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1. JOHDANTO 

 

1.1 Taustaa 
 

Yrityskauppa on eräs tapa toteuttaa yrityksen valitsemaa strategiaa. Kauppa toteutetaan 

usein huomattaessa yrityksen toimintaympäristössä jokin uusi mahdollisuus tai kun jokin 

uusi uhka paljastuu. Yrityskaupoilla ostajayritys voi saavuttaa asettamiaan strategisia 

tavoitteita esimerkiksi kasvuun tai kilpailullisen aseman vahvistamiseen liittyen. Ostajan 

on aina tehtävä laaja selvitys mahdollisesta ostettavasta yrityksestä, jotta kaupan 

toteuduttua lopputulos vastaisi mahdollisimman paljon odotuksia ja ettei yrityskauppa 

epäonnistuisi ja laskisi yrityksen arvoa tai heikentäisi muutoin sen suorituskykyä. 

Myyjäosapuolella yrityskaupan motiivit ovat erilaisia ja ne liittyvät usein resurssien 

vähyyteen toiminnan kehittämisessä, toiminnan jatkajan puuttumiseen tai siihen, että 

yrityskaupalla saadaan merkittäviä hyötyjä yrityksen toiminnan jatkon kannalta. Myyjä 

voi yrittää saada yritystä tai yrityksen jotain osaa kaupaksi hyvinkin aktiivisesti tai saada 

vähemmän odotetun tarjouksen tai joutua myös vihamielisen valtauksen kohteeksi. ( 

Tenhunen & Werner, 2000, s.11, s. 66) 

 

Onnistunut yrityskauppa on eräs liike-elämän hankalimmista asioista ja yrityskaupat 

epäonnistuvatkin usein, toisin sanoen kaupan jompikumpi osapuoli ei olekaan 

tyytyväinen kaupan tulokseen sen toteutumisen jälkeen. Kaupan lopputulos ei siis 

vastaa odotuksia ja sen yhteydessä on tehty virhearviointeja. Yrityskauppa on aina syytä 

valmistella ja toteuttaa huolellisesti, jotta ostetun yrityksen tilanne kaupan jälkeen, eli 

arvioidut tulevaisuudennäkymät, vastaisivat mahdollisimman paljon odotuksia ja että 

kaupan kohde hinnoitellaan oikein. Yrityskaupan jälkitarkkailun merkitystäkään ei tule 

väheksyä onnistuneen kauppakokonaisuuden kannalta.  

 

Eräs yrityskauppojen onnistumista parantava tekijä on yleiseksi käytännöksi 

muodostunut kaupan yhteydessä tehtävä due diligence- tutkimus, jossa ostajayritys 

tutkii erityisen huolellisesti ostettavan yrityksen eri osa-alueet. Due diligencessa 

tutkittavat alueet on usein jaoteltu seuraaviin ryhmiin: ostettavan yrityksen liiketoiminta 
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yleisesti, yrityksen juridiset asiat, yrityksen taloudellinen tila sekä muut mahdolliset 

alueet, kuten esimerkiksi henkilöstöön, tekniikkaan ja ympäristöasioihin liittyvät seikat. 

Myös yrityskaupan myyjäosapuoli voi tehdä due diligence- tutkimuksen yrityksestään. 

Due diligence- tutkimuksella pyritään varmistamaan se, että ostettava yritys vastaa 

mahdollisimman paljon yrityskaupalle asetettuja odotuksia. (Blomquist et al. 1997, s. 21- 

24)  

 

Onnistuneella yrityskaupalla saavutetaan kaupalle asetetut strategiset tavoitteet: 

ostajayritys saavuttaa esimerkiksi tavoitellun vahvemman markkina-aseman tai erilaisia 

synergiahyötyjä kaupan johdosta ja ostajayritys voi todeta arvioineensa ostetun 

yrityksen tilan ja suorituskyvyn sekä siitä saatavat hyödyt oikein ostohintaan ja muihin 

kauppaehtoihin nähden. Samoja näkökulmia onnistuneen yrityskaupan toteamisessa on 

myös myyjäosapuolella: yrityksestä tai sen myydystä osasta saatiin oikea hinta ja myös 

kaupan muut ehdot osoittautuivat oikein arvioiduiksi. ( Tenhunen & Werner, 2000, s. 5) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma, tutkimusmetodologia, 
rajaukset sekä rakenne 

 
Tämän kandidaatintutkielman tavoite on löytää yrityskauppaan liittyviä yleisiä 

ongelmakohtia, joilla on usein negatiivinen vaikutus kaupan onnistumiseen ja hyvään 

lopputulokseen. Tutkielmassa nostetaan lähdeaineiston perusteella esiin niitä 

yrityskauppaan liittyviä osa-alueita, vaiheita ja seikkoja, joihin liittyy eniten riskejä ja 

ongelmia ja jotka usein koetaan yrityskauppaa tehtäessä vaikeimmin arvioitaviksi ja 

toteutettaviksi asioiksi onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näissä kohdissa 

tehdään useimmiten virhearviointeja, jotka johtavat yrityskaupan epätyydyttävään 

lopputulokseen. Ongelmakohtien etsimisen lisäksi tutkielmassa selvitetään, minkälainen 

merkitys due diligence- tutkimuksella on esiin nousseiden mahdollisten ongelmien 

vähentämisessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkielmaa ohjaavat seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

- Mitkä ovat yleisimmät syyt yrityskaupan epäonnistumiseen? 
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- Miten epäonnistuminen ilmenee, miten sitä arvioidaan? 

- Miten due diligence ja erityisesti taloudellinen, verotuksellinen ja liiketoimintaa 

laajemmin tarkasteleva due diligence- tutkimus auttaa yrityskaupan 

onnistumisessa, miten se auttaa vähentämään riskejä kohdissa, joissa usein 

epäonnistutaan? 

- Mitä yrityskauppaan liittyviä seikkoja taloudellisessa, verotuksellisessa ja 

liiketoimintaa analysoivassa due diligencessa voi paljastua? 

- Miten due diligence auttaa oikean kauppahinnan määrittelyssä? 

 

Näiden tutkimuskysymysten pohjalta pyritään siis kokoamaan yrityskaupoissa usein 

ilmenevät ongelmakohdat ja sen, mikä rooli näiden kohtien tunnistamisessa ja 

arvioinnissa kaupan onnistumiseksi on due diligence- tutkimuksella ja erityisesti sen 

osa- alueista taloudellisella, verotuksellisella sekä liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti 

tarkastelevalla due diligence- tutkimuksella.  

 

Tutkimusmetodologia tässä kandidaatin tutkielmassa on käsiteanalyyttinen. 

Yrityskauppaan liittyvää ja sen eri alueita käsittelevää materiaalia on saatavilla 

runsaasti. Tämän tutkielman pohjana on käytetty aikaisempaa tutkimusta lähinnä 

erilaisten artikkeleiden pohjalta, sillä näitä on saatavilla yrityskauppaa käsitteleviä 

perusteoksia paremmin. Suurin osa lähteenä käytetyistä artikkeleista on ulkomaisista 

liike-elämän lehdistä ja muista julkaisuista. Tutkielmaa ovat myös tukeneet muutamat 

yrityskaupan peruselementtejä ja due diligence- tutkimusta käsittelevät suomalaisten 

kirjoittajien teokset. Eräitä lähteitä muun muassa due diligence- tutkimuksen osa- 

alueisiin liittyen on käytetty kyseistä tutkimusta tekevien asiantuntijaorganisaatioiden 

julkaisemien tietojen pohjalta.  

