennaista tuloksellisuu-

dessa.” 

- Tuira varjo-optioiden tunnistamisesta 

 

Keskusteluissa esiintyi selkeitä teemoja reaalioptioiden tunnistamisesta. Yksi teema koski en-

nen reaalioption havaitsemista koskevan epävarmuuden tunnistamista ja formalisointia. Tämä 

teema esiintyi usein yhdessä skenaariotyöskentelyn kanssa. Toinen teema oli reaalioption tun-

nistaminen ja formalisointi. Kolmas teema koski reaalioptioiden hankkimista ja toteuttamista. 

Neljäs teema käsitteli reaalioptioiden toteuttamisen edellytysten seuraamista sekä toteuttami-

sesta kertyvää oppimista. Seuraavaksi esitellään näistä kukin oman otsikon alla, mutta teemo-

jen ollessa niin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa kussakin alakappaleessa esiintyy joitakin 

päällekkäisyyksiä. Lopuksi niistä esitetään syntetisoitu kokonaisuus. 

 

4.3.1 Epävarmuuden tunnistaminen ja skenaariotyöskentely 

Epävarmuuksista haastatteluissa mainittiin suoraan ja välillisesti tyypillisesti myyntihinnan 

muutokset, raaka-aineiden hinnan muutokset, lainsäädännön ja päästörajoitusten muutos sekä 

tehtaan paikka. Myös lääkemolekyylin toimivuus ja myytävyys nähtiin epävarmuustekijäksi 

Epsilonin tapauksessa. Konkreettinen esimerkki edellä mainituista olisi, että tehtaan 
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valmistuessa toimintaympäristö ja lainsäädäntö on ehtinyt muuttua oleellisesti investointipää-

töksen jälkeen. 

Herkkyyslaskenta ja skenaariotyöskentely nousivat useita kertoja esille haastatteluissa epävar-

muuden tunnistamiskeinoiksi intuition ja kokemuksen ohella. Kahdessa haastattelussa mainit-

tiin erikseen skenaarioiden tunnistaminen megatrendien ja hiljaisten signaalien kautta. Muita 

tunnistamiskeinoja olivat työpajat (workshopit), hallituksen ja johdon sparraussessiot, syste-

maattiset riskikartoitukset, muut laskentatyökalut ja öljyfutuurien forward käyrät. 

Epävarmuuksia ja skenaarioita tunnistavat ja formalisoivat paikoin samat henkilöt ja paikoin 

eri henkilöt riippuen kontekstista. Hyvin usein kyseessä ovat henkilöt, jotka ovat tekemisissä 

päivittäisen liiketoiminnan kanssa, eli johto ja asiantuntijat. Myös eri yksiköillä, kuten talous- 

ja myyntiorganisaatioilla, voi olla vastuullaan epävarmuuksien tunnistaminen päivittäisten toi-

mintojen ohella. Suurissa organisaatioissa on lisäksi erilliset riskienhallinta- ja analyysiorgani-

saatiot, joiden tehtävä on tutkia epävarmuuksia ja skenaarioita. Seuraavaksi kuvataan osa haas-

tatteluissa nousseista epävarmuuksista ja niiden tunnistamistilanteista. 

Epävarmuuksia ja riskejä tunnistetaan myös intuitiivisesti ja osaltaan tunnistaminen on Ilmat-

taren mukaan väistämättä sisäänrakennettu hankkeisiin. Tuira puolestaan kertoi, kuinka 

Alphalla on automaattinen laskentatyökalu, joka suorittaa muun muassa herkkyyslaskennan 

automaattisesti kriittisille muuttujille, kuten eri pääomainvestointiasteille. Tällä herkkyyslas-

kentatyökalulla määritellään eri skenaarioita ja riskiprofiileja. Väinö puolestaan kuvaa koke-

muksiaan osallistuttuaan riskipäällikön koollekutsumaan työpajaan: 

”Oli tapauksia, missä pidettiin erikseen workshoppia ja mietittiin pienellä ryhmällä mitä kaik-

kia riskejä tähän voi liittyä, jotta risk managerit voivat sitten lähteä kaivelemaan ja syventy-

mään tarkemmin ja tarkastella mitä niiden taloudelliset vaikutukset voivat olla. -- Siellä oli 

hyvinkin, paikoitellen jopa omaan historiaan tuudittautunut tapa käsitellä asioita. Ei välttä-

mättä uskottu siihen, että maailma voi muuttua. Silloin joihinkin näihin workshoppeihin kut-

suttiin toisinajattelijoita, jotta saadaan keskustelua ja erilaisia näkökulmia asioihin.” (Väinö) 

Väinön kuvauksessa näkyy kuinka yrityksissä voi olla asenteita tai havaitsemisharhoja epävar-

muuksista ja siten riski vahvalle polkuriippuvuudelle. Näissä tilanteissa hänen mainitsemansa 

toisinajattelijan rooli oli kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä ja formalisoida tunnistamattomia 

epävarmuuksia ja skenaarioita. Näin on mahdollista poistaa harhoja. Riskienhallintapäälliköt 

keräsivät Väinön mukaan työpajassa esille nousseet näkökulmat ja suorittivat tämän jälkeen 

analyysejä, mutta hänen tietoonsa ei tullut mitä toimenpiteitä työpajat aiheuttivat. 
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Myös Epsilonissa kutsutaan koolle joukko asiantuntijoita tunnistamaan epävarmuustekijöitä 

ennen kuin tehdään sijoitusehdotus lääkemolekyylin oikeuksista ylimmälle johdolle. Ennen 

keskustelua on koostettu kaikki relevantti saatavilla oleva tieto, kuten kohdeyrityksen rahoi-

tuksellinen asema, missä vaiheessa lääkekehitysprosessia ollaan, lääkkeen kliininen etu ja tu-

leva kilpailuasetelma. Tellervo kertoo, kuinka tiedot esitellään liiketoiminnan kehitysryhmälle: 

”NPV-laskelma on taustamateriaaleissa usein, mutta diilistruktuurilla ja herkkyysanalyysillä 

pyritään näyttämään mikä pay back voisi olla ja miltä se case näyttää eri skenaarioilla. Sitten 

keskusteluksi mikä siinä casessa on kriittisin tai epävarmin. Siellä business teamissa on aika 

paljonkin eri alan asiantuntijoita, jolloin tulee hyvin paljon eri näkökulmia ja hyvin kiivastakin 

keskustelua.” (Tellervo) 

Tellervon kertoman mukaan sijoitustapauksen epävarmuustekijöitä etsivät siis usean alan asi-

antuntijat ja samalla pyritään jo etsimään ratkaisuja epävarmuustekijöihin. Mikäli sijoitusta-

paus läpäisee kyseisen foorumin heuristisen testauksen, esitellään se eteenpäin johdolle. 

Myös Ahdin haastattelussa nousi esille konkreettinen tapa, miten perinteinen hallitustyösken-

tely on toimia johdon tukena ja samalla nostaa epävarmuustekijöitä esille sparraamalla. Hänen 

mukaansa on tyypillistä kysyä johdolta ovatko he esimerkiksi miettineet vaihtoehtoista tapaa 

toteuttaa investointia, mitä tapahtuu ja mitä tulee tehdä, jos investointiaika pitkittyy esimerkiksi 

puolella vuodella. Samanlaista skenaarioanalyysiä kuvasivat myös Tuira, Vellamo ja Tapio. 

Annikki ja Seppo puolestaan kertoivat hallituksen proaktiivisesti etsivän riskejä sijoitusehdo-

tuksissa ja tuovan ne esille. Nämä toimenpiteet täyttävät Driouchin ja Bennettin (2012) määri-

telmän reaalioptioajattelusta.  

Ahti myös totesi eniten käytetyn termin epävarmuuksien tunnistamisessa olevan herkkyysana-

lyysi, joka yhdistetään skenaariotyöskentelyyn: 

”Se eniten käytetty termi on herkkyysanalyysi. Entäs jos myyntihinnat jää 5 % peruscasen alle, 

miltä näyttää ja mitä tapahtuu takaisinmaksuajalle? Entä jos kustannukset menee 10 % pit-

käksi? Se antaa tuottoperspektiivin ja IRR:iin eri lukuja. Varsinkin isommissa firmoissa inves-

toinneissa on tietyt tuottotavoitteet, joihin IRR peilataan. -- Kun tuotto jää hyvin alhaiseksi, 

niin sitten aletaan syynäämään herkkyyksiä. Jos alun perinkin menee näin alhaiseksi NPV tai 

sisäinen korkokanta, niin entä jos jossain heilahtaa vieläkin pieleen?” (Ahti) 

Ahdin mukaan hyvä hallitus ymmärtää, että kyseessä on perustapaukset ja eri muuttujien herk-

kyydet vaikuttavat lopputulokseen. Menetelmä on Busbyn ja Pittsin (1997) raportoiman 
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havainnon mukainen; projekteissa kysytään minkälaisessa tilanteessa tuotto olisi nolla tai ne-

gatiivinen. Ahti myös tuo esille, kuinka nettonykyarvolaskelman ollessa lähellä nollaa, tarkas-

tellaan epävarmuustekijöitä tarkemmin. Mikäli nettonykyarvo olisi ollut vahvasti negatiivinen 

tai positiivinen, tarkempaa herkkyysanalyysiä ei olisi tarvinnut tehdä; investointi olisi hylätty 

tai hyväksytty ilman jatkotarkastelua. Lausunto on linjassa aikaisempien tutkimusten havain-

non kanssa; reaalioptioita tarkastellaan, mikäli nettonykyarvo on lähellä nollaa. Myös Teller-

volla ja Vellamolla oli vastaavanlaisia kokemuksia. Vaikuttaa siltä, että myös epävarmat pro-

jektit otetaan huomioon niiden sisältämien optioarvojen myötä (McGrath 1999),  

Muutosherkkyyksiä ja skenaarioita voidaan määrittää kokemuksen ja intuition lisäksi johdan-

naismarkkinoita hyväksikäyttäen. Esimerkiksi Alphan ja Betan molempien toimiessa uusiutu-

vien polttoaineiden sekä perinteisen öljynjalostuksen parissa, on niillä mahdollisuus hakea 

raaka-aineiden ja lopputuotteiden tulevaisuuden hinnanmuutokset markkinoilta. Useissa reaa-

lioptioita käsittelevissä tutkimuksissa käytetään raaka-aineiden ja lopputuotteiden historiallista 

hintakehitystä ja volatiliteettia reaalioptioiden arvonmääritykseen, mutta futuurikäyriä koske-

via reaalioptiotutkimuksia on vaikea löytää. Joitakin tutkimuksia on tehty aiheeseen liittyen 

esimerkiksi sähköntuotanto-omaisuuden arvonmäärityksestä futuurikäyristä (Deng et al. 2001) 

ja yleisellä tasolla energiatuotannon raaka-aineiden ja tuotteiden hintaero-optioiden hinnoitte-

lusta ja suojaamisesta (Carmona ja Durrleman 2003). Sen sijaan reaalioptiotutkimusta futuuri-

käyrien ja olemassa olevien tuotantokyvykkyyksien yhdistelmästä ei ole. 

Uusiutuvien polttoaineiden osalta molemmat Alpha ja Beta altistuvat poliittiselle riskille. Mo-

lemmat yhtiöt ovat riippuvaisia muun muassa lainsäädännön tulkinnasta raaka-ainepohjan 

osalta. Aino kertoo, kuinka poliittisen epävarmuuden alla yritetään jatkuvasti saada informaa-

tiota tulevasta jätejakeiden luokittelusta: 

”Kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö on muuttunut lukuisia kertoja. Kehikko, minkä mu-

kaan edellä mainitut lasketaan, on kehittynyt ja yritysten on vaikea pysyä optimoinnissa mu-

kana, kun määritelmät ja pelisäännöt muuttuvat. Jokin jae on voinut ennen olla jäte ja nyt se 

ei enää olekaan jäte, eikä menekään enää samaan hintaan markkinoille. Tämä on se pelikenttä 

missä pelataan. Biopolttoainemarkkina ja synteettiset polttoaineet eivät ole markkinaehtoisia, 

kuten perinteiset polttoaineet, vaan lainsäädännöllä luotu markkina ja siten optimointiin vai-

kuttaa oleellisesti lainsäädäntö ja poliittiset päättäjät.” (Aino) 

Ainon kommentissa poliittinen epävarmuus kohdistuu tukipolitiikkaan ja siten myyntihintaan. 

Aihepiiriä reaalioptioiden näkökulmasta on tutkittu esimerkiksi politiikkamuutosten 
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vaikutuksista bioetanolituotantoon (Maxwell ja Davison 2014), politiikkamuutosten roolista 

bioetanolitehtaiden epäonnistumiseen (Gonzalez et al. 2012) ja politiikkamuutosten vaikutuk-

sesta päätöksentekoon (Schmit et al. 2011).  

Molemmissa yhtiöissä myös seurataan aktiivisesti mitä eri päätöksentekoelimissä keskustel-

laan ja pyrkivät omilla aktiivisesti lobbaamaan itselleen suotuisia raaka-ainepohjia, joka voi-

daan osaltaan nähdä epävarmuustekijöiden minimointina ennaltaehkäisevästi. Molemmissa yh-

tiöissä varaudutaan eri skenaarioihin ja pidetään vaihtoehtoja auki, mutta lopullisen päätöksen 

tullessa valitaan paras vaihtoehto. Muita keinoja epävarmuuksien tunnistamiseen on konkreet-

tiset selvitykset ja kokeilut itse ja yhdessä esimerkiksi yliopistojen kanssa. Aino kertoo näistä:  

”Esimerkiksi selvitysprojekti, jossa samalla nousee esiin epävarmuustekijöitä ja isoimmat ky-

symykset. Meidän tapamme hyvin usein on lähteä konkretian kautta; mitä jos tehtäisiin laitos 

tuonne ja sitten aletaan miettimään mitä se tarkoittaisi ja siinä matkalla opitaan. Sitten pysty-

tään katsomaan ja tunnistamaan kriittisiä tekijöitä ja sitä pystytään peilaamaan toiselle tekno-

logiareitille tai toiseen paikaan.” (Aino) 

Usein selvitysprojektin edetessä epävarmuuksia saadaan selvitettyä. Samalla kuitenkin uusia 

epävarmuustekijöitä nousee esiin. Varsinkin Betan liiketoiminnassa, jossa toteutetaan sellaisia 

hankkeita, mistä ei juuri ole ennakkotapauksia, opitaan projektin edetessä ennakoimattomien 

epävarmuustekijöiden kautta. Sellutehdasinvestoinneissa puolestaan ennakkotapauksia on run-

saasti ja varianssi tehtaiden välillä ei ole yhtä suurta kuin Betan kertomassa esimerkissä. Ilmat-

taren mukaan tyypillistä sellutehdasinvestointia edeltää noin 2,5 vuoden esiselvitys- ja suun-

nittelujakso, jonka yhteydessä pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan vallitsevia sekä tulevia 

epävarmuustekijöitä ja skenaarioita sekä ottamaan nämä suunnittelussa huomioon. Epävar-

muuksia tunnistavat eri liiketoimintayksiköt sekä osastot. 