 
Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan yrityskauppaa prosessina yleisesti 

nostaen esiin kohtia, joissa virhearviot usein johtavat yrityskaupan epätyydyttävään 

lopputulokseen. Erikokoisten yritysten kaupoissa on luonnollisesti erilaisia piirteitä ja 

erilaisia huomioitavia asioita, kun vertaillaan esimerkiksi suomalaisia pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä tai kansainvälisiä julkisesti noteerattuja yrityksiä koskevia 
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yrityskauppoja. Tutkielmassa pyritään kuvaamaan ongelmakohtia, joita usein ilmenee 

kaiken kokoisten yritysten välisissä yrityskaupoissa, mutta perehtyen tarvittaessa 

erikokoisten yritysten kauppojen tyypillisiin ongelmiin erikseen mikäli erityispiirteitä 

ilmenee.  

 

Due diligence- tutkimuksen osalta tutkielmassa keskitytään lähinnä taloudellisen ja sen 

ohella verotuksellisen sekä liiketoimintaa koskevan due diligence- tutkimuksen 

tarkasteluun, mutta myös koko due diligence käsitteenä ja muiltakin osa-alueilta 

kuvaillaan yleisesti ja tavoitteidensa osalta. Taloudellinen ja verotuksellinen due 

diligence kulkevat käytännössä käsi kädessä due diligence- tutkimusta tehtäessä, joten 

tutkielman kannalta näiden molempien tarkastelu on loogista. Yrityskaupan 

epäonnistumiseen johtavien yleisten syiden puolesta myös laajempaa kuin pelkkää 

talouden antamaa tietoa on syytä käsitellä tutkimuksessa. Tutkimuskysymyksiin palaten, 

on yrityskaupan onnistumista parantavista due diligencen osa- alueista tutkimuksen 

ulkopuolelle jätetty lähinnä vain oikeudellinen ja muita, yksityiskohtaisempia asioita 

käsittelevä due diligence. 

 

Tutkielman alussa tarkastellaan yrityskaupan toteutusta yleisesti: mistä erilaisista 

asioista ja vaiheista yrityskauppa koostuu, minkä tyyppisiä erilaisia yrityskauppoja on, 

mitä yrityskaupoilla usein tavoitellaan sekä hieman yrityksen arvonmäärityksestä. 

Yrityskaupan yleiskuvauksen jälkeen tutkielmassa tarkastellaan tutkielman 

avainkysymystä, eli miksi yrityskaupat epäonnistuvat usein ja miten tämä ilmenee, sekä 

miten kaupan onnistumista voidaan yleisesti arvioida.  

 

Tämän jälkeen tutkielmassa käsitellään sen toista pääosaa eli due diligence- tutkimusta, 

joka esitellään käsitteenä, osa-alueineen ja yleisten tavoitteidensa osalta. Tämän 

jälkeen tutkielmassa selvitetään, miten erityisesti taloudellisen ja verotuksellisen sekä 

liiketoimintaa tarkastelevan due diligencen avulla, yrityskauppojen onnistumista voidaan 

parantaa ja kaupan riskejä vähentää näiden alueiden osalta. Tutkielman viimeisessä 

kappaleessa, yhteenvedossa, kootaan yhteen tutkielmassa ilmenneet pääkohdat 

yrityskaupoissa kohdatuista ongelmista tutkimuskysymyksiin palaten ja due diligence- 
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tutkimuksen tarkasteltavien osa- alueiden näille tarjoamista arviointi- ja 

parannusmahdollisuuksista.  
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2. YRITYSKAUPPA 

2.1 Yrityskauppa eri osa- alueineen ja vaiheineen 

 
Yrityskaupalla tarkoitetaan yhtiöoikeudellisesti järjestelyä, jossa kaupan kohdeyrityksen 

osakkeet tai osuudet taikka sen liikeomaisuus vaihtaa omistajaa. Yrityskauppa on myös 

yleisin tapa järjestellä yrityksen omistus tai toiminta uudelleen. Pohjimmiltaan 

yrityskauppa on strateginen päätös, joka toteutetaan usein ostajayrityksen hakiessa 

laajentumista markkinoilla tai tuotevalikoimassaan ja joka on prosessina yleensä 

monivaiheinen ja monimutkainen (Stubbe, 2001). Yrityskauppa liittyy usein tilanteeseen, 

jossa yrityksen strategisessa toimintaympäristössä havaitaan jokin uhka tai uusi 

mahdollisuus. Lehto mainitsee tutkimuksessaan yrityskaupan olevan tapa laajentaa 

omistusta ja määräysvaltaa.  Yrityskauppa on Lehdon mukaan tarpeellista silloin, “kun 

kaksi yritystä pyrkii läheisiin tekemisiin toisten kanssa ja kun luottamukseen rakentuva 

tai sopimuksenvarainen yhteistoiminta ei riitä”. Yrityskauppa on ostajayritykselle 

epäorgaaninen kasvun keino verrattuna yrityksen sisäiseen kehitykseen kasvun 

tavoittelussa (Dalton & Dalton, 2006). Kun yrityksessä pohditaan, kannattaisiko 

esimerkiksi tuotekehitystä tai yrityksen toimintamalleja kehittää yrityskaupan vai sisäisen 

kehityksen avulla, puhuu yritysoston puolesta erityisesti sen nopea ja suuren 

mittakaavan vaikutus. Viimeisen 20 vuoden aikana yrityskaupoista onkin tullut eräs 

merkittävimmistä organisaation kasvun keinoista (Lynch & Lind, 2002). (Immonen, 2006, 

s.33, Tenhunen & Werner, 2000, s.11, s.60, Lehto, 2006, s.14)  

 

Yrityskauppa on yksi yritysjärjestelyjen osa- alue ja se onkin usein fuusion, jakautumisen 

tai liiketoimintasiirron alkuvaihe. Usein yrityskauppa- termin sijasta puhutaan 

yritysostosta ja kauppaa tarkastellaankin yritysostosta puhuttaessa yleensä ostajan 

kannalta. Termiä akvisitio (acquisition) käytetään usein yritysoston vastineena. 

Kilpailuoikeudessa yrityskauppa- termi tunnetaan laajana terminä, joka kattaa sekä 

määräysvaltaan johtavan omistuskaupan että substanssikaupan ja fuusion. 

Englanninkielisessä termistössä käytetään ilmaisua ” takeover” kuvaamaan 

osakehankintaa. Takeover- termillä tarkoitetaan lähinnä suomen kielen tapahtumana 
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yrityskauppaa, jossa ostettavasta yhtiöstä saavutetaan hallinnon määräysvalta. 

Yrityskaupan kohteena voi olla vähemmistöosuus (yleensä 10 % omistusosuus, joka 

oikeuttaa käyttämään osakeyhtiölain vähemmistönsuojakeinoja) tai suurempi, 

määräysvaltaan oikeuttava osuus yhtiöstä. Määräysvaltaa mitataan oikeudella 

äänivallan enemmistöön (yli ½ äänivallasta), määräenemmistöön (vähintään 2/3 kaikista 

osakkeista ja äänivallasta) tai konserniavustuskynnyksellä (yli 90 % kaikista osakkeista). 

Timonen (1997) mainitsee osakeyhtiöllä olevan määräysvallan toisessa yhtiössä, kun 

sillä on yli puolet kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta 

äänimäärästä tai oikeus nimittää toisen yhtiön hallituksen tai tähän verrattavan 

toimielimen jäsenten enemmistö. Äänimäärän ja hallituksen jäsenten nimityksen 

enemmistöoikeuden on perustuttava omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, 

yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin. (Immonen, 2006 s. 33–34, Timonen, 

1997, s.239–240) 

 

Yrityskauppa voidaan jakaa eri vaiheisiin monella tapaa, riippuen tarkastelijasta ja 

tilanteesta. Immosen (2006, s. 41- 42) mukaan yrityskauppa usein jaetaan pääasiassa 

kolmeen vaiheeseen: suunnitteluun, toteuttamiseen ja sopeuttamiseen. Erkkilä ja 

Valpola (2005, s. 16) puolestaan nostavat yrityskaupassa esiin useamman eri vaiheen, 

jotka ovat:  

 

– Visio 

– Yrityskaupan strateginen päätös 

– Due diligence ja sopimusneuvottelut 

– Integraation suunnittelu 

– Yrityskaupan julkistaminen 

– Yrityskaupan vahvistaminen eli omistuksen siirtyminen 

– Integraatio 

 

Immosen listaamista vaiheista suunnitteluvaiheessa määritellään yritysoston 

suuntaviivat ja ostostrategia. Suunnitteluvaihe jakautuu eri osiin, joista ensimmäinen on 

identifiointivaihe. Siinä selvitetään ostokohteen strateginen soveltuvuus pitkällä 
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aikavälillä. Tässä selvityksessä tulisi huomioida yrityksen sisältä tulevat sekä ulkoa 

vaikuttavat mahdollisuudet ja uhat. Identifiointivaihetta seuraa ostokohteiden 

kartoitusvaihe, jossa vaikuttavia kriteerejä ovat muun muassa pääoman tuottavuus, 

tuotevalikoima, jakelukanavat, asiakasrakenne, markkina-asema, johto, henkilöstö tai 

verotustekijät. Tämän jälkeen suunnitteluvaiheessa seulotaan kohteet. Viimeinen 

suunnitteluvaiheen osa on ostokohteen taloudellisen turvallisuuden määrittäminen, jossa 

arvioidaan esimerkiksi liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät, kannattavuustilanne, 

organisaation toimivuus ja tehokkuus, synergiamahdollisuuksien löytyminen tai yrityksen 

arvon määrittäminen. ( Immonen, 2006, s. 42)    

 

Suunnittelua seuraa toteuttamisvaihe, jossa neuvotellaan yrityskaupan ehdot ja 

toteutetaan kauppasopimus. Neuvottelujen keskeisimmät aiheet ovat kaupan rahoitus- 

ja maksutapa sekä verotustekijät. Toteuttamisvaiheen yksityiskohtaisia osatekijöitä ovat 

myös sitovan tarjouksen jättäminen, kauppakirjan ja muiden kauppaan liittyvien 

dokumenttien laatiminen, neuvottelu sekä sopimusten allekirjoitukset sekä loput kaupan 

sulkevat toimet. Tähän vaiheeseen liittyy myös lopullisen due diligence- tutkimuksen 

teko. Toteuttamisvaihetta seuraavassa sopeuttamisvaiheessa on edessä ostetun 

yrityksen integrointi ostajayritykseen. Erilaisia osa-alueita, jotka ovat integroinnin 

kohteena, ovat muun muassa ostetun yrityksen toiminnalliset resurssit, 

tuotantoprosessi, organisaatiot, laskenta- ja informaatiojärjestelmät sekä sosiaalinen ja 

taloudellinen integrointi. ( Immonen, 2006, s. 42–43, Tuovila, 2001)  

 

Yrityskaupoissa eräs huomioitava vaihe on tiettyjen viranomaistahojen tekemät 

selvitykset. Viranomaiset selvittävät kaupan vahvistuttua kilpailutilanteen ja osapuolten 

markkinaosuuksiin vaikuttavia tekijöitä, mikä saattaa viedä kuukausiakin. Suurten 

yritysten välisten yrityskauppojen kohdalla kilpailuviranomaiset arvioivat, onko kaupalla 

saavutettu tai jo olemassa oleva määräävä markkina- asema kilpailua rajoittava ja 

voidaanko kauppa ylipäätään toteuttaa. Erityisesti horisontaalisissa yrityskaupoissa, 

joista kerrotaan seuraavassa kappaleessa, on havaittu eniten kilpailua rajoittavaa 

potentiaalia. (Erkkilä & Valpola, 2005, s.16, Kilpailulainsäädännön uudistaminen, 1997 

s.85, s.158, Lehto 2006, s. 15) 
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.   

2.2 Yrityskauppojen tyypit 
 
Eräs tapa tarkastella yrityskauppoja on jakaa ne aggressiivisiin ja defensiivisiin. 

Aggressiivinen yritysosto liittyy tilanteeseen, jossa kaupan taustalla on jokin havaittu 

avautunut mahdollisuus, esimerkiksi kilpailullisen tilanteen muutos jonkin toisen 

yrityksen jäädessä pois markkinoilta, ja defensiivinen puolestaan tilanteeseen, jossa 

yrityskaupalla pyritään torjumaan jokin uhka. (Tenhunen & Werner, 2000, s.12) 

 

Yritysoston onnistumisen kannalta on merkitystä sillä, tapahtuuko yritysosto saman 

toimialan sisällä joko horisontaalisesti tai vertikaalisesti tai toisen toimialan puitteissa 

joko konsentrisesti tai konglomeratiivisesti. Konsentrisia ja konglomeratiivisia 

yrityskauppoja voidaan nimittää myös monialayrityskaupoiksi. Horisontaalisella 

yritysostolla tarkoitetaan ostoa, jossa ostettava yritys toimii ostajayrityksen kanssa 

samalla toimialalla samassa jalostus- ja jakeluketjun vaiheessa, samanlaisia tuotteita ja 

palveluita tarjoavien yritysten välillä. Vertikaalinen yritysosto on puolestaan kyseessä 

saman toimialan yritysten välisessä kaupassa, mutta jotka toimivat jalostus- ja 

jakeluketjun eri vaiheissa. Ostettavan ja ostajayrityksen toimiessa eri toimialoilla 

yritysosto on konsentrinen, jos näillä yrityksillä on kuitenkin joko samankaltaiset 

markkinat ja markkinointi- ja jakelukanavat tai samankaltainen teknologia ja tutkimus- ja 

kehitystoiminta. Konglomeratiivisessa yritysostossa ostettava yritys toimii täysin uusilla 

markkinoilla ja uusiin tuotteisiin keskittyneenä ostajayritykseen nähden. Yrityskaupan 

onnistumisen kannalta tähän yrityskauppatyyppien jakoon palataan vielä kappaleessa 

3.2. (Kilpailulainsäädännön uudistaminen, 1997, s. 85, Tenhunen & Werner, 2000, s. 13) 

 

Yrityskauppa voidaan toteuttaa rakenteeltaan kahdella eri tavalla, joko omistuskauppana 

tai substanssikauppana. Luokitteluperusteena on tällöin se, mitä on kaupan kohteena. 

Omistuskaupassa kaupan kohteena ovat ostettavan yhtiön osakkeet ja osuudet, kun 

taas substanssikaupassa kohteena on ostettavan yhtiön liiketoiminta ja sitä palveleva 

omaisuus. Omistuskaupassa myyjäosapuolena on siis yrityksen omistaja, kun taas 

substanssikaupassa itse yritys. Esimerkkinä ostettavan yrityksen omaisuudesta on 
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esimerkiksi koneet, laitteet, kalusto ja varasto. Usein substanssikauppaan liittyy myös 

liikearvoelementti eli goodwill, mikä tarkoittaa kauppaan liittyviä yhtiön toiminnan 

myöhempiä tulonodotuksia. Goodwill voidaan ilmaista siis kaupasta maksettavana 

osuutena, mikä ylittää kirja-arvon (Lynch & Lind, 2002). Substanssikaupassa kaupan 

osapuolet usein sopivat, että elinkeinotoiminta jatkuu kaupan jälkeen ostajan lukuun. 