Skenaariotyöskentely ja skenaarioiden rakentaminen ovat vahvasti läsnä hallitustyöskentelyssä 

Vellamon mukaan. Hänen kertoi, että hallituksissa skenaario on sanana ymmärretty tarkoitta-

van sitä, että yritetään kuvitella erilaisia tapahtumasarjoja ja miltä yritys näyttäisi kyseisissä 

skenaarioissa. Hänen mukaansa ensin tulisi muodostaa tilannekuva, jonka jälkeen muodoste-

taan tulevaisuuden skenaariot esimerkiksi trendejä ja näiden yhteisvaikutuksia analysoimalla. 

Tämän jälkeen tehdään varautumis- ja toimintasuunnitelmia jokaiseen skenaarioon. Lopuksi 

määritellään mitä tulisi tehdä jokaisessa skenaariossa ja mitä tulee tehdä joka tapauksessa ske-

naariosta riippumatta.  
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4.3.2 Reaalioptioiden tunnistaminen ja formalisointi 

Haastatteluiden pohjalta reaalioptioiden tunnistamiseen käytettiin edellä kuvattujen epävar-

muuksien formalisoinnin ja skenaarioanalyysien tuotoksia. Reaalioptioita tunnistettiin niin ris-

kienhallinnan näkökulmasta kuin potentiaalisten tulevaisuuden tuottojen mahdollistamiseksi. 

Keinoina esiintyivät lähinnä intuitio ja kokemus sekä työpajat. Yksittäisissä tapauksissa mai-

nittiin myös ristiinpölytys.  

Intuition ja kokemuksen tiedetään olevan sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi Ahti toteaa runsaan 

kokemuksen vaikuttavan intuitioon ja toisaalta mahdollistavan vastaavissa tilanteissa jo aikai-

semmin tunnistetun reaalioption olevan hyvä vaihtoehto kulloinkin ajankohtaiseen tapaukseen. 

Tämä on linjassa Luehrmanin (1998) esittämän kokemuksen, intuition ja aktiivisen päättelyn 

yhdistelmän kanssa. Myös Tuira antaa esimerkin reaalioptioiden tunnistajasta ja tilanteesta: 

”Ehkä parhaiten joustavuuksia tunnistaa liiketoimintayksiköiden vetäjät, joilla on liiketoimin-

tayksiköt vastuillaan ja he ymmärtävät business fundamentit, mikä on olennaista tuloksellisuu-

dessa. Sieltä tulee yleensä aloitteellisuus, meidän pitää varmistaa, että meillä on täällä jous-

tavuutta raaka-aineen suhteen tai tuotteen valmistamisen suhteen.” (Tuira) 

Tuiran esimerkissä epävarmuus raaka-aineen saatavuudesta, puhtaudesta tai muusta tekijästä 

on aiheuttanut tunnistajassa vasteen ilmaista tarve reaalioptiolle. Kysyttäessä miten itse tunnis-

tamisprosessi tapahtuu, hän vastaa: 

”Mielestäni se tulee intuitiivisesti varsin ylätasolta jo. Tavallaan tuijottelemalla niitä kvartaa-

leittain vaihtuvia lukuja, ymmärtää mikä on olennaista liiketoiminnassa ja mikä vähemmän 

olennaista.” (Tuira) 

Tapa muistuttaa huomattavasti Bowmanin ja Hurryn (1997) ehdottamaa johdon taaksepäin kat-

sovaa järkeilyä, jossa intuitiivisesti ymmärretään organisaation teot ja resurssit ja siten reaa-

lioptiot. Toisaalta myös Mishran (2017) ehdottama metakognitiiviset prosessit kaavamaisuuk-

sien tunnistamisessa ovat sopiva määritelmä. 

Usein tunnistaja pystyy jo tässä vaiheessa itse määrittämään, minkälainen reaalioptio tulee 

hankkia, mutta Alphassa reaalioption formalisoi kehitysyksiköt. Riippuen reaalioption luon-

teesta, voi formalisoija olla esimerkiksi liiketoiminnan kehityksestä tai teknologiakehityksestä. 

Usein liiketoimintayksiköiden johtoryhmillä on vahva intressi reaalioption hankkimiseen, jo-

ten tarve materialisoituu nopeasti erilaisiksi projekteiksi, analyyseiksi ja lopulta päätöksiksi ja 

hankinnoiksi. Itse reaalioptioiden tunnistamisen siten tekee asiantuntijat ja johtajat. 
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Betassa oli havaittavissa samanlainen prosessi kuin Alphassa Ainon haastattelun perusteella. 

Aino totesi, että hänen yksikössään ei ole formaalia prosessia reaalioptioiden tunnistamiseksi, 

mutta hän kannustaa kollegoitaan reaalioptioiden tunnistamiseen. Hän myös uskoo, että reaa-

lioptioita tunnistetaan ristiinpölytyksellä, mutta tämän olevan henkilösidonnaista luonteenpiir-

teiden ja henkilökontaktien johdosta. Reaalioptiot tulevat siten vahingossa esille ja tietoisuu-

teen (Blazenko ja Yeung 2015). 

Gammassa Annikki ja Seppo kertoivat miettivänsä aktiivisesti eri optioita käydessään keskus-

teluja kohdeyritysten kanssa. He miettivät paitsi, miten voisivat integroida yhtiön tarjooman 

osaksi Gamman kyvykkyyksiä, myös minkälaisia jatkotoimenpiteitä yrityksen kanssa tehdään. 

Heidän toimintaansa ohjaa intuitio ja kokemus aikaisemmista tapauksista sekä tietämys Gam-

man liiketoiminnasta. Tellervon kertomuksen perusteella Epsilonissa tunnistamisprosessia oh-

jaa toimialan dynamiikka. Hän kertoo kuinka potentiaaliset uudet molekyylit, eli kasvuoptiot, 

etsitään oman tutkimuksen lisäksi esimerkiksi partneroitumisohjelmien kautta. Ohjelmissa po-

tentiaaliseksi tunnistetut molekyylit esitellään omassa organisaatiossa ja tunnistamismahdolli-

suuksia rajaa vahvasti yrityksen strategia, joka on määrittänyt minkälaisia molekyylejä etsitään 

ja mihin indikaatioihin. Tunnistamiskykyyn vaikuttaa oleellisesti aikaisemmat kokemukset, 

oman organisaation asiantuntemus ja lääkemolekyylin myyjän tarjoama informaatio. Tunnis-

taminen siis tapahtuu siis ohjatusti ja kokemusperäisesti Luehrmanin (1998) ehdotuksen mu-

kaisesti molempien, Gamman ja Epsilonin, osalta.  

Toisaalta nämä voidaan myös nähdä aktiivisena optioiden etsintänä ja rajoitetun huomion koh-

dentumisena (Barnett 2005 ja 2008). Menetelmässä vahingossa tunnistettavat varjo-optiot to-

dennäköisesti jäävät ylimmän johdon tiedosta, koska tarkasti rajattu strategia ja prosessit oh-

jaavat toimintaa (Barnett 2008). Tellervo myös kertoo, kuinka käytännössä prosessin alkuvai-

heessa tunnistetuista molekyyleistä tyypillisesti suodattuu noin 70 % pois, koska ne eivät täytä 

kriteeristöä, joka voidaan tulkita McGrathin ja MacMillanin (2000) mukaiseksi tarkistuslis-

taksi. Jäljelle jääneitä tarkastellaan tarkemmin ja niistä noin 30 % etenevät neuvotteluihin ja 

näistä tyypillisesti kolmasosa johtaa sijoitusehdotukseen ylimmälle johdolle. Gammassa pro-

sessi on samantyylinen. Näin toimimalla johdon rajoitettua huomiokykyä voidaan varjella, 

mutta samalla tarkistuslistat ja suodatusta suorittavien rajoitettu huomiokyky voivat johtaa so-

pivien varjo-optioiden tunnistamattomuuteen. 

Rajoitetun huomion ja huomiokyvyn lisäksi voivat henkilökohtaiset tulosmittarit voivat vai-

kuttaa negatiivisesti reaalioptioiden havaitsemiseen ja hyödyntämiseen. Haastatteluissa kaikki 
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ryhmät (asiantuntija, johto ja hallitus) vaikuttivat ymmärtävän pysähtymisen tärkeyden reaa-

lioptioiden havaitsemiseksi ja hyödyntämiseksi, mutta keskusteluista nousi esille, että ole-

massa oleva kulttuuri ja kannustimet saattavat estää sen. Tämä on ymmärrettävää, sillä yrityk-

sen tulee olla kannattava ja harvoin ihmisten aikaa resursoidaan sellaiseen, joka tuntuu turhalta. 

Tästä Väinö kertoo tutkimuksen ja kehityksen näkökulmasta: 

”T&K:n työ oli silloin 100 %:sti projektoitu. Jokainen tunti piti kirjata jollekin projektille. 

Mitäs semmoinen vaikuttaa innovointiin, luovuuteen ja uuden kehittämiseen? Siellä ei ollut 

yhtään slackiä, ei yhtään puskuria.” (Väinö) 

Tutkimuksen ja kehityksen työssä ei siis ollut yhtään väljyyttä. Heidän tutkimusstrategiansa oli 

rajattu hyvin kapeaan sovellusalueeseen, jolloin uusia reaalioptioita ei tunnisteta vahingossa 

(Blazenko ja Yeung 2015). Yritys siis sitoutuu vahvasti kapeasti rajattuun strategiaan eikä pidä 

vaihtoehtoja auki uusille mahdollisuuksille. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, nousi haastatteluissa yhtenä esimerkkinä, kuinka johdannais-

markkinoita hyväksikäyttäen voidaan tunnistaa reaalioptioita ja toisaalta myös niiden puuttu-

minen. Tästä Tapio kertoi tarkemmin: 

”Öljymarkkinassa on se hyvä puoli, että johdannaismarkkina on hyvin kehittynyt. Jos on ole-

massa reaalioptioita liiketoimintaportfoliossa, niin tyypillisesti pystyy myös siellä johdannai-

sia älykkäästi käyttäen saamaan arvoa myös niistä reaalioptioista, jotka oikeasti ovat ole-

massa. Esimerkiksi jos johdannaismarkkina näyttää, että jatkossa hinnat käyttäytyvät hyvin 

voimakkaasti, eri tavalla kuin mitä ne on käyttäytyneet aikaisemmin, me voimme johdannaisia 

käyttäen ikään kuin lukitsemaan lisäarvoa sisään forward käyrältä, jos meillä on sellainen 

reaalioptio tehdä jotain juttuja olemassa. Jos meillä ei ole sitä reaalioptiota, niin sitten emme 

pysty sillä tekemään mitään.” (Tapio) 

Tapion esimerkissä johdannaismarkkinalta siis seurataan miten eri öljytuotteiden tulevaisuu-

den hinnat kehittyvät. Tämän jälkeen voidaan finanssi-instrumentteja hyödyntäen lukita tule-

vaisuuden osto- ja myyntihinnat. Näin tehdään, mikäli tuotantolaitoksessa on olemassa tuotan-

toon liittyviä koneita ja laitteita, joilla tuotteita pystytään tuottamaan. Yrityksellä siis on vaihto-

optio hallussaan. Mikäli sopivaa laitteistoa ja siten vaihto-optiota ei ole, on sen puute tunnis-

tettu. Tässä yhteydessä reaalioption olemassaolo on tunnistettu, jonka jälkeen se voidaan for-

malisoida. Formalisointi on esimerkiksi tuotantolaitoksen kanssa yhteensopivien koneiden ja 

laitteiden määritteleminen. Tämän jälkeen ne, ja siten reaalioptio, voidaan hankkia. Tässä esi-

merkissä reaalioptioita ei tunnisteta historiaan, intuitioon tai kokemukseen perustuen, vaan 
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pyritään aktiivisesti löytämään yhteys tulevaisuuden skenaarion ja nykyisten kyvykkyyksien 

välille. Kyseessä on siten mahdollisesti kyse päätöksentekopuista ja vaikutusdiagrammeista 

(Lander ja Pinches 1998), jotka voivat olla ennalta kuvattu ja ohjelmoitu tietojärjestelmiin. 

Tapio kuvasi myös reaalioptioiden tunnistamisprosessia tuotantoon liittyvästä uusinvestoin-

nista hallituksen jäsenen näkökulmasta: 

”Usein tällainen optionaalisuus tulee voimakkaasti keskusteluun siten, että meillä on yksi ir-

rallinen case mitä olemme katsomassa, niin jos otamme tällaisen assetin meidän palettiin, niin 

mitä optioita se antaa niille kaikille muille osasille mitä meillä on meidän portfoliossamme.” 

(Tapio) 

Tässä esimerkissä kyseessä on hallituksen ja johdon välinen työpaja, jonka tarkoituksena on 

tunnistaa reaalioptioita viikkoja tai kuukausia ennen hallituksen virallista päätöstä. Pääasialli-

set syyt työpajan pitämiseen ovat Tapion mukaan mahdollisimman laajasti kaikkien reaaliop-

tioiden tunnistaminen ja hallituksen pitäminen tietoisena tulevista päätöksistä.  Menetelmä on 

hyvä tapa tutustua hallituksen kokouksiin tuleviin detaljoituihin taustamateriaaleihin, joita Ta-

pion ja Ahdin mukaan on kymmeniä ja jopa satoja sivuja. Tässä on kyseessä aktiivisesti suori-

tettavaa päättelyä (Luehrman 1998), jolla pyritään vähentämään päätöksentekotilanteessa ra-

joitetun huomiokyvyn riskiä (Barnett 2005 ja 2008). 

Vellamo täydensi Tapion ja Ahdin näkökulmaa kertomalla, että hyvin toimiva hallitus pyytää 

aina toimivalta johdolta analysoitavaksi lukuisien investointivaihtoehtojen lisäksi tilannetta, 

missä ei tehdä mitään investointia. Samassa yhteydessä tulisi johtoa myös pyytää kertomaan 

lyhyesti mitkä vaihtoehdot on hylätty ja miksi. Toisin sanoen, hallitus varmistaa, että johto on 

aktiivisesti vertaillut lukuisia vaihtoehtoja ja niihin liittyviä reaalioptioita (Driouchi ja Bennett 

2012; Bukhvalov ja Bukhvalova 2011; Platou ja Aspelund 2019). Relevanttien investointivaih-

toehtojen yhteydessä tulisi Vellamon mukaan kysyä esimerkiksi voidaanko investointi suorit-

taa osissa, voidaanko sitä viivästyttää tai testata ensin pienessä mittakaavassa. Näin toimiessa 

on hänen mukaansa mahdollista hedelmälliseen keskusteluun ja reaalioptioiden tunnistamiseen 

ja dokumentointiin. Nämä kaikki osoittavat hallituksen edellyttävän johdolta reaalioptioajatte-

lua päätöksenteossaan. 