(Immonen, 2006 s. 18, s.38–39, Immonen & Lindgren, 2006, s. 35, s.37) 

 

Omistuskaupat voidaan jaotella eri tyyppeihin. Mikäli osakkeet tai osuudet ostaa 

myyjäyrityksen johto, puhutaan MBO- eli management-buy-out- kaupoista. EBO 

(employee-buy-out)- kaupoissa ostajaosapuolena ovat puolestaan yrityksen työntekijät. 

Eräs kaupan toteutustapa on myös sisäinen kauppa, jossa myyjä ja ostaja ovat 

samassa etupiirissä. Tällaisessa tilanteessa ostaja voi olla esimerkiksi myyjäyhtiön 

yhtiömies, osakkeenomistaja, hallituksen jäsen taikka näiden lähisukulainen tai 

lähisukulaisten hallitsema yhtiö. Sisäinen kauppa ei kuitenkaan ole yrityskaupan 

varsinainen oma tyyppinsä. Eräs yrityskauppojen luokittelutapa on jaotella kaupat sen 

mukaan, miten paljon kaupan kohteena olevaan liikeomaisuuteen ja – toimintaan on 

sitoutunut velkoja ja vastuita.  LBO- eli leveraged-buy-out- kaupoista puhuttaessa 

tarkoitetaan yrityskauppoja, joiden kohteena on hyvin velkainen yrityskokonaisuus ja 

jossa kauppahinta katetaan pidemmän ajan kuluessa ostettavan yrityksen kassavirralla. 

(Immonen, 2006, s. 38–39)  

 

Kaupan kohdentamisella on merkitystä myös verotuksen kannalta velkojen ja 

vakuuksien lisäksi. Substanssikaupassa luovutushinta verotetaan myyjäyrityksen 

elinkeinotoiminnan verona ja omistuskauppa puolestaan yhtiön omistajan tulona, 

useimmiten pääomatulona verotettavana luovutusvoittona. (Immonen, 2006, s. 39)  

 

Erot substanssikaupan ja omistuskaupan välillä vaikuttavat myös siihen, mikä kaupan 

kohteena nähdään olevan ja millainen sopimus kaupan ilmentämiseen tehdään. 

Substanssikauppa nähdään liikeomaisuuden kohdalla irtaimen kaupaksi ja kiinteän 

omaisuuden kohdalla kiinteistökaupaksi. Yleensä substanssikaupassa tehdään yksi 

perussopimus pääkauppakirjaksi ja mahdollisesti erilliset luovutuskirjat kiinteästä 
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omaisuudesta omistajanvaihdoksen rekisteröintiä varten. Mahdollisia häiriötilanteita ja 

osapuolten suoritusvelvollisuutta säätelee irtaimen osalta kauppalaki ja kiinteän 

omaisuuden osalta maakaari. Omistuskaupassa kaupan kohteena nähdään olevan irtain 

omaisuus, eli häiriötilanteita ja osapuolten suoritusvelvollisuutta säätelee kauppalaki, 

mutta omaisuuskaupan sääntelyyn liittyy osakkeiden ja yhtiöosuuksien luovuttamisesta 

johtuen myös yhtiöoikeudellinen elementti. ( Immonen, 2006, s. 43)  

 

Parhaimmat lähtökohdat onnistuneelle integraatiolle yrityskauppa saa useimmiten, kun 

määräysvalta saadaan vapaaehtoisella osakekaupalla niin, että myyjinä ovat 

enemmistöosakkeenomistajat. Ystävällismielinen yritysvaltaus eli haltuunotto 

toteutetaan neuvotteluteitse.  Usein valtauksen kohteeksi joutuu sellainen yhtiö, jonka 

osakkeen arvo markkinoilla on alhainen yhtiön varallisuuteen tai tulonodotuksiin 

verrattuna. Valtauksia tehdään innokkaasti erityisesti kasvavilla aloilla, sillä 

kilpailuasetelma näillä aloilla on usein vielä kehitysvaiheessa. ( Immonen, 2006, s. 34–

36)  

 

2.3 Yrityskaupan yleisimmät tavoitteet 
 
Yrityskauppa on eräs merkittävimmistä strategisista keinoista innovaatioiden 

kehittämisessä, kannattavuuden parantamisessa, markkinaosuuden kasvattamisessa 

sekä osakkeen hinnan kohottamisessa (Weiner & Hill, 2008). Yrityskaupalla myyjäyritys 

voi hankkiutua eroon ydinliiketoimintaansa kuulumattomista yrityksen osista, jolloin 

kustannusten hallinta paranee jäljelle jäävissä liiketoiminnoissa (Popper, 1994). 

Toisaalta yrityskaupan motiivi voi olla myös pyrkimys kilpailun rajoittamiseen (Lehto, 

2006, s. 15). Lehto (2006, s. 14) mainitsee kuitenkin yleisesti ajateltaviksi yrityskaupan 

motiiveiksi seuraavat:  

 

1) Aitojen synergiaetujen aikaansaaminen 

2) Mittakaavaetujen hyödyntäminen ja markkinavoiman vahvistaminen 

3) Luottamukseen perustuvista epävirallisista sopimuksista irtaantuminen 

4) Yritysjohdon omat, yrityksen intresseistä poikkeavat päämäärät 
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Tenhunen ja Werner (2000, s. 14–15) selittävät yrityskauppaan liittyvän 

synergiapotentiaalin tarkoittavan sitä mahdollisuutta, että yritysoston ja tiettyjen 

sopeuttamistoimien jälkeen ostajayrityksen ja ostetun yrityksen toiminnallinen tulos on 

parempi kuin näiden yritysten yhteenlaskettu tulos toimittaessa erillään. Pickering (2007) 

mainitsee myös potentiaalisten yhteistoiminnan hyötyjen olevan suurin syy sille, miksi 

yritykset liittyvät yhteen. Goold ja Campbell (1998) ilmaisevat synergian tarkoittavan 

kahden tai useamman yrityksen kykyä luoda suurempaa arvoa yhdessä kuin 

toimittaessa yksin. Lisäksi heidän mukaansa kahden tai useamman yrityksen välisellä 

synergialla on kuusi mahdollista muotoa:  

 

– Jaettu tietotaito 

– Yhdistetyt strategiat 

– Jaetut konkreettiset resurssit, esimerkiksi yhteinen tuotantolaitos tai 

tutkimuslaboratorio 

– Vertikaalinen integraatio, liittyen esimerkiksi tavara- tai palveluvirtojen 

järjestämiseen yksiköiden välillä 

– Yhdistetty neuvotteluvoima 

– Uuden liiketoiminnan luominen yhteisvoimin 

 

Synergian syntyminen edellyttää kuitenkin yrityksen toiminnan ja resurssien 

mahdollisimman hyvän yhteensopimisen ostaja- ja ostettavan yrityksen välillä ja usein 

odotettua synergian tuomaa arvoa ei synnykään käytännössä (Stahl, 2006). Synergiaa 

voi syntyä kustannussäästöjen, tulojen kasvattamisen, liiketoiminnan- ja taloushallinnon 

prosessien kehittämisen sekä veroetujen kautta (Erkkilä & Valpola, 2005, s. 25). 