Tapio ja Ahti molemmat totesivat, että formalisoidut reaalioptiot ovat osana hallituksen ko-

kouksen pöytäkirjan liitetiedostoja ja ne tulisi päätöstilanteen jälkeen pitää myös mielessä, 

josta Ahti kertoo enemmän: 
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”Reaalioptiot pitäisi dokumentoida. Lisäksi mitä isompi investointi, sitä huolellisempi doku-

mentaatio pitäisi olla. Sitä huolellisemmin myös pitäisi tutkia vaihtoehtoiset skenaariot ja re-

aalioptiot. Isoissa tehdasinvestoinneissa materiaalit ovat laajoja ja todella detaljoituja. Jos 

laitetaan koko firma peliin silloin, kun investoidaan uuteen tehtaaseen, niin on parempikin do-

kumentoida iso päätös hyvin, koska siihen voidaan aina palata. Kiireessä ja muussa voi unoh-

tua detaljit kirjaamatta tai liitteistä. Hallituksen kokouksen liitteissä on todellinen materiaali, 

jossa hallitus on saanut selvityksen eri optioista ja on päätetty edetä vaihtoehdolla X.”(Ahti) 

Ahdin kommentissa on useita kiinnostavia ja tärkeitä elementtejä, joista ensimmäinen on reaa-

lioptioiden dokumentointi. Reaalioptioiden dokumentoinnin tärkeys nousi esille paitsi hyvän 

hallintotavan, myös inhimillisyyden näkökulmasta; on inhimillistä unohtaa asioita paineen alla 

sekä ajan kuluessa (Copeland ja Tufano 2004). Toisin sanoen, hyvä dokumentaatio toimii työ-

kaluna reaalioptioiden pitämisessä tietoisuudessa ja, mikäli reaalioptio on unohtunut ja muut-

tunut siten varjo-optioksi, tunnistamaan myöhemmin varjo-optioita. Laadukas dokumentaatio 

toimii siten työkaluna varjo-optioiden tunnistamisessa ja tulevaisuudessa vastaavissa tilan-

teissa organisatorisena muistina ja kokemuksena, johon voidaan palata, vaikka henkilöstö on 

vaihtunut. Yhden esimerkin tästä kertoo Aino kuvatessaan uuden tehdasinvestoinnin suunnit-

teluprosessia: 

”Kaikkien tiedossa on, että joka välissä pitää säästää kustannuksia. Meilläkin oli todella ko-

kenut prosessisuunnittelija, joka suunnitteli hyvän tehtaan tietäen jo mitä seuraavissa vai-

heissa karsitaan, kuitenkin jättäen jäljelle toimivan tehtaan eikä liian karsittua tehdasta. Hä-

nellä oli todella hyvä taktiikka. Loppupeleissä hän oli siinä oikeassa, että ne, jotka karsittiin, 

jouduttiin myöhemmin lisäämään ja rakentamaan jälkikäteen. Karsintavaiheen jälkeen joudut-

tiin palaamaan lähelle alkuperäistä suunnitelmaa.” (Aino) 

Ainon kertomassa tapauksessa reaalioptiot oli dokumentoitu hyvin suunnitteluprosessissa ja 

niihin pystyttiin palaamaan, kun huomattiin niiden tarpeellisuus jälkikäteen. Vaikka tapauk-

sessa ei käynyt ilmi oliko reaalioptiot unohdettu ja dokumentaation ansiosta palautettu mieleen 

vai asiantuntijoiden ja johdon aktiivisessa muistissa, on se yksi esimerkki dokumentaation tär-

keydestä reaalioptioiden tunnistamis- ja formalisointiprosessissa. 

Yritykset pääsääntöisesti hyödyntävät reaalioptioajattelua ja skenaarioajattelua sekä näiden yh-

distämistä intuitiivisesti (Driouchi et al. 2009; Dortland et al. 2014), mutta voisivat hyötyä ho-

listisista kartoitusmalleista (Mikaelian et al. 2011; Ajak et al. 2019), jotka on formaalisti ku-

vattu toimijoille. Myös tarkistuslistoista (McGrath ja MacMillan 2000) voi olla hyötyä. 
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Reaalioptioita tunnistavan henkilön luonteenpiirteitä 

Haastatteluissa ei erikseen kysytty minkälaisia luonteenpiirteitä tunnistajilla on. Sen sijaan ky-

syttäessä kuka reaalioptioita tunnistaa, saattoivat haastateltavat kertoa aseman lisäksi, minkä-

lainen henkilötyyppi on kyseessä joko suoraan tai vertaamalla heitä tunnettuihin yritysjohtajiin. 

Osaksi luonteenpiirteitä on myös pääteltävissä kaikkien haastateltavien kuvauksista, miten re-

aalioptioita tunnistetaan. 

Henkilö, joka tunnistaa reaalioptioita on haastattelujen perusteella luonteeltaan utelias. Hän on 

avoin uusille ajatuksille ja ilmiöille; miettien jatkuvasti kuinka voisi hyödyntää näitä. Hän ky-

seenalaistaa vallitsevia teorioita ja käytäntöjä sekä suorittaa ajatuskokeita missä yhteyksissä ne 

pätevät ja miten hänen omat teoriansa ja hypoteesinsa toimisivat. Väinön sanoin ”vääntäen 

jokaisen kiven ympäri, miettien voisiko kivi olla toisinpäin ja mitä jos se olisi toisinpäin.”  

Henkilö pystyy avaamaan keskusteluja, kuuntelemaan, varastamaan ideoita, yhdistelemään ja 

supistamaan niitä. Hän toimisi kuin analyytikko, mutta pystyy myös epäloogiseen ajatteluun. 

Henkilö on myös kykenevä artikuloimaan ajatuksensa ja näkemyksensä sekä tarpeeksi vahva 

persoona, että kestää henkilöön menevän kritiikin ja organisaation jäykkyyden reaalioptioiden 

hankkimisen ja toteuttamisen osalta. 

Edellä mainitut ominaisuudet voidaan todeta olevan ominaisuuksia, jotka kirjallisuus (Mishra 

2017; Trigeorgis ja Reuer 2017) ylimalkaisesti yrittäjämäisyydeksi. Voidaan myös ajatella, että 

tällaiset henkilöt tekevät joko tosiasiallisesti tai ajatuskokeiden kautta lukuisia pieniä testejä ja 

investointeja, joiden pohjalta he löytävät uusia reaalioptioita tietoisesti (Bowman ja Hurry 

1993) tai vahingossa (Blazenko ja Yeung 2015). Oleellista vaikuttaisi olevan mahdollisuus toi-

mia ja ajatella ilman tiukkoja rajoitteita, eli omata työssään väljyyttä. 

 

4.3.3 Päätökset reaalioptioiden hankkimisesta ja toteuttamisesta 

Edellä kuvatussa Ainon esimerkissä reaalioptiot jätettiin ensin hankkimatta, mutta investointi-

projektin edetessä ne lopulta päätettiin hankkia. Aino kuvasi investointiprojektien selvitys- ja 

suunnitteluprosessin edenneen vaihe vaiheelta ja jokaisessa vaiheessa hallitukselta tulleen vaa-

timus budjettiarvion tarkentamisesta ja budjetin tason laskemisesta. Toisin sanoen, hallituksen 

ja johdon osalta tehtiin aluksi tietoinen päätös, että joitakin reaalioptioita ei hankita, mutta lo-

pulta reaalioptioiden tuomat hyödyt katsottiin olevan suuremmat kuin koituvat ylimääräiset 

kustannukset. Ainon kertomus on yhtenevä Ahdin näkemyksen kanssa: 
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”Itse edustan sitä koulukuntaa, että halvin ei ole paras. Kannattaa maksaa miljoona tai kaksi 

liikaa, että mahdollistetaan tuottojakauman positiivinen vinoutuminen.” (Ahti) 

Ahdin ja Ainon näkemykset reaalioptioiden hankkimisen tärkeydestä ovat lopulta yhtenevät, 

mutta organisaatioiden päätöksentekoprosesseissa vaikutti olevan oleellinen ero. Betassa pro-

sessi oli karsia investointi minimiin ja sen jälkeen laajentaa reaalioptioita. Ahdin edustamissa 

yrityksissä puolestaan vaikuttaa prosessi etenevän siten, että etsitään eri vaihtoehtoja, jonka 

jälkeen analysoidaan mitä reaalioptioita ylimääräisellä investoinnilla saa. Vellamo kuvaa täl-

laista tilannetta kuvitteellisesta investoinnista johdon ja hallituksen diskurssista: 

”On suunnitteilla tuotantolinja, joka halutaan rakentaa jonnekin. Siinä yritetään miettiä ja 

hahmottaa erilaisia tulevaisuuden tilanteita, että minkä tyyppisiä tuotteita tuotantolinjalla pi-

täisi voida tehdä. Täydellistä vaihtoehtoa ei ole, koska emme ole paratiisissa vaan resurssit 

ovat rajalliset. Saadaan kenties investoida X miljoonaa euroa, kun taas haluttaisiin käyttää Y 

miljoonaa euroa. , Olennaista, että tiedetään, mitä X:llä voi saada. Sen jälkeen, jos voi saada 

Y:n vaikka palasina, niin sitten voidaan edetä näin. 

Aika usein sitä niukkuuden tai riskienhallinnan syistä voidaan investointia joutua palastele-

maan. Hallitus haluaa nähdä investointiprojektin kokonaisuuden, vaikka se toteutettaisiinkin 

osissa. Mikä on minimi, joka on pakko tehdä, että investointi yleensä pelittää. Mitä ovat sitten 

ne lisäosiot, joilla   saadaan ikään kuin sokerikuorrutusta perusinvestointiin, mutta jolla in-

vestoinnin kannattavuutta voidaan edelleen parantaa. Rakennetaan esimerkiksi uusi yksikkö Z 

tuotantolinjalle, jotta päästään sellaisiin ja sellaisiin tuotteisiin.” (Vellamo) 

Vellamon esimerkissä vaihto-optiolla saataisiin tuotejoustavuutta aikaiseksi. Koska resurssit 

ovat rajalliset ja päätöksenteossa halutaan välttää liiallista riskinottoa, päädytään hankkimaan 

Betan esimerkin tavoin sellainen karsittu tuotantolinja, joka tuottaa haluttua tuotetta. Investoin-

tikustannukset ovat X euroa, mutta päätöksenteon yhteydessä säilytetään mahdollisuus vaiheis-

tettuun jatkoinvestointiin hinnalla (Y-X) euroa. Investointi tuotejoustavuuteen tehdään hank-

kimalla yksikköoperaatio Z, mikäli markkina-, kilpailu- ja kassatilanne sallivat. Oleellista on 

saada tuotantolinja rakennettua ja käynnistettyä ennen lisäriskin ottamista. Näkökulma on op-

tiopohjainen (Bowman ja Hurry 1993), siinä suuret investoinnit jaetaan pienempiin osiin (Tri-

georgis 1996), suunnittelu on proaktiivista ja vaihtoehtoja otetaan jo suunnitteluvaiheessa huo-

mioon (Driouchi ja Bennett 2012) sekä vaihtoehtoja pidetään auki (Trigeorgis ja Reuer 2017). 

Itse päätöksentekoprosessit toimivat yrityksissä karkeasti samalla tavalla, mutta joitakin hie-

novaraisia eroja löytyi haastatelluissa. Deltassa, Gammassa ja Betassa päätöksentekoprosessi 
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eteni haastattelujen perusteella samalla tavalla; asiantuntijat ja johto valmistelevat taustamate-

riaalia hallitukselle, joka tutustuu materiaaliin ja keskustelee aktiivisesti johdon kanssa. Tämän 

jälkeen johto ja asiantuntijat jatkavat selvitystyötä. Tätä toistetaan, kunnes aineisto saturoituu 

ja selkeästi paras vaihtoehto nousee aineistosta esille. Johto tämän jälkeen valmistelee lopulli-

sen päätösehdotuksen hallitukselle, joka hyväksyy sen virallisessa hallituksen kokouksessa.  

Epsilonissa ostettavien molekyylien tunnistamisen, sisäisen ryhmäarvioinnin ja mahdollisten 

investointisuunnitelmamuutosten jälkeen tapaus esitetään ylimmälle johdolle, joka tekee pää-

töksen millä ehdoilla ja mandaateilla toimiva johto saa edetä neuvotteluissa omatoimisesti. 

Toimitusjohtaja pidetään tietoisena prosessin etenemisestä ja vasta ennen tarjouksen jättämistä 

käydään tapaus perusteellisesti läpi hänen kanssaan. Hallitus ei ole prosessissa mukana, koska 

Tellervon mukaan toistaiseksi toimintavaltuudet ja ohjeistukset ovat riittäneet. Puhtaissa yri-

tyskauppatapauksissa hallitus puolestaan osallistuu aktiivisesti taloudellisen riskin kasvaessa 

merkittäväksi. 

Alphassa investointiselvitykset ja -projektit etenevät porttimallien mukaan eri komiteoissa ja 

lopulta johtoryhmän tai hallituksen päätettäväksi. Jokaisessa portissa tarkistetaan, että kaikki 

investoinnin reaalioptioihin liittyvät seikat on huomioitu ja investointi on tuottava. Tuiran sa-

noin komitean jäsenten rintapielessä nappulat kasvavat päätöksen kokoluokan kasvaessa. Tämä 

on perusteltua ja linjassa myös Betan käytännöistä Ainon kuvauksen pohjalta. Betassa reaa-

lioptiosta luodaan johtoryhmässä tai hallituksessa projekteja, joiden sisällä projektipäälliköt 

saavat varsin laajat toimintavaltuudet projektin puitteissa. 

Haastattelussaan Väinö kertoi esimerkkitapauksia, jossa kahdesta saman mittaluokan ja kan-

nattavuustason investointiesityksestä toinen oli hylätty ja toinen toteutettu. Hylätty investoin-

tiesitys eteni virallista valmistelureittiä useita viikkoja ja hyväksytty investointiesitys sai epä-

virallisen reitin kuljettuaan päätöksen viikossa. Väinö kertoo, miten sai oman reaalioptioon 

liittyvän investointiesityksensä hyväksyttyä: 

”Minä olin aloitteen tekijä toisessa investoinnissa, jossa totesimme esimieheni kanssa, että 

tehdään tästä neljä power point -kalvoa, ja otetaan toimitusjohtaja kahville. 10 minuutin istu-

misen jälkeen toimitusjohtaja sanoi, että tehdään. Siinä meni viikko kokonaisratkaisuun.” 