Muutamia esimerkkejä käytännön synergialähteistä yrityskauppojen yhteydessä ovat 

esimerkiksi yrityskaupalla saavutetun suuremman markkinaosuuden hyödyntäminen 

hinnoittelussa, suurentuneen volyymin hyväksikäyttö raaka-aineiden ja muiden 

tuotannontekijöiden ostoissa, valmistustoiminnan rationalisoinnilla saavutettu tuotannon 

tehostuminen sekä monet muut hyödyt joita eri toimintojen yhdistäminen mahdollistaa. 

Esimerkiksi lääketeollisuudessa tutkimus- ja kehitystoiminnan vaatimia valtavia kuluja 
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voidaan pienentää yrityskaupan avulla hyödyntäen tuotteen laajemman jakelun tuomaa 

synergiaetua ja siten pienentäen yhdelle myydylle lääkkeelle kertyneiden tutkimus- ja 

kehitystoiminnan kulujen määrää. Elintarvikealan yritysten välisissä kaupoissa, 

esimerkiksi jonkin tuotemerkin oston yhteydessä, voivat markkinoinnin synergiat tarjota 

hyötyjä esimerkiksi eri mantereiden välisessä markkinoinnissa. (Tenhunen & Werner, 

2000, s.14–15, Popper, 1994)  

 

Yrityskauppaan liittyvän synergiapotentiaalin yhteydessä on kuitenkin mainittava, että 

myös negatiivisen synergian syntyminen on mahdollista eikä edes harvinaista. 

Negatiivisella synergialla tarkoitetaan, että ostajayritys ja ostettu yritys toimivat yhdessä 

huonommin kuin erikseen. Negatiivista synergiaa voi syntyä esimerkiksi lisääntyneen 

investointitarpeen takia tai yrityskaupan integraatioprosessin häiritessä yrityksen 

toimintaa esimerkiksi toimintoja hidastamalla tai keskeyttämällä. Myös henkilöstön ja 

asiakkaiden negatiiviset reaktiot yrityskauppaa kohtaan voivat laskea yrityksen 

reaaliarvoa. (Tenhunen & Werner, 2000, s. 14, Erkkilä & Valpola, 2005, s. 26) 

 

2.4 Yrityksen arvonmäärityksen pääpiirteet 

 
Tässä kandidaatintutkielmassa ei ole tarkoituksena perehtyä syvällisemmin yrityksen 

arvonmääritykseen, mutta aiheen kannalta siitä on syytä mainita muutamia perusasioita. 

Arvonmäärityksen osa- alue yrityskaupoissa liittyy tutkimusongelmaan siten, että 

ostettavasta yrityksestä maksetulla kauppahinnalla ja muilla kaupan ehdoilla on 

merkittävä rooli yrityskaupan onnistumisessa. Yrityksen arvonmäärityksessä 

yrityskaupan yhteydessä ostaja ja myyjä pyrkivät määrittämään, mikä on kaupan 

kohdeyrityksen eri liiketoimintojen ja koko yrityksen arvo (Kallunki & Niemelä, 2007, s. 

22). Yrityksen arvonmääritys vaatii tekijältään kokemusta ja harkintakykyä, sillä arvoa ei 

voida laskea yksiselitteisesti ja täsmällisesti eikä yhtä ehdotonta oikeaa arvoa ole 

olemassa. (Blomquist et al. 1997, s. 87) 

 

Yrityksen arvo on johdettavissa seuraavista tekijöistä: tulevaisuudesta ja odotettavissa 

olevista tuloksista, joihin liittyy näiden saavuttamisen riski, tulevasta kassavirrasta tai 
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omaisuuden myynnistä saatavasta tuotosta (Blomquist et al. 1997, s. 88).  Kallungin ja 

Niemelän tulkinnan mukaan yrityksen koko arvonmääritysprosessi jakautuu kolmeen 

päävaiheeseen: strategiseen analyysiin, tilinpäätöksen analysointiin ja tulevan 

kehityksen ennakointiin. Riittävä toimialatietämys ja yrityksen aseman tunteminen 

markkinoilla on tarpeellista kokonaisvaltaisen analyysin tekemiseen, kuin myös 

historiallisen kehityksen, nykytilanteen ja tulevan kehityksen arviointi. Tenhunen ja 

Werner mainitsevat arvonmäärityksen yhteyteen liittyvien merkityksellisten seikkojen 

olevan kauppahinta, kaupan maksutapa ja yrityskaupan muut kaupalliset ehdot ja 

heidän mukaansa näillä kaikilla on osuutensa kaupan onnistuneisuuden arvioinnissa 

sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Usein ostajan ja myyjän näkemykset yrityksen 

arvosta poikkeavat toisistaan. (Tenhunen & Werner, 2007, s.20, Kallunki & Niemelä, 

2007, s. 25)  

 

Esimerkkeinä yrityksen arvon määrityksen menetelmistä voidaan mainita kassavirtojen 

nykyarvo (DCF eli Discounted Cash Flow)- menetelmä, substanssiarvo, vertailevat 

arvonmääritysmenetelmät sekä shareholder value management (SVM)- analyysi. 

Perinteisesti yrityskauppojen yhteydessä kohdeyrityksen arvo on laskettu joko 

kassavirtojen nykyarvoa tai substanssiarvoa tai näiden yhdistelmää käyttäen. 

Diskontatuista kassavirtamenetelmistä yhden erityisen suositun muunnelman mukaan 

arvonmäärityksessä lasketaan liiketoiminnan painotetun keskimääräisen 

pääomakustannuksen mukaan diskontattujen kassavirtojen nykyarvo (WACC, weighted 

average cost of capital) Myöhemmin arvolaskelmien, kuten SVM: n käyttö yrityksen 

johtamisen apuvälineenä on alkanut kiinnostaa yritysjohtoa. ( Blomquist et al. 1997, s. 7, 

88) 

 

Pörssiyhtiöiden on laadittava tilinpäätöksensä noudattaen kansainvälisiä IFRS- 

tilinpäätösstandardeja. (Pörssisäätiö, 2005). Niiden käytöllä pyritään parantamaan 

tilinpäätösten vertailumahdollisuuksia. Yrityskauppatilanteisiin tällä on vaikutusta siten, 

että IFRS 3- standardin mukaan hankkivan yrityksen on sovellettava yritysjärjestelyissä 

hankintamenomenetelmää ja arvostettava yrityskaupoin hankitut varat käypään arvoon. 

Standardia sovellettaessa kohdeyrityksestä katsotaan hankittavaksi sen nettovarallisuus 
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eli sen varat ja velat sekä ehdolliset velat. Nettovarallisuuden käypä arvo suhteutetaan 

kohdeyrityksen hankintahintaan kirjaamalla hankintahinnan ja nettovarallisuuden 

käypien arvojen erotus liikearvoksi.  Hankintamenomenetelmässä on siis kolme vaihetta:  

 

1. Hankkijan identifioiminen 

2. Hankintahinnan määrittäminen 

3. kohdeyhtiön taseen varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen tunnistaminen ja 

käyvän arvon määrittäminen 

 

(IFRS ja yrityskauppojen arvostuslaskelmat, 2006, s. 9-10, Vainio & Rastas, 2006) 

 

IFRS- standardien mukaisiin arvonmääritysperiaatteisiin liittyy myös erillisarvostuksen 

periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön välisiä synergiaetuja 

tai muuta mahdollista strategista potentiaalia ei yleensä huomioida määritettäessä tase-

erien käypiä arvoja. Synergiapotentiaali huomioidaan siis liikearvon kautta. (IFRS ja 

yrityskauppojen arvostuslaskelmat, 2006, s. 17) 
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3. EPÄONNISTUMINEN YRITYSKAUPASSA 
 

3.1 Miten epäonnistuminen yrityskaupassa ilmenee ja miten sitä 

useimmiten arvioidaan? 

 
Epäonnistuneen yrityskaupan seuraukset pystytään usein mittaamaan selkeästi rahassa 

(Blomquist et al. 1997, s. 53). Epäonnistuneella yrityskaupalla on pitkällä aikavälillä 

tarkasteltuna yrityksen arvoa vähentäviä vaikutuksia esimerkiksi osakkeen hinnan 

perusteella mitattuna (Lynch & Lind, 2002). Yrityskaupan jälkeen uusi yritys voi toimia 

huonosti ja epäyhtenäisesti, mikä voidaan nähdä tulosten viivästymisenä tai 

huonontumisena, asiakkaiden, henkilöstön tai yhteistyökumppaneiden kadottamisena, 

henkilöstön kapinointina, tai osakkeenomistajien levottomuutena (Galpin & Herndon, 

2008, Pickering, 2007, Perry & Herd, 2004).  

 

Yrityskaupan onnistumisen arviointi on kuitenkin usein heikkoa ja onnistumista onkin 

arvioitava monipuolisemmin kuin esimerkiksi vain osakkeen hinnan muutoksen 

perusteella. Lisäksi arvioinnin parantumiseksi on yrityskaupat eroteltava tarkemmin: 

kahden tasavahvan yrityksen, suuren ja pienen yrityksen sekä yritysyhteenliittymien 

tapauksissa, jossa yhdessä toimivat yritykset eivät menetä päätösvaltaansa, 

yrityskaupan onnistumista on arvioitava eri tavoin. (Epstein, 2005) 

 

Epstein luettelee yrityskaupan arvioinnille kuusi tekijää, joissa on onnistuttava koko 

kaupan onnistumiseksi. Näillä myös mitataan yrityskaupan pidempiaikaista vaikutusta 

yrityksen kannattavuudelle kuin esimerkiksi perinteisesti arvioinnissa käytetyllä 

lyhytaikaisesti vaikuttavalla yrityksen osakkeen arvolla. Käytettäessä näitä kuutta 

menestystä määrittelevää tekijää kaupan arvioinnissa voidaan lopputulokseksi 

onnistumisesta saada erilainen tulos kuin lyhyen aikavälin indikaattoreilla. Epsteinin 

luettelemat kuusi arvioinnin osatekijää käydään tutkielmassa läpi seuraavana ja ne 

liittyvät myös kappaleessa 3.2 esitettäviin yleisimpiin epäonnistumisen syihin kaupan 

arvioinnin taustalla, mutta yrityskaupan epäonnistumisen ilmenemisen ja arvioinnin 
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näkemysten monipuolistamiseksi Epsteinin esiin nostamat seikat käsitellään tutkielman 

tässä kappaleessa.  

 

Ensimmäinen Epsteinin mainitsemista menestystä määrittelevistä tekijöistä on kaupan 

strateginen visio ja sen sopivuus (Strategic vision and fit). Yritysten on kaupan 

onnistumisen kannalta ennen integraatiovaihetta arvioitava tarkasti, saadaanko 

yrityskaupalla juuri se hyöty mitä sillä pyritään hakemaan määrittelemällä tarvittavat 

kyvykkyydet. Haettiinpa kaupalla kokosynergiaetuja, maantieteellisiä hyötyjä, omaisuutta 

tai henkilöstön osaamista, on kaupan osapuolten varmistuttava siitä, että kaupan 

vastapuoli on oikea yritys tarjoamaan tätä tavoiteltavaa visiota. Kun yrityskaupan takana 

oleva visio keskittyy esimerkiksi skaalaetujen tavoittelemiseen, on yritysten 

varmistuttava siitä, että yrityskaupan tuomat kustannussäästöt ja skaalaetuihin liittyvät 

kasvusynergiat kattavat sulautumisen kustannukset. Henkilöstön osalta on esimerkiksi 

varmistuttava siitä, että ostettavan yrityksen henkilöstön osaaminen vastaa niitä 

ostajayrityksen tarpeita, joihin kaupalla pyritään, jotta molemmissa yhdistyvissä 

yrityksissä voidaan tarjota jatkossa esimerkiksi samanlaatuista osaamista asiakkaille. ( 

Epstein, 2005, Pickering, 2007) 

 

Toisena Epstein mainitsee kauppasopimuksen rakenteen (Deal structure). 

Kauppasopimuksen rakenteeseen liittyy kaksi tarkasti arvioitavaa asiaa: ostettavasta 

yrityksestä maksettava hinta ja kaupan maksutapa. Yleisin virhe yrityskaupoissa 

kauppahintaan liittyen on yrityksestä maksettava liian suuri hinta, mistä kertyy uudelle 

yhteen liitetylle yritykselle valtavia velkasuorituksia. Myös Tenhunen ja Werner 

mainitsevat sekä ostajayhtiötä että myytyä yritystä uhkaavat lisääntyneiden velkojen 

myötä syntyvät menot, kuten korot ja lainojen lyhennykset. Kaupan maksutavan valinta 

rahana, osakkeilla tai näiden yhdistelmällä riippuu useista tekijöistä, kuten 

kirjanpidollisista ja veroseuraamuksista. ( Epstein, 2005, Tenhunen & Werner, 2000, s. 

93) 

 

Kolmas Epsteinin menestystä määrittävistä tekijöistä on due diligence. Due diligence- 

tutkimuksen avulla varmistutaan siitä, että kaupalla saavutetaan tavoiteltavat strategiset 
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tavoitteet. Siinä tutkitaan kaupan kohdeyrityksen taloudellisesta tilasta varat, velat sekä 

tulot ja menot ja varmistetaan taloudellisten raporttien oikeellisuus. Due diligenceen 

kuuluu myös ei-taloudellisten seikkojen arviointi, kuten esimerkiksi yrityksen sopivuus 

yhdistämiselle sekä erilaiset henkilöstöön ja sopimusvelvoitteisiin liittyvät seikat. 

Tutkimus tulisi onnistuakseen suorittaa kokonaisvaltaisesti ja toisaalta myös keskitetysti. 

Usein yrityskaupan epäonnistuminen johtuu huolimattomasti tehdystä kovien, 

taloudellisten lukujen sekä pehmeämpien organisationaalisten ja henkilöstöön liittyvien 

seikkojen arvioinnista. Huolimattoman arvioinnin seurauksena voi huomaamatta jäädä 

esimerkiksi merkittävä kaupan kohdeyrityksen velvollisuus jotakin kolmatta tahoa 

kohtaan. Due diligence- tutkimus onkin johdon erityisen merkittävä työkalu tutkittaessa 

ostettavaa yritystä siltä kannalta, jotta saataisiin varmuus yrityskaupan tavoitteiden 

saavuttamisessa. Due diligence voi siis paljastaa riskit, jotka voivat aiheuttaa 

yrityskaupan epäonnistumisen ja sen suorittamisella on yrityskaupan onnistumista 

parantava vaikutus. Due diligence- tutkimukseen palataan tässä tutkielmassa 

syvällisemmin varsinaisesti vasta kappaleessa 4. ( Epstein, 2005, Childs, 2007) 

 