(Väinö) 

Väinö toteaa, että oleellista nopeaan päätökseen oli oikea markkinatilanne ja investointiesityk-

sen pukeminen ymmärrettävään muotoon. Muita eroja hylätyn investointiesitykseen nähden 

Väinö ei pystynyt varmuudella sanomaan. Vaikuttaa siltä, että Alphan informaatiorakenteet ja 
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investointiprosessit ovat olleet puutteelliset (Ojha et al. 2015) tai rajoitettu huomiokyky ja in-

formaation omaksuminen (Barnett 2005 ja 2008; Jahanshahi ja Nawaser 2018) ovat vaikutta-

neet lopputulokseen. Vaihtoehtoisesti hylätty investointi on ollut ristiriidassa yrityksen tulevai-

suudenvision kanssa, mutta tätä ei ole kerrottu ulos hylkäyspäätöksen yhteydessä.  

Suurissa keskipitkän ja pitkän aikavälin investointiprojekteissa prosessi kestää kuukausia kai-

kissa yrityksissä. Välillä hallituksessa päätöksiä joudutaan kuitenkin tekemään toimialan voi-

makkaista liikkeistä johtuen nopealla aikataululla, josta Tapio kertoi: 

”Päätöksentekotilanteet tulee eteen toimitusjohtajalle ja toimivalle johdolle hyvin nopeasti ja 

yleensä sitten pitää päättää mitä tehdään. Niissä päätösaikahorisonteissa saattaa olla kyse 

tunneista eikä siinä puhuta päivistä eikä viikoista, että pidetään kokous ja analysoidaan tätä. 

Niitä päätöksiä pitää hyvin tyypillisesti pystyä tekemään nopeammin. Ja siinä kohtaa se on 

arvokasta, että hallituksen puheenjohtaja ja omalta osaltani minä pyritään olemaan siellä kes-

kustelukumppaneina.” (Tapio) 

Kovassa kiireessä ja paineen alla saatetaan myös tehdä virheellisiä päätöksiä. Tapio jatkoi: 

”Jos nopeasti tehdyt päätökset ovat vääriä, ne voidaan korjata ja mennä toiseen suuntaan. Ei 

juututa siihen, että nyt teimme virheen, vaan menemme eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja 

toteamme, että se, mikä näytti eilisen tiedon valossa olevan oikea juttu, on nyt itseasiassa uu-

den tiedon valossa väärin.” (Tapio) 

Tapion kommenteissa näkyy, kuinka virheellisistä päätöksistä ei rankaista päätöksentekijöitä 

eikä sitä pidetä epäonnistuneena, vaan sen hetkisen tiedon valossa se on ollut oikea. Tapion 

kommentissa ei siis ilmene Blockin (2007) raportoimaa syytä irtisanomiselle tai epäonnistumi-

sena (Busby ja Pitts 1997), vaan ”rangaistus” on lähinnä tieto väärässä olemisesta (McGrath 

1999). Ahdin näkemys oli samankaltainen. 

Toisaalta Ahdin mukaan päätöspöytäkirjaan ei kuitenkaan esimerkiksi erikseen kirjata miksi 

eri reaalioptioita käytettiin ja toisaalta sinne ei myöskään kirjata, että tiettyjen ehtojen täytty-

essä tulevaisuudessa tulisi päätös hylätä. Tuiran mukaan Alphassa käytännössä jokainen päätös 

dokumentoidaan ja merkittävimmissä päätöksissä tulee esittää vaihtoehdot ja kirjata miksi va-

linta tehtiin. Merkittävimmät päätökset, kuten uuden laitoksen kapasiteetti, sijoituspaikka ja 

budjetti, tehdään hallituksessa jo alkuvaiheessa. Samalla suljetaan pois optionaalisuutta. Väinö 

kuvaa pragmaattisesti tällaista päätöksentekoa: 
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”Jos hallituksella on joku tietty budjettisumma mietittynä, että se saa maksaa X euroa, niin 

silloin sinne ei laiteta Y euroa, vaikka saisi sinne kuinka hienon reaalioption rakennettua ero-

tuksella.” (Väinö) 

Väinön kokemus on linjassa Vellamon antaman yksikköoperaatio Z:aa koskevan esimerkin 

kanssa. Tapio kertoi kokemuksestaan, kuinka henkilökohtaiset lyhyen aikavälin palkitsemis-

mittarit estivät reaalioptioiden hankkimisen ja hyödyntämisen: 

”Jos henkilöä mitataan liian yksisilmäisesti siitä, paljonko tämänhetkinen absoluuttinen tulos 

on, tai vielä pahempi, jos mitataan sitä, kuinka jonkun investoinnin kulut toteutuvat mahdolli-

simman pienenä, niin se johtaa pidemmällä aikavälillä vääristymiin tai vääriin päätöksiin.  

Mutta sitä ei sillä hetkellä pystytä näkemään, koska tuijotetaan vain sitä, että investoinnin kus-

tannus on mahdollisimman pieni ja siitä palkitaan. Ei siitä, että saataisiin optionaalisuus. Var-

sinkin, jos ylempänä johdossa olevat henkilöt eivät ymmärrä mikä option arvo on, sen jälkeen 

kokonaispäätöksenteko suuntautuu enemmän siihen, että katsotaan investoinnin suuruutta.  

Ei ymmärretä sitä, että jos käytettäisiin se X miljoonaa joustavuuteen, niin joskus tulevaisuu-

dessa se voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.” (Tapio) 

Organisaatiossa on siis ollut reaalioptioajattelun mukaisen toiminnan kanssa ristiriitaiset kan-

nustinjärjestelmät. Yrityksen informaatiorakenteet ja päätöksentekijöiden ymmärrys voivat 

olla esteenä reaalioptioiden havaitsemiseen ja hyödyntämiseen. Usein reaalioptioiden hankki-

misella on kustannus, joten painottaessa päätöksenteossa kustannusten minimointia jäävät re-

aalioptiot inherentisti hankkimatta. Voi myös olla, että edellä mainitussa esimerkissä päätök-

sentekijät ovat ymmärtäneet reaalioption, mutta ovat arvioineet sen tuoman hyödyn alhaisem-

maksi kuin sen kustannus olisi ollut, jolloin on järkevämpää olla hankkimatta reaalioptiota. 

Kuvattu tapaus kuitenkin on tunnusmerkistöltään lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, jota 

on pidetty huonona yrityksen menestyksen kannalta (Alessandri et al. 2012; Hugonnier ja Mo-

rellec 2007). Eli esimerkissä johdon kompensaatiomalli on ristiriidassa reaalioptioiden havait-

semisen, hankkimisen ja toteuttamisen kanssa (McGrath 1999; Reed ja Storrud-Barnes 2010; 

Triantis ja Borison 2001; Wang ja Lim 2008). 

Alphassa hallituksen kokouksessa vierailleen Väinön mukaan päätöskohtaa kohden on jopa 

vain 15 minuuttia ja päätökseen liittyvää taustamateriaalia on lähetetty satoja kalvoja. Hänen 

kokemuksensa mukaan vain harvat hallituksen jäsenet pystyivät keskustelemaan hänen edus-

tamansa liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Tässä havaittiinkin oleellinen ero Alphan ja 
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Betan hallitusten välillä; Betan hallituksessa vaikutti olevan Alphaa enemmän ydinliiketoimin-

taan liittyvää osaamista ja siten kykyä tarjota enemmän tukea johdolle. Tämä korostui Tapion 

haastattelussa.  

Myös Ahti kertoi näkökulmansa päätöksenteon haasteellisuuteen liiketoimintaan liittyvissä ky-

symyksissä. Hän kertoi, kuinka hallituksen kokouksen agenda ruuhkautuu mitä isommasta yri-

tyksestä on kysymys. Erityisesti pörssilistatun yrityksen hallituksen agendasta pörssiregulaati-

oon liittyvät seikat vievät ison osan ajasta. Lisäksi näissä yrityksissä hallitukseen kuuluu usein 

muiden pörssiyhtiöiden johtoa, jolloin käytettävissä oleva aika on hyvin rajallinen. Sen sijaan 

pienissä yhtiöissä hänen mukaansa hallituksen jäsenen rooli on hyvin operatiivinen. Nämä sei-

kat saattavat osaltaan selittää myös Alphan ja Betan eroja.  

Ahdin ja Tapion näkemysten perusteella voidaan pohtia erityisesti suurten ja pörssilistattujen 

yritysten johdon ja hallituksen keskinäistä roolijakoa reaalioptioiden tunnistamisessa ja niihin 

liittyvien päätöksien tekemisessä. Näissä yhtiöissä hallituksen rooli on enemmänkin olla toi-

mivan johdon apuna ja hyvässä hengessä haastaa heitä reaalioptioajatteluun ja reaalioptioiden 

tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa hallituksen rooli on 

olla tässä prosessissa aktiivisesti mukana ja täydentää toimivaa johtoa omalla kokemuksellaan 

ja intuitiollaan. 

 

Vaihtoehtojen auki pitämisen kustannukset 

Pääsääntöisesti haastateltavat arvostivat mahdollisuutta pitää vaihtoehtoja auki ja viivästyttää 

päätöksentekoa. Usein kysyttäessä milloin tai miksi sitoutuminen on arvokkaampaa kuin vaih-

toehtojen auki pitäminen ja joustavuus, haastateltavat pitivät tauon miettiessään vastausta. 

Tästä voidaan päätellä joustavuuden olevan intuitiivisesti hyvin syvällä toiminta- ja ajattelu-

malleissa. Osa myös totesi erikseen, että kysymys on erittäin hyvä ja yksiselitteistä vastausta 

ei ole. Sitoutumisen arvo on siis vahvasti kontekstisidonnainen ja vaatii tasapainoilua vaihto-

ehtojen auki pitämisen kanssa. Uuden, ratkaisevan tiedon saapuminen päättäjien tietoisuuteen 

on avainajuri päätöksenteossa. Vellamo kuvaa omaa filosofiaansa näin: 

”Kuvitellaan, että X-Y-akselistossa on kolmio Y-akselilta viiva vinosti X-akselille. Alussa het-

kellä 0 on paljon vaihtoehtoja. Kun aika kuluu, strategisten vaihtoehtojen määrä pienenee ja 

lopussa voi olla selkä seinää vasten ja vaihtoehtoja onkin jäljellä vain 1 tai ei ollenkaan. Var-

muus tietysti lisääntyy ajan kuluessa, mutta samalla vaihtoehtojen määrä pienenee.   
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Olen aina yrittänyt miettiä eri hallituksissa ja eri johdon tehtävissä tätä kolmiota. Missä olet 

eri päätöksentekotilanteissa? Oletko sellainen yritys tai liiketoiminta, joka voi lähteä tuosta 

vaan viemään eteenpäin 4-5 uutta projektia varsin varhaisella ajan hetkellä. Mikä on riskinot-

tokykysi ja riskinottohalukkuutesi? Vai pitääkö antaa ajan vähän kulua, jolloin analyysiä on 

tehty enemmän ja varmuus on kasvanut, mutta vaihtoehtojen määrä vähentynyt ja mahdolli-

sesti kilpailijat ovat ehtineet edelle? Hyvä muistutus on, että kun varmuus on kasvanut 100 

%:ksi, ei ehkä ole enää yhtään vaihtoehtoa jäljellä. 

Eihän sellaista absoluuttista totuutta ole, että missä kohtaa (graafia) olemme. Mutta pidän 

tärkeänä, että jos on vain mahdollista, niin mahdollisimman laajalla kirjolla valintoja edetään 

jonkun aikaa. Tehdään virheet nopeasti kokeilujen kautta ja lopetetaan resurssien käyttö ko. 

hankkeeseen. Useammassa yhtiössä, missä olen ollut, on se riskiprofiili ja riskinottokyky ollut 

sellainen, että mieluummin katsotaan laajasti, eikä ihan sännätä tuosta noin vaan rohkeasti 

yhden asian perässä johonkin suuntaan.” (Vellamo) 

Kuvassa 6 on esitetty Vellamon kuvaama tilanneanalyysityökalu täydennettynä tutkijan omilla 

tulkinnoilla. Vellamon näkemys ja työkalu havainnollistavat hyvin sen, mitä Ahdin ja Tapion 

haastatteluissa nousi esille.  

 

Kuva 6. Ajan vaikutus vaihtoehtojen lukumäärään ja päätöksenteon varmuuteen eri riskipro-

fiileilla. 

Vellamo jatkaa: 

” Kuvaaja on auttanut minua hahmottamaan missä on se oikea hetki kullekin yritykselle tässä 

ajassa ja mikä on milloinkin oikein. Se on myös ihan hyvä keskustelu hallituksessa ja toimi-

vassa johdossa, että missä kohtaa arvellaan olevamme. Onko tässä, tämän päätöksen tekemi-

sen osalta, vuoden aikajänne, kuuden kuukauden aikajänne, ja niin edelleen. Jos on kuuden 
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kuukauden aikajänne, niin aika nopeasti varmaan pitäisi valita se hevonen, millä ratsastetaan, 

ja tosi lujaa lähteä laukkaamaan.” (Vellamo) 

Yrityskohtainen riskinottokyky ja rajalliset resurssit siis ohjaavat päätöksentekoa. Mahdolli-

simman hyvän ja kattavan tilanneanalyysin jälkeen päätöksenteko helpottuu. Työkalu ei kerro 

absoluuttista totuutta tilanteesta eikä optimaalisesta päätöksentekohetkestä, vaan auttaa hah-

mottamaan kiireellisyyden tason sekä auttaa muistuttamaan johtoa ja hallitusta huomioimaan 

yritysspesifit aspektit. Työkalu saattaa myös estää Busbyn ja Pittsin (1997) kuvaaman tilan-

teen, jossa joustavuushakuisuus voi mennä liiallisuuksiin ja lopulta toimia sitoutumisen estä-

jänä. 

Lukuisien vaihtoehtojen samanaikainen seuraaminen sekä tutkimustoiminnassa useiden tekno-

logiavaihtoehtojen edistäminen on työlästä. Esimerkiksi Ilmatar totesi hyvin suoraan, että mi-

käli vaihtoehtoja pidetään runsaasti auki, ei keskitytä toteutukseen. Tuira puolestaan kertoi, 

kuinka joustavuus vaatii resursseja suhteessa vaihtoehtojen määrään ja tutkimusprojekteissa 

voidaan päätyä tilanteeseen, missä projektit etenevät huomattavan hitaasti spesifin ja rajallisen 

ammattiosaamisen ollessa sidottuna lukuisiin kohteisiin. Tuiran näkemys on Kemnan (1993) 

huomion kanssa linjassa; lukuisien reaalioptioiden myötä organisaationaalinen kompleksisuus 

kasvaa tuomatta silti arvoa. Toisaalta reaalioptioiden lukumäärän kasvaessa myös yrityksen 

ohjaaminen tulee hankalammaksi (Barnett 2003) vaatien tehokkaalta johtamiselta enemmän. 

Tuiran ja Vellamon esimerkkejä voidaan myös tarkastella esimerkiksi portfoliona kokeiluja tai 

suurien tutkimuskokonaisuuksien pilkkominen vaiheistetuiksi pieniksi panoksiksi (Trigeorgis 

1996), jossa rajallinen huomio ja resurssit ohjataan useaan kohteeseen (Barnett 2005 ja 2008). 

Tällöin tulisi McGrath (1999) mukaan tarvittaessa toimia nopeasti ja lopettaa projekteja her-

kästi niiden lopputuloksen näyttäessä epätoivottavalta. Projekteja kuitenkin Tuiran mukaan pi-

detään usein liian pitkään käynnissä (Sadri et al. 2010), syinä havaittiin esimerkiksi uponneiden 

kustannusten harha (Barnett 2008), omien lempiprojektien suosiminen (Kogut ja Kulatilaka 

2004) sekä kulttuurillisten (Song et al. 2015) ja emotionaalisten seikkojen vaikuttaminen pää-

töksentekoon. 

 

4.3.4 Reaalioptioiden edellytysten seuranta ja oppimisprosessit 

Päivittäisessä liiketoiminnassa reaalioptioiden edellytyksiä seuraavat pääsääntöisesti asiantun-

tijat ja johtajat, mutta joidenkin haastattelujen perusteella myös hallituksen jäsenet. Varsinkin 
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pienissä organisaatioissa myös hallitus seuraa aktiivisesti reaalioptioiden edellytysten kehitty-

mistä. Vellamo yleistää filosofiaansa tilannekuvan seuraamisesta ja nopeasta reagoinnista: 

”Hallituksen tulee tarkastella yhdessä toimivan johdon kanssa hyvinkin säännöllisesti tilanne-

kuvan perusolettamat ja niiden muutokset. Koska kaikki muutokset, niiden yhteisvaikutukset ja 

nopeus ovat todella isoja ja yllättäviäkin nykyään, en pidä yhtään kummallisena, että hallitus 

monta kertaa vuodessa palaa niihin. Itseasiassa ihan milloin vain, kun joku olennainen asia 

on muuttunut. Kun jokin asia muuttuu, joku perusolettama häviää, heti seuraava kysymys on 

ensin toimivalle johdolle, miten tämä vaikuttaa meidän strategiaamme vai vaikuttaako. Jos 

niissä olettamissa tapahtuu muutos, niin sitten heti mietitään tarkoittaako tämä suunnanmuu-

tosta.” (Vellamo) 

Vellamon näkemyksessä korostuu jatkuva tilannetietoisuus ja siten jatkuva reaalioptioiden 

edellytysten seuranta. Hän myös tuo esille, kuinka muutoksen nopeus ja voimakkuus vaikuttaa 

oleellisesti tilannekuvan muodostamisen aikahorisonttiin ja ensin tulee muodostaa tilannekuva 

ja vasta sen jälkeen tehdä päätöksiä. Vaikka Vellamo ei mainitse erillisestä projektitasosta, joka 

seuraisi reaalioptioiden kehitystä Klingebielin (2012) mukaisesti, voidaan todeta ylimmän joh-

don toimivan näin. Tuiran ja Väinön haastatteluissa ilmeni, että projektipäälliköt ja tulosyksi-

köistä vastuussa olevat seuraavat myös aktiivisesti reaalioptioiden edellytysten kehittymistä. 

On myös oletettavaa, että Alphan riskiorganisaatioissa on tällaisia elementtejä. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että virheitä tehdään, mutta virheiden tekemistä ei tule 

pelätä, vaan niistä tulee oppia. Kuten Tapion aikaisemmassa kommentissa nousee esille, tulee 

päätöksiä tarkastella säännöllisesti ja tarvittaessa tehdä uuden tiedon valossa uusia päätöksiä 

niin investointien kuin reaalioptioiden käytön osalta. Tapio täydentää: 

”Ennen kaikkea ei saa pelätä virheiden tekemistä eikä saa jääräpäisesti lukkiutua siihen, että 

kun on joku päätös tehty, ettei sitä pystyisi muuttamaan. Pitää olla kyky ymmärtää, että kaikki 

päätökset mitä koko ajan tehdään ei ole aina oikeita ja pitää aktiivisesti koko ajan pyrkiä kat-

somaan niitä aikaisemmin tehtyjä päätöksiä, että mitkä nyt edelleen tämän hetken premisseillä 

on niitä päätöksiä, jotka olivat oikeita ja mitkä mahdollisesti vääriä.” (Tapio) 

Haastatteluiden perusteella hyvään johtamiseen kuuluukin päätösdokumentteihin reaalioptioi-

den kirjaamisen ohella päätöksiin palaaminen myöhemmin. Niissä organisaatioissa, joissa re-

aalioptiot on dokumentoitu ja kirjattu päätösdokumentteihin, tulisi reaalioptioita tarkastella 

säännöllisesti. Ahti kertoi kuinka yrityskaupasta tulisi aina tehdä jälkilaskentaa 3-5 vuoden 
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jälkeen. Vaikka Ahdin esimerkki koskee yrityskauppaa ja kasvuoptiota, samaa periaatetta voi-

daan soveltaa muihin reaalioptioihin. Ahti kuvaa hyvää hallintotapaa näin: 

”Investoinneissa ja yrityskaupoissa tulisi tehdä jälkilaskentaa. Alkuperäisen päätöksen tarkas-

telua 3-5 vuoden kuluessa, varsinkin yritysostoissa, onko saavutettu tavoitteet. Yrityskaupoissa 

on jotain numeerisia juttuja, mutta myös että "tällä yrityskaupalla tavoittelemme näitä strate-

gisia juttuja: tuote, markkina, liikevaihdon kasvatus ja integraatiohyötyjä”. On kymmenen 

kohdan tsekkilista ja katsotaan, onko se toteutunut ja mikä mennyt pieleen ja miksi mennyt 

pieleen.” (Ahti) 

Jälkilaskenta riippuu vahvasti yrityskulttuurista ja hallituksen sekä johdon suhtautumisesta niin 

Ahdin kuin Vellamon mukaan. Vellamo toteaa, että niissä yhtiöissä, missä hän on ollut, on 

tehty jälkilaskentaa. Yrityksissä, joissa laiminlyödään jälkilaskenta ja siten mahdollisuus struk-

turoituun oppimiseen, syinä ovat pääsääntöisesti kiire, unohdus ja kokemattomuus. Lisäksi hal-

lituksen ja johdon agendan ollessa kroonisesti hyvin täysi ei jälkilaskentaa tehdä, ellei sitä hal-

lituksen jäsenet erikseen pyydä tai sitä ei ole ennalta kirjattu agendoihin. Laiminlyönnin riski 

kasvaa huomattavasti, mikäli jälkilaskennan järkevä aikaväli on pidempi ja henkilöt vastuuase-

missa vaihtuvat ennen tarkasteluajankohtaa. Hallituksen vuosikellossa tulisikin Ahdin mukaan 

olla merkintä jälkilaskennalle samalla logiikalla kuin esimerkiksi henkilöstöasioiden ja riskien 

käsittelyn osalta. Vastuu reaalioptioiden tarkasteluun on Ahdin mukaan hallituksen puheenjoh-

tajalla ja toimitusjohtajalla. Vellamo kertoo yleisellä tasolla kokemuksistaan jälkilaskennan 

suorituksesta ja luottamuksen ilmapiirin tärkeydestä oppimiselle: 

”Ne ovat keskeinen oppimisen työkalu, eikä mikään inkvisitio toimivalle johdolle tai hallituk-

selle. -- Jos yrityksessä on sellainen kulttuuri, että siellä uskalletaan puhua ja oppia tehdyistä 

asioista, myös virheistä, niin silloin nämä voivat olla hirveän hedelmällisiä ja hyviä keskuste-

lukohtia.  

Toisaalta, jos on kauhean monta erittäin huonolla track recordilla ollutta jälkitarkastelua, niin 

totta kai se on selvää, että se vaikuttaa siihen, kuinka hanakasti halutaan lähteä tekemään 

seuraavia investointeja tai suunnanmuutoksia. Saatetaan vaatia huomattavasti enemmän eri-

laisia analyysejä ennen kuin lähdetään johonkin suuntaan.  

Jotta voidaan oppia, on ensin huolella tehtävä sen parhaan tiedon mukaan huolellinen doku-

mentaatio investointipäätöksestä ja sitten tarkastella miten homma meni. Jos siinä pystytään 

säilyttämään rakentava, oppimisen henki ja luottamuksen ilmapiiri, niin sitten se ruokkii itse-

änsä positiiviseen suuntaan. Mutta jos ilmapiirissä on pulmia eikä löydy luottamusta , niin 
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vaarana ovat monet sudenkuopat joutua johonkin hankalampaan keskusteluun ja näin saate-

taan halvaannuttaa seuraavien projektien päätöksentekoa.” (Vellamo) 

Vellamon lausunnossa nousee vahvasti esille luottamuksen ilmapiirin tärkeys hallituksen ja 

ylimmän johdon välillä. Myös jatkuvan oppimisen kulttuuri ja inhimillisyyden ymmärtäminen 

nousevat esiin; on inhimillistä epäonnistua ja on luonnollista muuttua varovaiseksi lukuisten 

peräkkäisten epäonnistumisten jälkeen. Liiketoimintaan kuitenkin kuuluu riski ja riskinotto. 

Huolellisella taustatyöllä ja dokumentaatiolla osaa riskeistä on kuitenkin mahdollista hallita. 

Vaikuttaa siis siltä, että Alphan toimivan johdon ja hallituksen välillä toteutuu McGrathin 

(1999) mainitsemat rakenteet, jotka vähentävät epäonnistumisen sosiaalista stigmaa ja kannus-

taa ennemmin toimintaan kuin passiivisuuteen. 

Organisaatioiden oppien kirjaamisprosessit olivat vaihtelevia. Osassa haastatteluja todettiin, 

että kertyneitä oppeja ei kerätä systemaattisesti. Osassa taas todettiin, että oppeja raportoidaan 

ja kirjataan vaihtelevasti. Yhdessä haastattelussa nousi esille, että kaikki päätökset ja perustelut 

kirjataan projektien edetessä projektidokumentaatioon. Eroavaisuuksien juurisyitä pohditta-

essa tulee mieleen yritysten kulttuuri selittävänä tekijänä; mitä yrittäjämäisempi organisaatio 

tai tulosyksikkö on kyseessä, sitä väljempää kirjaaminen ja dokumentointi on. 

Suurissa ja pitkäkestoisissa investointiprojekteissa dokumentointi ja päätösten kirjaaminen vai-

kutti kuitenkin olevan hyvällä tasolla. Pohdittaessa mahdollisia hyviä käytäntöjä projektien 

etenemisen seurantaan ja päätöksentekoon, nousee esille Vellamon antama esimerkki. Hän ker-

too pitkien vaiheistettujen investointiprojektien seurannasta liikennevalojen avulla ja sen vai-

kutuksesta päätöksentekoon: 

”Niissä suurimmissa strategisissa hankkeissa, missä olen ollut toimivassa johdossa tai halli-

tuksessa, ja joissa minulla on ollut tunne, että ne ovat menneet oikein hyvin, on etukäteen 

sovittu eri milestoneja ja tsekkipisteitä hallituksessa tai projektiryhmässä. Niin kauan, kuin 

nämä säilyvät vihreinä, niin me aina jatkamme. Jos joku menee punaiselle, niin pysäytämme. 

Jos ei ole tällaisia työkaluja ollut ja sitten, kun alkaa menemään pieleen, on ollut todella vai-

keata.” (Vellamo) 

Vellamon näkemyksessä oleellista on etukäteen tunnistettujen vaiheistusoptioiden ohella sel-

keiden toimintamallien sopiminen etukäteen kussakin projektin vaiheessa. Osana tätä on ole-

tettavasti selkeä dokumentaatio, johon voidaan palata. Myös Tuira kertoi omakohtaisen esi-

merkin, joka tuki Vellamon kertomusta. Organisaatioissa voi lisäksi olla virallisten, formaalisti 
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dokumentoitujen sääntöjen ja oppien ohella vahvasti läsnä organisatorinen muisti, josta Aino 

kertoo: 

”Ei ole systemaattista prosessia, mutta suunnittelupuolella on aika paljon ihmisten kokemusten 

kautta. Joitakin oppeja kirjataan, mutta ennen kaikkea ihmisten kautta. Meillä on ihmiset to-

della pitkään pysyneet firmassa ja siten on luonnollista muistia virheistä oppimisesta. Ihmiset 

ovat vaihtaneet positioita firman sisällä ja siten saaneet näkökulmaa ja oppeja eri puolille 

yritystä. Se on ollut meidän paras taktiikka. Samalla uskalletaan nostaa käsi pystyyn, että nyt 

jotain meni pieleen ja mitä opittiin. Sellainen kulttuuri on ja on yleisesti tiedossa. Paljon on 

opittu ja paljon on asioita mitä pitäisi tehdä toisin, mitä on matkan varrella mennyt pieleen.” 

(Aino) 

Vaikuttaisi siis siltä, että Betassa on Tapion ja Vellamon peräänkuuluttama virheet hyväksyvä 

ja oppimista edistävä kulttuuri. Organisaatiossa tiedostetaan virheiden mahdollisuus ja puhu-

taan avoimesti, että projektit ovat uusia ja niiden aikana opitaan uutta. Tellervo puolestaan 

kertoo, kuinka Epsilonissa on muutettu toimintamalleja kasvuoptioiden nopeampaan tunnista-

miseen. Hän kuvaa kuinka aikaisemmin on kilpailijat toimineet nopeammin uusien lääkemo-

lekyylien ostamisessa. Hänen mukaansa markkinoilla tempo on kiihtynyt viime vuosina sijoit-

tajien etsiessä sijoituskohteita: 

”Kun löytyy mielenkiintoinen kandidaatti, täytyy olla nopea, koska rahaa on paljon tällä het-

kellä isoilla firmoilla ja riskirahoittajilla etsimässä kuumeisesti kohdetta. Kilpailu hyvistä mo-

lekyyleistä on kovaa, jonka johdosta meilläkin on lyhyet lead timet. Kaksi viikkoa, niin initial 

evaluation pitää olla tehty ja menossa prosessissa eteenpäin. -- Ollaan kuulemma menetetty 

hitautemme takia diilejä ja sen takia olemme pyrkineet parantamaan prosessia, jotta olisimme 

ketterämpiä ja nopeampia reagoimaan.” (Tellervo) 

Tellervon kertomus on hyvä esimerkki, kuinka aikahorisontin lyhentyessä ulkoisien tekijöjen 

takia organisatoriset prosessit reaalioptioiden ympärillä muuttuvat. Aikaisempaa lyhyemmän 

toiminta-ajan ovat mahdollistaneet selkeät etukäteen annetut ohjeistukset etsittävistä molekyy-

leistä, reunaehdot käytettävistä summista sekä asiantuntijoiden ja johtajien autonomia. 