Neljäntenä tekijänä onnistumisen määrittelyssä Epsteinin mukaan on kauppaa edeltävä 

suunnittelu (Premerger planning). Ennen kaupan toteutumista ja sen julkistamista on 

yrityksissä päätettävä integraatioprosessista sekä prosessin johtamisesta, rakenteesta 

ja aikataulusta. Yrityskauppa on esitettävä avaintahoille ja kaikille sidosryhmille 

itsevarmasti ja roolijako itse integraatioprosessissa ja varsinaisen yritystoiminnan 

johtamisessa on oltava selkeää. Tässä tilanteessa kommunikaation on oltava tarkkaa, 

laajaa ja nopeaa.  Ennen kaupan julkistamista ja toteutumista roolijaon johdon sekä 

vastuiden suhteen on oltava päätetty ja selkeänä uudessa yrityksessä. On valittava uusi 

johto ja alemmat yrityksen tasot ja muodostettava uuden yrityksen rakenne, mikä 

saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti tasavahvojen yritysten sulautuessa toisiinsa. On 

sovittava myös muista rakenteellisista asioista, kuten mitä prosesseja ja järjestelmiä 

mistäkin yhteenliittyvästä yrityksestä käytetään jatkossa vai kehitetäänkö näiden tilalle 

uusia. Mikäli kauppaa edeltävä rooli- ja vallanjaon suunnittelu ei ole selkeää, saattaa 

tämä estää integraation ja koko kaupan onnistumisen. Kauppaa edeltävät 
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integraatiotoimet ovat hyvin tärkeitä, mutta niihin kiinnitetään usein liian vähän, jos 

ollenkaan, huomiota (Weiner & Hill, 2008). ( Epstein, 2005, Pickering, 2007) 

 

Viides määrittelevä tekijä on kaupan jälkeinen integraatio (Postmerger integration). 

Kaupan jälkeisessä integraatioprosessissa epäonnistuminen on eräs tärkeimmistä 

syistä, mikä aiheuttaa yrityskaupan epäonnistumisen (Zollo, 1999). Tässä vaiheessa 

uuden yrityksen strategian ja integraatioprosessin on oltava selvillä ja uusi 

organisaatiokulttuuri on määriteltävä selkeästi. Integraatioprosessiin kuuluu ihmisten, 

teknisten prosessien sekä asiakassuhteiden yhdistäminen kaupan osapuolten välillä 

sekä tärkeiden päätösten teko. Kaupan osapuolilla on oltava integraation onnistumisen 

vaativa osaaminen, resurssit sekä sitoutuminen usein nopeaan vauhtiin tapahtuvassa 

integraatiossa. Kaupan jälkeisen integraation aikaan yrityksessä on syytä keskittyä 

asiakkaisiin jotta vältetään tulojen väheneminen, sillä kilpailijat yrittävät usein hyötyä 

yrityskaupan yritykselle aiheuttamasta häiriöstä. Yrityskaupan onnistuessa integraatio 

on yhtenäistä, sujuvaa ja hyvin toteutettua. Kaupan jälkeisen integraation onnistumiseen 

vaikuttava tärkein asia on henkilöstön sitouttaminen alusta alkaen uuden yhteisen 

identiteetin ja vision luomiseen. Eri yrityskulttuurien taidokkaalla yhdistämisellä on 

merkitystä kulttuurierojen vaikutuksiin myöhemmin (Stahl, 2006). Myös Lynch ja Lind 

(2002) sekä Johnson (2006) ja McNamara (1995) mainitsevat integraation merkityksen 

yrityskaupan onnistumisessa, ja heidän näkemyksiinsä asiasta palataan tarkemmin 

epäonnistumisen syitä käsittelevässä kappaleessa 3.2. ( Epstein, 2005, Weiner & Hill, 

2008) 

 

Kuudes kaupan onnistumista määrittävä tekijä ovat ulkopuoliset tekijät (External 

factors). Yrityskaupan onnistumiseen vaikuttavat syyt eivät aina tule yrityksen sisältä. 

Odottamatonta vaikutusta menestykseen voi olla yleisellä, muuttuneella taloudellisella 

tilanteella, yrityksen toimialalla tai esimerkiksi yhden asiakkaan tai partnerin 

muuttuneella tilanteella. Tällä kaikella voi olla vaikutusta yrityskaupan menestykseen, 

vaikka muutoin arviointi riskien välttämiseksi olisi tehty kuinka tarkoin. Toisaalta jotkut 

yritykset eivät ota selkeitäkään onnistumiseen vaikuttavia ympäristön varoittavia 

merkkejä huomioon yrityskauppaa suunnitellessaan, kuten esimerkiksi korkotasoa, 
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kilpailijoiden toimia tai poliittista ilmapiiriä, jolloin näiden yritysten kohdalla kaupan 

menestystä voidaan arvioida ankarammin. ( Epstein, 2005) 

 

Ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta yrityskaupan onnistumisen arvioinnissa on 

nostettava esiin se seikka, että erityisesti taloudellisten tekijöiden tilanteella on 

merkitystä sille, miten onnistuminen nähdään. Kun taloustilanne on yleisesti vahva, 

näyttää huono yrityskauppa paremmalta kuin tilanteessa, jossa taloustilanne on huono. 

Huonon yleisen taloudellisen tilanteen takia hyväkin yrityskauppa voi näyttää huonolta. 

On siis erotettava ne ulkoiset tekijät, jotka todella heikentävät yrityskaupan onnistumista 

niistä tekijöistä, jotka huonontavat kauppaa vain sen tarkastelun osalta. Tämä osoittaa 

myös sen, ettei osakekurssin muutos ole niin luotettava yrityskaupan onnistumisen 

arvioinnin mittari, sillä siihen on vaikutusta myös yleisellä taloudellisella tilanteella. ( 

Epstein, 2005) 

 

Yrityskaupan onnistumisen tai epäonnistumisen arvioinnissa on siis tärkeää tarkastella, 

saavutettiinko halutut tavoitteet. Onnistumista ei voida tulkita tarkasti vaan laajasti, 

huomioiden yritysten tavoitteet ja suorituskyky. Onnistumista on arvioitava sekä 

taloudellisten että ei- taloudellisten mittareiden perusteella. Esimerkiksi työntekijöiden tai 

asiakkaiden tyytyväisyyttä ei pystytä mittamaan vain perinteisillä taaksepäin 

tarkastelevilla talouden mittareilla (Adams & Neely, 2000). (Epstein, 2005) 

 

3.2 Yleisimmät syyt yrityskaupan epäonnistumiseen  
 
Yrityskauppoja tutkittaessa on havaittu, että suuri osa toteutuneista yrityskaupoista 

epäonnistuu ja ne vähentävät yrityksen arvoa osakkeenomistajan kannalta (Lynch & 

Lind, 2002, Johnson, 2006, Lind & Stevens, 2004, Langford & Brown, 2004, Ryan, 

2006). Erilaisiin ostajan ja myyjän välisiin riitoihin ja oikeudenkäynteihin päättyneiden 

yrityskauppojen tyypillinen piirre on jollain lailla taitamaton ja puutteellinen valmistelu 

kaupan ehtojen osalta tai ylimitoitettu kauppahinta (Tenhunen & Werner, 2000, s.5). 

Kuten jo edellisessä kappaleessa nostettiin esille, Epsteinin (2005) mukaan 

epäonnistumisen arvioinnissa esimerkiksi strategiset syyt ja yrityskaupan kohdeyritysten 
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yhdistäminen on jätetty vähemmälle huomiolle nostettaessa usein epäonnistumisen 

päällimmäiseksi syyksi liian suuri kauppahinta.  