 

4.3.5 Synteesi reaalioptioiden tunnistamisesta toteutukseen 

Haastatteluiden pohjalta tunnistettiin joitakin yhteneväisyyksiä reaalioptioiden tunnistamispro-

sessissa. Samalla tunnistettiin jokaiselle yhtiölle, organisaation tasolle ja haastateltavalle 
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ominaisia käytäntöjä ja ohjenuoria. Yhteenvetona voidaan esittää, että organisaatioissa ensin 

pyritään muodostamaan tilannekuva, hahmottamaan tulevaisuuden skenaariot ja näiden osalta 

määrittämään varautumissuunnitelmat sekä aktiiviset toimet. Tilannekuvan ja tulevaisuuden 

skenaarioiden muodostamisen raja on häilyvä. Prosessi on esitetty kuvassa 7 ja sen osat kuvail-

laan seuraavaksi. 

 

Kuva 7. Esimerkinomainen prosessi reaalioptioiden tunnistuksesta toteutukseen, kun päätök-

senteko on hallituksen käsissä. 

Tilannekuvan muodostaminen alkaa reaalioption tarpeesta. Tarve voi olla lähtöisin yleisestä 

epävarmuuden tunteesta, intuitiosta. Sen voi laukaista esimerkiksi tiedostamatta havaittu muu-

tos, joka on edennyt vähitellen, tai äkillinen shokki. Tässä vaiheessa toimijat huomaavat abst-

raktilla tasolla, että tulisi tehdä toimenpiteitä ja alkavat osin jo niitä tekemään esimerkiksi il-

maisemalla huolensa ja aloittamalla tilannekuvan muodostamisen. 

Kun tilannekuva on alkanut muodostumaan, jatkuu se reaalioption tarpeen tunnistamisella. 

Tämä reaalioptioiden tarpeen tunnistaminen tapahtuu eri tavoin riippuen yksilöstä ja organi-

saatiosta ja itse tunnistamiskeinot ovat moninaiset. Yksilötasolla intuitiolla ja kokemuksella on 

reaalioption tarpeen tunnistamisen osalta vahva rooli ja siten tarkka rajanveto reaalioption tar-

peen ja tarpeen tunnistamisen välille on epämielekästä. Reaalioption tarve voidaan tunnistaa 

myös työpajoissa sekä tekemällä formaalia herkkyys- ja skenaarioanalyysiä. 

Kun eri skenaariot on muodostettu joko intuitiivisesti tai formaalisti, tehdään analyysi siitä mitä 

tulee tehdä yksittäisissä skenaarioissa sekä tarkastelemaan mitä näille skenaarioille yhteisiä 

toimenpiteitä tulee tehdä. Kussakin tapauksessa, missä reaalioption tarve on havaittu ja il-

maistu, alkaa itse reaalioptioiden tunnistaminen ja formalisointi, jotta tarve voidaan täyttää.  



84 

 

Reaalioption tunnistaminen ja formalisointi tapahtuu liiketoimintayksiköissä ja esimerkiksi ris-

kienhallinta- ja strategiayksiköissä riippuen kontekstista. Reaalioptioista tehdään erillisiä sel-

vityksiä ja näitä esitellään johdolle ja tarvittaessa hallitukselle, jotka ottavat kantaa ja antavat 

uusia näkökulmia jatkoselvityksiä varten. Myös johto ja hallitus tunnistavat ja formalisoivat 

reaalioptioita. Prosessin edetessä dokumentoinnin tärkeys nousee esiin useasta näkökulmasta, 

joista tärkeimmät ovat osoittaa huolellisuus päätöksenteon valmistelussa, varmistaa mahdolli-

suus palata tarkistamaan oletuksia ja poistaa muistinvaraisuutta sekä toisaalta luoda edellytyk-

set jo tunnistettujen reaalioptioiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa. 

Tätä tunnistuksen, formalisoinnin ja dokumentoinnin iteratiivista prosessia jatketaan, kunnes 

on kerätty päätöksentekoa varten riittävästi informaatiota ja varmuutta sekä päätöksenteon ai-

kahorisontin olevan linjassa yrityksen riskiprofiilin ja reaalioption tarpeen tärkeyden kanssa. 

Näin toimimalla usean silmäparin -periaate auttaa virheellisten oletusten ja päättelyketjujen 

löytämisessä sekä useiden vaihtoehtojen kartoittamisessa ja dokumentoinnissa. Mikäli sovel-

tuvaa reaalioptiota ei vielä löydy yritykseltä, tehdään päätös tämän hankinnasta ja tämän jäl-

keen reaalioptio hankitaan.  

Reaalioption toteuttamisedellytyksiä seurataan aktiivisesti. Riippuen reaalioption tyypistä, on 

seuraamisesta ja mahdollisesta toteuttamisesta vastuussa liiketoimintayksikön johto, erillinen 

projektiorganisaatio tai hallitus. Jokaisen reaalioption hankkimispäätöksen ja erityisesti toteu-

tuspäätöksen jälkeen tulisi suorittaa taaksepäin katsova analyysi, jotta voidaan varmistaa, onko 

reaalioptio ollut perusteltu ja toisaalta kertyneiden oppien dokumentointi tulevaa päätöksente-

koa varten. Tämä oppimisprosessi ja jälkilaskenta vaikuttavat oleellisesti reaalioptioiden tar-

peentunnistukseen ja reaalioptioiden tunnistuskeinoihin, sekä yrityksen johdon ja hallituksen 

tuleviin päätöksiin reaalioptioista.  

 

4.4 Yhteenveto empiirisestä analyysistä 

”Sen huomaa just noissa firmoissa, että niillä on paljon ideoita, mutta vaikeuksia keskittyä. 

On meidän roolimme sanoa, että unohdetaanpas nämä muut vaihtoehdot nyt vähäksi aikaa ja 

keskitytään tähän yhteen. Viedään edes yksi maaliin.”  

- Annikki vaihtoehtojen pitämisestä auki  

Kymmenen prosessiteollisuudessa toimivan ammattilaisen teemahaastatteluissa kartoitettiin, 

miten reaalioptioajattelua sovelletaan heidän työssään, työyhteisössä ja toimialallansa. 
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Keskusteluissa nousi esiin useita eri reaalioptioajattelun tunnusmerkkejä (taulukko 4), eri re-

aalioptiotyyppejä (taulukot 3 ja 9) ja miten niitä sovelletaan. Haastattelujen perusteella saatiin 

kattava kuva yritysten prosesseista ja menetelmistä epävarmuuden ja reaalioptioiden tunnista-

miseksi sekä miten reaalioptioiden toimintaedellytyksiä seurantaan ja miten reaalioptioita to-

teutetaan. Näistä voitiin laatia aikaisempia tutkimuksia tarkempi kuva organisaatioiden sisäi-

sistä käytännöistä. 

Havainnot reaalioptioterminologian tunnettuudesta ovat linjassa kirjallisuuden kanssa; esimer-

kiksi Horn et al. (2015) on raportoinut, että reaalioptiot eivät terminä ole yrityksissä kovin tuttu. 

Suomalaisissa yrityksissä reaalioptioista käytettävä kieli on reaalioptioterminologian sijasta ar-

kipäiväistä ja suomenkielistä yksittäisiä lainasanoja lukuun ottamatta. Reaalioptioajattelua 

hyödynnetään kuitenkin intuitiivisesti hyvin aktiivisesti ja se vaikuttaa olevan hyvin vahvasti 

läsnä jokapäiväisessä päätöksenteossa, kuten kirjallisuudessa muun muassa Hartmann ja Has-

san (2006), Howell ja Jägle (1997) sekä Busby ja Pitts (1997) ovat raportoineet.  

Siinä missä Horn et al. (2015) raportoivat yksittäisten aineistonsa yritysten käyttävän reaaliop-

tioajattelua päätöksenteossa, löytyi tämän tutkimuksen aineistosta reaalioptioajattelun sovelta-

misen piirteitä jokaisessa yrityksessä. Voi siis olla, että mikäli Horn et al. kyselyyn olisi lisätty 

kysymyksiä taulukon 4 mukaisista tunnusmerkeistä, olisi heidän tuloksensa reaalioptioajatte-

lun soveltamisen laajuudesta hyvin erilainen suhteessa heidän raportoimiinsa lukuihin. 

Kun haastateltaville esitettiin reaalioptioteoriaa, olivat asenteet pääsääntöisesti myönteisiä ja 

haastateltavat kiinnostuneita. Hallitus- ja johtajatason edustajat pitivät tutkimusaihetta mielen-

kiintoisena ja erityisesti hallituksissa aihe nähtiin tärkeänä osana työskentelyä ja päätöksente-

koa. Vaikuttaa siis siltä, että kirjallisuudessa raportoidut, pääsääntöisesti kielteiset, asenteet 

johtuvat reaalioptioteorian rinnastamisesta laskentamenetelmiin. Kun on tutkittu ja raportoitu 

reaalioptioajattelun hyödyntämistä (esimerkiksi Triantis ja Borison (2001); Horn et al. (2015)), 

ovat asenteet olleet selvästi myönteisemmät ja yhtenevät tämän tutkimuksen havaintojen 

kanssa. Havainnoissa oli havaittavissa kriittisyyttä reaalioptioteoriaa kohtaan yhdessä haastat-

telussa. Kritiikki kohdistui teorian vaikuttavan olevan teennäinen, mutta itse teorian sisältö oli 

haastateltavan mukaan linjassa käytännön kanssa. 

Eri reaalioptiotyyppejä käytettiin yrityksissä osin samanlaisiin ja osin hyvin uniikkeihin sovel-

luskohteisiin, mutta käytännöt ovat silti muihin yhtiöihin monistettavissa. Koska tutkimuksessa 

ja keskusteluissa jätettiin tietoisesti reaalioptiolaskenta systemaattisen tarkastelun ulkopuo-

lelle, ei voida verrata arvonmääritykseen keskittyvää kirjallisuutta havaintoihin. Joissakin 
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keskusteluissa kuitenkin sivuttiin lyhyesti laskentamenetelmiä ja näissä reaalioptiolaskentaa ei 

kerrottu käytettävän tai sen käyttö jopa osattiin kiistää. Tämän vuoksi on hankala määritellä, 

miten yhtiöissä esimerkiksi lykkäysoptioiden osalta on päädytty jatkamaan projektia tai jat-

kettu lykkäämistä. Hyvin todennäköisesti se on ollut yhdistelmä intuitiota ja perinteisiä lasken-

tamenetelmiä. 

Vaikka yrityksissä ei puhuta vaiheistusoptioista, tehdään siellä päätöksiä projektihallintatyö-

kalujen ja toimialojen käytänteiden mukaisesti vaiheistetusti. Tästä esimerkkeinä ovat lääke-

kehitysprojektien eteneminen faasimallin mukaisesti sekä tutkimusprojektien ja suurten inves-

tointiprojektien eteneminen porttimallin mallin mukaisesti. Vaikuttaa siis siltä, että hyväksi 

havaitut ja koulutusohjelmissa opetetut käytännöt sekä maalaisjärki ohjaavat vaiheistusoptioi-

den hyödyntämiseen.  

Päätöksenteon lykkääminen ja vaihtoehtojen avoimena pitäminen mahdollisimman pitkään 

nähtiin pääsääntöisesti tavoiteltavana, kuten kirjallisuudessa on tuotu esille (esimerkiksi Tri-

georgis ja Reuer 2017; McGrath 1999; Trigeorgis 1996; Busby ja Pitts 1997). Näin toimimalla 

pyrittiin hankkimaan tai odottamaan uutta informaatiota päätöksenteon tueksi sekä oppimaan 

eri vaihtoehdoista epävarmuuden alla. Tällä myös tunnistettiin olevan erilaisia kustannuksia; 

useiden vaihtoehtojen samanaikainen edistäminen ja päättämättömyys johtavat ajallisiin ja ra-

hallisiin kustannuksiin sekä pahimmassa tapauksessa vaihtoehtojen vähentymisen tai jopa ka-

toamisen tilanteen edetessä. Päätöksentekotilanteessa lykkääminen ei pääsääntöisesti kannata, 

mikäli epävarmuustekijöitä on lukuisia (Power ja Reid 2013). On kuitenkin hankala jälkikäteen 

arvioida olisiko haastateltavien kuvaamissa esimerkeissä kannattanut toimia aggressiivisem-

min. Kirjallisuudessa on myös tuotu esille, kuinka vaihtoehtojen auki pitäminen voi johtaa esi-

merkiksi informaatiotulvaan ja rajoitettuun huomiokykyyn (Posen et al. 2018; Barnett 2008), 

organisaatioiden monimutkaistumiseen (Kemna 1993) ja päätöksenteon lamaantumiseen 

(Busby ja Pitts 1993). Näistä kaikista havaittiin piirteitä haastatteluissa ja niiden vaikutusten 

vertailu lukuisten epävarmuuksien tilanteissa voisi olla hyödyllistä organisaatioiden oppimisen 

näkökulmasta.  

Haastattelussa havaittiin myös samoja päätöksentekoon liittyviä riskejä ja epäkohtia kuin pro-

jektien lopettamista käsittelevässä reaalioptiokirjallisuudessa. Vaikuttaa siltä, että yrityksissä 

ymmärretään projektien nopea lopettaminen, kun tuottopotentiaali on kadonnut (McGrath 

1999), mutta päätöksentekoon liittyy uponneiden kustannusten harhaa ja ylisitoumusta (Adner 

ja Levinthal 2004; Zardkoohi 2004; Barnett 2008), kulttuurillisia seikkoja (Song et al. 2015) ja 
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omien projektien suosimista (Kogut ja Kulatilaka 2004). Siten yrityksissä on taipumusta pitää 

reaalioptioita liian kauan avoinna (Sadri et al. 2010). Näissä yhteyksissä yrityksissä oli toimen-

piteitä, jotka pyrkivät minimoimaan edellä mainittujen riskiä. Näitä olivat esimerkiksi selkeästi 

etukäteen kirjatut säännöt ja etenemisprosessit, usean silmäparin -periaate, joka on rinnastetta-

vissa vertaisarviointiin, ja tarkistuslistat. Voi olla, että mikäli yrityksissä käytettäisiin formaa-

leja reaalioptiomalleja nettonykyarvolaskelmien rinnalla, olisi mahdollinen ylisitoutuminen 

pienempää kuten Denison (2009) ehdottaa.  

Havaintojen perusteella reaalioptioita tunnistetaan aktiivisesti kaikissa organisaatiotasoissa. 

Tunnistajat ovat usein operatiivisten reaalioptioiden osalta päivittäisessä liiketoiminnassa toi-

mivat asiantuntijat, keskijohto ja johtajat. Strategisten reaalioptioiden osalta tunnistajat ovat 

usein ylintä johtoa ja hallitusta. Lisäksi hallitus vaikuttaa toimivan johdon haastajana reaaliop-

tioiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa, kuten Bukhvalov ja Bukhvalova (2011) sekä Platou 

ja Aspelund (2019) ehdottavat. Organisaatioissa vaikuttaisi lisäksi olevan erilliset organisaatiot 

reaalioptioiden formalisointiin, hankintaan ja toimintaedellytysten seurantaan (Klingebiel 

2012; Bowman ja Hurry 1993). 

Trigeorgis ja Reuer (2017, kuvio 1) ehdottavat reaalioptioiden tunnistamiseen liittyvän yrittä-

jämäisiä taitoja ja toimeenpanoon liikkeenjohdollisia taitoja. Haastattelut tukevat osin tätä ryh-

mittelyä; tunnistaja ja toimeenpano-organisaatio ovat erotettavissa toisistaan. Haastatteluissa 

esiin nousi tunnistamisessa myös eri työkaluja ja menetelmiä, kuten herkkyys- ja skenaario-

analyysit sekä työpajat. Haastatteluiden perusteella reaalioptioiden tunnistamisen prosessi voi-

daan nähdä siten esimerkiksi intuitiona (Bowman ja Hurry 1993), intuition ja aktiivisen päät-

telyn yhdistelmänä (Luehrman 1998) ja kaavamaisuuksien löytämisenä (Mishra 2017). Itse 

tunnistajan luonteenpiirteitä ei ole kirjallisuudessa kuvattu sen tarkemmin kuin toteamalla tä-

män olevan yrittäjämäinen. On lähinnä todettu, että yrittäjämäisillä henkilöillä on erilainen ris-

kinottohalukkuus kuin liikkeenjohtajilla (Ipsmiller et al. 2019, s. 64) sekä persoonallisuuden ja 

asenteiden vaikuttavan päätöksentekoon (Denison 2009, s. 137). Tosin vaikka Sandri et al. 

(2010) huomasivat yrittäjien omaavan hieman ei-yrittäjiä enemmän optiomaista ajattelua, eivät 

he kuitenkaan huomanneet oleellista eroa reaalioptioiden toteuttamisessa. Haastatteluissa ker-

tyneet löydökset viittaavat, että reaalioptioiden tunnistaja on utelias, suorittaa ajatuskokeita, 

tutkii asioita ja ilmiöitä lukuisista näkökulmista sekä yhdistelee lukuisista tietolähteistä saa-

maansa informaatiota. 
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Itse prosessi reaalioptioiden tunnistamisesta toteuttamiseen on kuvattu kirjallisuudessa pelkis-

tetysti ja usein kuvaa 5 karkeammin (esimerkiksi Trigeorgis ja Reuer 2017; Barnett 2005; Bar-

nett 2008; Amram ja Kulatilaka 1999). Kuvatuissa prosesseissa ei ole eritelty hallituksen ja 

toimivan johdon välistä aktiivista kanssakäymistä reaalioptioiden tunnistamisen, formalisoin-

nin ja dokumentoinnin osalta. Yksityiskohtaisimpia kuvauksia ovat Mikaelianin et al. (2011, 

kuvio 8), Trigeorgisin ja Reuerin (2017, kuvio 1) ja Ipsmillerin et al. (2019, kuvio 1) kuvaukset, 

mutta näissä ei ole kuvattu yrityksien todellisia päätöksentekoprosesseja ja informaatiovirtoja 

kuten kuvassa 7. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin tutkielman havaintojen ja pohdintojen perus-

teella. Tämän jälkeen esitetään akateemiset johtopäätökset sekä liiketoiminnalliset johtopää-

tökset. Lopuksi esitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1 Yhteenveto 

Jotta voidaan vastata päätutkimuskysymykseen, miten reaalioptioajattelua sovelletaan suoma-

laisessa prosessiteollisuudessa, tulee ensin tarkastella vastauksia alatutkimuskysymyksiin.  

Miten reaalioptioista puhutaan yrityksien johdossa? 

Yrityksien johdoissa ei pääsääntöisesti tunnisteta reaalioptiotermiä. Sen tunnistavat lähinnä 

kauppatieteenmaisterintutkinnon omaavat, mutta he eivät käytä sitä työyhteisöissään. Usein 

yrityksissä reaalioptioita kuvataan sanoilla vaihtoehto, mahdollisuus ja joustavuus. Joissakin 

asiayhteyksissä käytetään termejä optio ja optionaalisuus, johtuen todennäköisesti englannin 

kielen käyttämisenä osana päivittäistä työtä ja sitä kautta suomentuneena lainasanana. Yrityk-

sissä eri reaalioptiotyypeistä puhutaan osana päivittäistä diskurssia, mutta niistä jätetään optio 

sana pois; esimerkiksi puhutaan mahdollisuudesta lykätä etenemistä lykkäysoption käyttämi-

sen sijasta.  

Muita mahdollisesti käytettyjä termejä reaalioptioille ovat riskienhallinta, herkkyys ja skenaa-

rio. Tämä johtuu reaalioptioajattelun hyödyntämisestä juuri näiden yhteydessä. Yrityskau-

poissa saavutettavaa kasvuoptiota kutsutaan synergiaksi. 

Reaalioptioihin kohdistuvat asenteet ovat pääsääntöisesti positiiviset. Yrityksissä pyritään kon-

tekstista ja kustannuksista riippuen maksimoimaan joustavuutta niin operatiivisten reaaliopti-

oiden kuin strategisten reaalioptioiden osalta. Tämä ilmenee vaihtoehtojen auki pitämisenä, 

edistämällä useita vaihtoehtoja rinnan sekä ennakoivana varautumisena tuleviin skenaarioihin. 

Näiden kuitenkin ymmärretään aiheuttavan rahallisia ja ajallisia kustannuksia. Siten rutiineja 

ja toiminnan standardointia tehokkuuden nimissä sisältävissä yrityksissä operatiivisten reaa-

lioptioiden määrä on pieni. 

 

 

 



90 

 

Miten reaalioptioita tunnistetaan yrityksien johdossa? 

Yrityksien johdossa reaalioptioita tunnistetaan eri keinoin. Pääsääntöisesti tunnistamista edel-

tää epävarmuus ja jonkin liiketoiminnallisesti oleellisen muuttujan muutos, joka muodostaa 

tarpeen reaalioptiolle. Tämän tarpeen ilmeneminen päättäjän tietoisuuteen johtaa reaalioption 

tarpeen tunnistamiseen. Reaalioption tarve tunnistetaan intuitiivisesti, kokemusperäisesti tai 

esimerkiksi työpajassa tulevaisuuden skenaarioita pohdittaessa ja herkkyysanalyysiä tehdessä.  

Tarpeen tunnistuksen jälkeen itse reaalioptioita tunnistetaan ja formalisoidaan kokemusta, lo-

giikkaa, simulointeja ja aikaisempia vastaavia tapauksia hyödyntäen. Tunnistaja on usein lii-

ketoimintaa ymmärtävä ja sen kanssa läheisesti työtä tekevä sekä kehitysyksiköt, jotka saavat 

toimeksiannon reaalioption tarpeen tultua ilmi. Tunnistamisprosessiin kuuluu oleellisesti asi-

antuntijoiden, johdon ja hallituksen väliset informaatiovirrat sekä näissä kertyvien informaati-

oiden ja päätösten dokumentointi. 

 

Miten varmistutaan siitä, että reaalioptiot tulevat myös hyödynnetyksi? 

Yrityksissä reaalioptioiden hyödyntäminen varmistetaan reaalioptioiden toimintaedellytysten 

aktiivisella seurannalla ja raportoinnilla. Vastuuhenkilöt riippuvat reaalioptioista; yleisellä ta-

solla liiketoimintayksikön vetäjät sekä yrityksen toimiva johto. Toimintaedellytyksiä seuraavat 

myös hallituksen jäsenet, jotka uutta informaatiota yrityksen toimintaympäristöstä saadessaan 

vaativat toimivalta johdolta selvitystä reaalioptioiden käytöstä. Kun mikä tahansa aikaisemman 

päätöksenteon perusolettama muuttuu, tulee johdon vastata kysymykseen, miten muutos vai-

kuttaa reaalioptioiden toimintaedellytykseen ja toteuttamiseen. 

Yrityksissä myös suoritetaan merkittävistä päätöksistä jälkilaskentaa, joka tulee ulottaa koske-

maan myös reaalioptioita. Näin toimimalla pidetään huoli, että reaalioptioita todella yrityksessä 

hankitaan ja toteutetaan. Lisäksi se mahdollistaa onnistumisista ja epäonnistumisista oppimi-

sen ja siten tulevien reaalioptioiden tehokkaan hyödyntämisen. 

 

Miten reaalioptioajattelua sovelletaan suomalaisessa prosessiteollisuudessa? 

Reaalioptioita ja erityisesti reaalioptioajattelua sovelletaan suomalaisessa prosessiteollisuu-

dessa hyvin runsaasti ja moninaisesti. Havaintojen perusteella reaalioptioajattelun tunnusmer-

kit täyttyvät useiden määritelmien kautta. Aineiston perusteella yrityksissä ja niiden johdossa 
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on optiopohjainen näkökulma investointipäätöksiin ja strategiseen positiointiin (Bowman ja 

Hurry 1993). Niissä suoritetaan runsaasti pilotointia, jossa testataan uusia toimintamalleja tai 

teknologiaa yhdellä tuotantolaitoksella ja tarvittaessa skaalataan muihin tuotantolaitoksiin 

(Bowman ja Moskowitz 2001).  

Yrityksissä myös suoritetaan proaktiivista suunnittelua ja otetaan huomioon vaihtoehtoja jo 

suunnitteluvaiheessa ja strategiakehityksessä sekä kartoitetaan toimenpiteitä ja joustavuuskoh-

tia (Driouchi ja Bennett 2012). Yrityksissä myös vaiheistetaan suuret investoinnit ja hankkeet 

pienempiin osiin sekä tehdään useita pienempiä matalan kustannuksen kokeiluja (Trigeorgis 

1996). Yrityksissä suoritetaan kokeiluja ja testejä runsaasti, mutta samalla lakkautetaan niitä 

nopeasti, mikäli tuottopotentiaali ei toteudu (McGrath 1999). Kuitenkin organisaatioissa on 

uponneiden kustannusten harhaa (Barnett 2008) ja muuta tehottomuutta lakkautuksen yhtey-

dessä. 

 

5.2 Akateemiset johtopäätökset 

Aikaisempi reaalioptioiden soveltamisen empiirinen tutkimus on keskittynyt pääsääntöisesti 

reaalioptioiden arvonmääritysmenetelmien käyttölaajuuden kartoittamiseen. Nämä tutkimuk-

set ovat olleet kyselytutkimuksia ja niissä on lähdetty usein oletuksesta, että vastaajalla on ai-

kaisempi ymmärrys reaalioptioterminologiasta. Kyselyt on lisäksi usein kohdennettu talous-

johtajille tai yksittäisissä tutkimuksissa toimitusjohtajille. Tutkimustulosten perusteella on ve-

detty johtopäätöksiä, että reaalioptioteoriaa ei sovelleta yrityksissä. 

Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että reaalioptioterminologia on vierasta yritysjohdolle, asi-

antuntijoille ja hallituksen jäsenille toimialalla, jossa investointien kokoluokan puolesta tulisi 

käyttää aktiivisesti reaalioptioita. Erityisesti tekniikan koulutuksen omaavat henkilöt ovat tie-

tämättömiä reaalioptiotermeistä. Tämä joukko muodostaa suuren osan siitä henkilöstöstä, joka 

valmistelee ja päättää merkittävän kokoluokan reaali-investoinneista ja strategioista erityisesti 

teollisuudessa. 

Näin ollen aikaisempien kyselytutkimuksien tuloksia reaalioptioteorian soveltamisesta teolli-

suudessa voidaan kyseenalaistaa. Havaintojen perusteella reaalioptioajattelua sovelletaan laa-

jasti yrityksissä, mutta siitä käytettävä terminologia on kirjallisuudessa esitetyn reaalioptioter-

minologian sijasta arkipäiväistä. Mikäli reaalioptiolaskennan soveltamista yrityskentässä halu-

taan tutkia, tulisi tutkimuksessa käytettävä terminologia muuttaa vastaajalle ymmärrettävään 
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muotoon. Lisäksi vastausvaihtoehtoja tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata esimerkein, jol-

loin saadaan parannettua kysymyksen ymmärtämistä. 

Mikäli reaalioptioteorian ja -terminologian soveltamista halutaan lisätä yrityksissä, tulee sen 

opetus ulottaa KTM-tutkinnon ohella MBA-tutkintoihin sekä mahdollisuuksien mukaan tek-

niikan alan tutkintoihin. Opetettavien sisältöjen ei tarvitse keskittyä esimerkiksi laskentamene-

telmien kuten binomipuumallin opettamiseen, vaan kuvata terminologiaa sekä samalla tapaa 

hahmottaa liiketoiminta-ajattelua ja strategista päätöksentekoa. Joissakin teknisissä koulutus-

ohjelmissa voidaan ottaa reaalioptioajattelun ja -laskentamenetelmien käyttö osaksi opetusta. 

Esimerkiksi tehdasinvestointeja laskettaessa voidaan edellyttää epävarmuuden huomioimista 

Monte-Carlo -menetelmällä tai skenaarioanalyysin kautta ja edellyttää näiden yhteydessä so-

pivien reaalioptioiden tunnistamista.  

Tässä tutkimuksessa myös kuvattiin yksityiskohtaisesti, miten reaalioptioita tunnistetaan, yllä-

pidetään ja kehitetään yrityksissä, kuten Trigeorgis ja Reuer (2017) ovat peräänkuuluttaneet. 

Lisäksi kuvattiin, miten hallitukset käyttävät reaalioptioajattelua valvontaprosesseissa ja merkit-

tävien rahoituspäätösten hyväksymisessä (Ragozzino et al. 2016). 

 

5.3 Liiketoiminnalliset johtopäätökset 

Yrityksissä käytetään reaalioptioajattelua hyvin laajasti aina operatiiviselta tasolta hallitusta-

solle. Yrityksissä käytetään hyvin laajasti operatiivisia sekä strategisia reaalioptioita. Näistä 

käytettävä kieli on kuitenkin yksilöllistä sekä yritys- ja toimialaspesifiä. Yrityksissä reaaliop-

tioita tunnistetaan intuitiivisesti sekä erilaisten työkalujen avulla, mutta yksiselitteisiä proses-

seja ei ole.  

Yritykset voisivat hyötyä huomattavasti, mikäli käyttöön otettaisiin strukturoituja työkaluja ja 

prosesseja reaalioptioiden tunnistamiseen. Lisäksi yhtenäisen reaalioptioterminologian käyttä-

minen näiden kommunikoinnissa voisivat luoda struktuuria ajattelumalleihin ja päätöksistä 

tehtävään dokumentaatioon. Edellä mainitut mahdollistaisivat strategisen ajattelun ja päätök-

senteon virittymisen hallituksessa ja ylimmässä johdossa. Lisäksi se edesauttaisi reaalioptioi-

den käsitteellistä arvonmääritystä ja ymmärrystä, että reaalioptioiden hankinta ei ole vain ku-

luerä, vaan siinä on myös tuottopotentiaalia. 

Reaalioptioajattelun systemaattinen kultivointi yrityksessä voi myös edesauttaa päätöksente-

koharhojen vähenemistä; projekteja lopetetaan oikea-aikaisesti, palkitsemismalleissa 
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huomioidaan aiempaa paremmin kannustinvaikutukset ja ylisitoutumista pystytään välttämään. 

Organisaatioissa tulisi myös varmistaa, että henkilöstöllä on toimenkuvassaan ja kannustimis-

saan huomioitu väljyys (slack) sekä mahdollisuus ristiinpölytykselle reaalioptioiden tunnista-

miseksi. Näiden lisäksi tulisi varmistaa, että reaalioptiot dokumentoidaan ja viestitään eteen-

päin organisaatiossa. 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa nousi useita reaalioptioteoriaan liittyviä näkökulmia, joita olisi hyvä tut-

kia lisää. Reaalioptioiden tunnistamisesta ja niihin liittyvistä päätöksentekotilanteista yritys-

johdossa tai hallituksessa olisi hyvä suorittaa kattava etnografinen tutkimus, jolloin voitaisiin 

tosiasiallisesti kartoittaa mitä tapahtuu ennen reaalioptioiden tunnistamista, tunnistamisen ai-

kana sekä näistä raportoitaessa. Näin voitaisiin selvittää ennen kaikkea miten hallitukset käyt-

tävät reaalioptioajattelua valvontaprosesseissa ja merkittävien rahoituspäätösten hyväksymi-

sessä. Riittävän suurella aineistolla voitaisiin lisäksi validoida tai tarkentaa kuvan 7 mukaista 

tunnistamis-, kehitys-, hankkimis-, ylläpito- ja toteutusprosessia. Samalla voitaisiin selvittää 

missä kulkee raja tai alue, jossa operatiivisten reaalioptioiden hyödyntäminen ei ole suotavaa 

standardoinnin ja tehokkuuden vaihtoehtona (Tamayo-Torres et al. 2010). 

Lisäksi olisi hyödyllistä toisintaa Dortland et al. (2014) tapaustutkimus suomalaisen teollisuu-

den kontekstissa: vaikuttaako reaalioptioajattelun ja -terminologian sekä skenaarioajattelun 

opettaminen positiivisesti toimijoiden ajattelumalleihin, kommunikointiin ja siten päätöksen-

tekoon? Myös havainnot kulttuurillisten tekijöiden vaikutuksesta päätöksentekoon ja reaaliop-

tioajatteluun ansaitsevat maininnan: vaikuttaako pohjoismainen konsensushakuinen kulttuuri 

reaalioptioajattelun epätehokkaaseen soveltamiseen? Tämä voisi osaltaan edistää Song et al. 

(2015) ehdottamaa tutkimusalaa.  

Lopuksi olisi hyödyllistä tutkia miten yrityksen riskinottoprofiili vaikuttaa vaihtoehtojen tun-

nistamiseen, aukipitämiseen ja sitoutumiseen. Ovatko riskihakuiset yritykset tai johtajat ag-

gressiivisempia valitsemaan lukuisista vaihtoehdoista nopeasti yhden vai useita vaihtoehtoja 

edistettäväksi vai ottavatko he riskiä odottamalla mahdollisimman pitkään, jolloin ei ole vaih-

toehtoja valittavana. Toisin sanoen, miltä kuva 6 näyttää riskihakuisten, -neutraalien ja -kart-

tajien osalta? Tämä osaltaan voisi edistää reaalioptioteorian behavioristista tutkimusalaa. 
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LIITE 1. Väinölle, Ainolle ja Tuiralle etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

Taustakysymyksiä: 

- Kuinka tuttu termi reaalioptio oli entuudestaan? Haastateltava ja lähikollegat? 

- Käytetäänkö yrityksessä reaalioptiolaskentaa? Miksi/Miksi ei? Miten? 

 

Teema 1: Joustavuudesta ja reaalioptioista käytettävä kieli 

- Minkälaisia termejä ja käsitteitä käytetään joustavuuden sisällyttämisestä investointei-

hin ja merkittäviin päätöksiin? 

- Minkälaisia joustoja/reaalioptioita sisällytetään suuriin (peruuttamattomiin) päätök-

siin? 

- Miten joustavuutta (reaalioptiota) ja sen tarvetta käsitellään merkittäviä päätöksiä teh-

dessä? 

- Joustavuus vs. sitoutuminen: Minkälaisissa tapauksissa päätöksenteon joustavuus ja 

”optioiden aukipitäminen” on pahasta? 

 

Teema 2: Reaalioptioiden tunnistaminen 

- Keiden vastuulla on tunnistaa reaalioptioita? Ketkä niitä tunnistavat?  

- Miten reaalioptioita tunnistetaan? Työkalut? Prosessit? 

- Miten reaalioptiot tulevat johdon tietoisuuteen? 

- Minkälaisissa tilanteissa jo tunnistettuja reaalioptioita on unohdettu? 

 

Teema 3: Reaalioptioiden toteuttaminen ja seuranta 

- Kuka/Ketkä (henkilöt/yksiköt) vastuussa reaalioption edellytysten (yrityksen strategian 

ja liiketoimintaympäristön) seuraamisesta? Entä toteutuspäätöksestä ja toteuttamisesta?  

- Minkälaiset seurantaprosessit? Entä työkalut? 

- Minkälaisissa tilanteissa reaalioptio on toteutettu ennenaikaisesti? Entä liian myöhään? 

Tai jätetty kokonaan toteuttamatta? 

- Miten palkitsemismallit huomioivat reaalioptioiden olemassaolon ja toteutuksen? 

o Hylkäys, viivästys, kasvu, vaihto, skaalaus, vaiheistus 



 

 

LIITE 2. Tapiolle ja Vellamolle etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

Haastattelukysymykset (30 min):  

- Miten ylimmässä johdossa ja hallituksessa keskustellaan merkittävien investointien ja 

strategisten päätösten joustomahdollisuuksista (reaalioptioista)? 

o Käytetty terminologia, asenteet (vaihtoehtojen aukipitäminen vs. sitoutuminen)  

- Miten hallituksissa käytetään reaalioptioajattelua valvontaprosesseissa ja merkittävien 

rahoituspäätösten hyväksymisessä?  

- Minkälaisia joustavuuksia (reaalioptioita) merkittäviin investointeihin ja strategisiin 

päätöksiin edellytetään hallituksen puolelta? 

o Esimerkkejä?  

- Miten hallitukselle esitetään mahdolliset joustokohdat (reaalioptiot)? Miten hallitus 

sparraa johtoryhmää reaalioptioiden tunnistamisessa? 

o Esimerkkejä?  

  



 

 

LIITE 3. Tellervolle etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

Taustakysymyksiä: 

- Kuinka tuttu termi reaalioptio oli entuudestaan? Haastateltava ja lähikollegat? 

- Käytetäänkö yrityksessä reaalioptiolaskentaa? Miksi/Miksi ei? Miten? 

 

Teema 1: Joustavuudesta ja reaalioptioista käytettävä kieli ja niihin kohdistuvat asenteet 

- Minkälaista termistöä käytetään joustavuudesta? 

- Minkälaisessa tilanteessa ”vaihtoehtojen aukipitäminen” on huonompi kuin 

sitoutuminen? 

 

Teema 2: Reaalioptioiden ja joustavuuden tunnistaminen 

- Keiden vastuulla tunnistaminen on? 

- Minkälaiset työkalut ja prosessit on käytössä tunnistamiseen? 

- Miten reaalioptioita dokumentoidaan ja raportoidaan? 

 

Teema 3: Reaalioptioiden toteuttaminen ja seuranta 

- Arvonmääritystyökalut? 

- Miten jo tunnistettuja reaalioptioita ylläpidetään? 

- Entä hyödynnetään? 

- Mitä reaalioptiotyyppejä hyödynnetään? 

o Esimerkkejä? 

- Onko esimerkkejä tapauksista, joissa reaalioptioita olisi hyödynnetty väärin? 

o Liian aikaisin tai myöhään? 

o Hyödyntämisellä on ollut väärä lopputulos? 

- Ovatko reaalioptiot vaikuttaneet palkitsemismalleihin positiivisesti tai negatiivisesti? 

  



 

 

LIITE 4. Annikille ja Sepolle etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

Taustakysymyksiä: 

- Kuinka tuttu termi reaalioptio oli entuudestaan? Haastateltava ja lähikollegat? 

- Käytetäänkö yrityksessä reaalioptiolaskentaa? Miksi/Miksi ei? Miten? 

 

Teema 1: Joustavuudesta ja reaalioptioista käytettävä kieli ja niihin kohdistuvat asenteet 

- Minkälaisia termejä ja käsitteitä käytetään joustavuuden sisällyttämisestä investointei-

hin ja merkittäviin päätöksiin? 

- Minkälaisia joustoja/reaalioptioita sisällytetään suuriin (peruuttamattomiin) päätök-

siin? 

- Miten joustavuutta (reaalioptiota) ja sen tarvetta käsitellään merkittäviä päätöksiä teh-

dessä? 

- Joustavuus vs. sitoutuminen: Minkälaisissa tapauksissa päätöksenteon joustavuus ja 

”optioiden aukipitäminen” on pahasta? 

 

Teema 2: Reaalioptioiden tunnistaminen 

- Keiden vastuulla on tunnistaa reaalioptioita? Ketkä niitä tunnistavat? 

- Miten reaalioptioita tunnistetaan? Työkalut? Prosessit? 

- Miten reaalioptiot tulevat johdon tietoisuuteen? 

- Minkälaisissa tilanteissa jo tunnistettuja reaalioptioita on unohdettu? 

 

Teema 3: Reaalioptioiden toteuttaminen ja seuranta 

- Kuka/Ketkä (henkilöt/yksiköt) vastuussa reaalioption edellytysten (yrityksen strategian 

ja liiketoimintaympäristön) seuraamisesta? Entä toteutuspäätöksestä ja toteuttamisesta? 

- Minkälaiset seurantaprosessit? Entä työkalut? 

- Minkälaisissa tilanteissa reaalioptio on toteutettu ennenaikaisesti? Entä liian myöhään? 

Tai jätetty kokonaan toteuttamatta? 

- Miten palkitsemismallit huomioivat reaalioptioiden olemassaolon ja toteutuksen? 

o Hylkäys, viivästys, kasvu, vaihto, skaalaus, vaiheistus (reaalioptiotyyppejä) 



 

 

LIITE 5. Ahdille etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

Taustakysymyksiä: 

- Kuinka tuttu termi reaalioptio oli entuudestaan? Haastateltava ja lähikollegat? 

- Käytetäänkö yrityksessä reaalioptiolaskentaa? Miksi/Miksi ei? Miten? 

 

Teema 1: Joustavuudesta ja reaalioptioista käytettävä kieli ja niihin kohdistuvat asenteet 

- Minkälaisia termejä ja käsitteitä käytetään joustavuuden sisällyttämisestä merkittäviin 

investointeihin, sopimuksiin ja päätöksiin? 

- Minkälaisia joustoja/reaalioptioita sisällytetään suuriin (peruuttamattomiin) päätök-

siin? 

- Miten joustavuutta (reaalioptiota) ja sen tarvetta käsitellään merkittäviä päätöksiä teh-

dessä? 

- Joustavuus vs. sitoutuminen: Minkälaisissa tapauksissa päätöksenteon joustavuus ja 

”vaihtoehtojen aukipitäminen” on pahasta? 

 

Teema 2: Reaalioptioiden ja joustavuuden tunnistaminen 

- Keiden vastuulla on tunnistaa reaalioptioita ja joustavuuksia? Ketkä niitä tunnistavat? 

- Miten reaalioptioita tunnistetaan? Työkalut? Prosessit? 

- Miten reaalioptiot tulevat johdon tietoisuuteen? 

- Minkälaisissa tilanteissa jo tunnistettuja reaalioptioita on unohdettu? 

 

Teema 3: Reaalioptioiden toteuttaminen ja seuranta 

- Kuka/Ketkä (henkilöt/yksiköt) vastuussa reaalioption edellytysten (yrityksen strategian 

ja liiketoimintaympäristön) seuraamisesta? Entä toteutuspäätöksestä ja toteuttamisesta? 

- Minkälaiset seurantaprosessit? Entä työkalut? 

- Minkälaisissa tilanteissa reaalioptio on toteutettu ennenaikaisesti? Entä liian myöhään? 

Tai jätetty kokonaan toteuttamatta? 

- Miten palkitsemismallit huomioivat reaalioptioiden olemassaolon ja toteutuksen? 

o Hylkäys, viivästys, kasvu, vaihto, skaalaus, vaiheistus (reaalioptiotyyppejä) 



 

 

LIITE 6. Ilmattarelle etukäteen lähetetyt esimerkkikysymykset. 

- Minkälaisia joustavuuksia (reaalioptioita) merkittäviin investointeihin sisällytetään? 

Minkälaisia edellytetään? 

- Miten ylimmässä johdossa ja hallituksissa keskustellaan merkittävien investointien 

joustomahdollisuuksista (reaalioptioista)? 

- Miten ylimmälle johdolle ja hallitukselle esitetään mahdolliset joustokohdat (reaaliop-

tiot)? 

- Miten ylin johto ja hallitus seuraa, että mahdolliset joustokohdat tulee tarvittaessa hyö-

dynnetyksi? 

 