 

Tenhunen ja Werner (2000, s.43) listaavat kirjassaan seuraavia syitä epäonnistumisille, 

joiden eri osiin jäljempänä tutkielman tässä kappaleessa saadaan vahvistusta myös 

muilta tahoilta:  

 

– Ostokohteen vastaisen rahoitustarpeen väärin arviointi 

– Ostokohteen avainhenkilöiden haluttomuus muuttaa yrityksen toimintastrategiaa 

yritysoston jälkeen myyjän suunnitelmia myötäileväksi 

– Liikkeenjohdon taitojen ja valmiuksien riittämättömyys ostettavassa yrityksessä 

ostokohteen mukanaan tuomien ongelmien ratkaisussa 

– Epäonnistuminen ostokohteen valvonta- ja raportointijärjestelmien rakentamisessa 

– Yritysoston suunnittelun riittämätön kytkeminen ostajayrityksen strategiaan ja 

strategiseen suunnitteluun 

– Ostokriteerien kehittämättä jättäminen 

 

Lynchin ja Lindin (2002) mukaan kokemattomuus, strategisen päämäärän puuttuminen, 

osakkeen yliarvostus sekä huono kaupan jälkeinen integraatio voidaan nähdä syynä 

epäonnistumiselle. Langford ja Brown (2004) mainitsevat, että usein yrityskauppa- 

aallon riehuessa toimialalla yritykset sortuvat tekemään hätäisiä yrityskauppapäätöksiä 

hektisen tilanteen johdosta. Tämän seurauksena valitaan vääriä ostettavia yrityksiä, 

maksetaan niistä liikaa, sekä toisaalta kiinnitetään liikaa huomiota yritysten 

integraatioprosessiin, jolloin olemassa oleva yritystoiminta kärsii. Perry ja Herd tiivistävät 

yrityskaupan epäonnistumisen johtuvan huonosta synergiasta ja ajoituksesta, yhteen 

sopimattomista yrityskulttuureista, strategiaan kuulumattomista päätöksistä, tai 

ylimielisyydestä ja ahneudesta (Perry & Herd, 2004).  

 

Lynch & Lind lisäksi jakavat epäonnistuneeseen yrityskauppaan johtaneet virheet 

liittyväksi kahteen eri osaan: ennen kaupan tekoa kuuluvaan suunnitteluun ja kaupan 

jälkeiseen integraatioon. Riittämätön ostajan tai myyjän tekemä due diligence- tutkimus, 
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puuttuva noudatettava strategia ja ylioptimistiset odotukset synergiasta ovat alueita, 

joilla virhearviointeja usein tehdään ennen kaupan tekoa. Kaupan integraatiovaiheessa 

syntyvät syyt kaupan epäonnistumiselle ovat usein integraation hitaus, konfliktit yritysten 

välisissä kulttuureissa sekä riskistrategian puuttuminen. (Lynch & Lind, 2002) 

 

Myös Johnson ja Ryan ovat Lynchin & Lindin kanssa samoilla linjoilla epäonnistumisen 

syistä. Johnsonin mukaan virheet, mitkä ostajayritys usein kaupassa tekee, liittyvät 

pääasiassa ostavan ja ostettavan yrityksen välisen integraatioon ja 

henkilöstönäkökulmiin. Yleisesti ongelmat liittyvät yrityskulttuurien erilaisuuteen. Myös 

Ryan mainitsee yrityskulttuurien erilaisuuden olevan eräs ongelma yrityskaupoissa. 

Henkilöstöasioiden huolellisen tutkimisen sivuuttaminen voi johtaa siihen, ettei 

yrityskulttuurien eroavaisuutta huomata kaupan kohdeyritysten välillä. Erityiseksi 

ongelmaksi tämä muodostuu silloin, kun erojen tuottamien ongelmien ratkaisemiseksi ei 

tehdä mitään.  Yritysten yhteenliittämisen suunnittelulle ei usein ole aikaa ennen kaupan 

valmistumista ja ostettavan yrityksen henkilöstön luottamuksen ja uskottavuuden 

saavuttaminen on vaikeampaa kuin ennalta usein arvataan. (Johnson, 2006, Ryan, 

2006) 

 

Ryan lisää yrityskaupan epäonnistumisen syiksi kaupan kohdeyritysten henkilöstö- ja 

kulttuuriongelmien lisäksi myös muita strategisempia syitä. Ensimmäinen näistä 

mahdollisesti epäonnistumiseen johtavista virheistä on se, että ostajayritys hankkii 

yrityksen, joka ei vastaa yrityksen omaa ydinosaamista. Tällöin ostajayrityksen 

osaamattomuus hankitun yrityksen toimialalla johtaa epäonnistumiseen. Toinen 

epäonnistumiseen johtava syy on vahvan yrityskaupan strategiasuunnitelman 

puuttuminen. (Ryan, 2006) 

 

Johnson nostaa lisäksi esille yrityskaupan epäonnistumiseen paljon vaikuttavan erään 

tekijän, yrityskaupan alussa syntyvän niin sanotun fuusion syndrooman (merger 

syndrome). Fuusion syndroomalla tarkoitetaan hankitun yrityksen henkilöstön usein 

negatiivisia, epäilykseen ja pelkoon liittyviä tuntemuksia yrityskauppaa kohtaan. Näillä 

henkilöstön tuntemuksilla on puolestaan yrityksen suorituskykyä nopeasti vahingoittava, 
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mahdollisesti pitkäaikainen vaikutus, ellei yrityksen johto tee ongelman ratkaisun eteen 

mitään. Usein nämä negatiiviset reaktiot aliarvioidaan tai jätetään huomiotta. Yrityksissä 

tarvitaankin osaavaa ja kokenutta muutoksen johtajuutta, eli kokeneita henkilöitä 

yrityskauppatilanteen jälkeisen integraation johtamiseen. Myös McNamara (1995) 

mainitsee johdon tehokkuuden merkityksen integraation onnistumisessa. Ennen 

yrityskauppaa neuvotteluissa ja kaupan suunnittelussa on apuna suuret määrät 

yrityksen sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta kaupan jälkeisen yritysten välisen 

yhdistämisen hoito jää usein huomattavasti pienemmän, mahdollisesti kokemattoman 

johtajajoukon varaan. ( Johnson, 2006) 

 

Tutkittaessa toteutuneita yritysostoja jälkikäteen on havaittu, että horisontaaliset 

yrityskaupat onnistuvat parhaiten, kun taas konglomeratiiviset huonoimmin. Tämä johtuu 

siitä, että horisontaalisessa yritysostossa ostettavan yrityksen markkinat ja tuotteet ovat 

ostajayritykselle kaikkein tutuimmat, kun taas konglomeratiivisissa kaikkein vieraimmat 

ja hankalimmin arvioitavat. Tuotteiden ja markkinoiden ollessa ostajayritykselle tutut, on 

yritysoston onnistuminen varmempaa ja riskit pienemmät. Vieraamman toimialan yritystä 

ostettaessa on ostajan tehtävä laajempia selvityksiä ja riskit kaupan epäonnistumiseen 

ovat suuremmat. (Tenhunen & Werner, 2000, s.13, s. 43) 
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4. DUE DILIGENCE- TUTKIMUS 

 

4.1 Due diligence- tutkimus käsitteenä  

 
Due diligence- tutkimuksella tarkoitetaan tarkastusprosessia, jossa yrityskaupan kohde 

tarkastetaan yksityiskohtaisesti yrityskaupan yhteydessä. Alkujaan due diligence on 

peräisin angloamerikasta, ja Suomessa due diligence- prosessia on alettu käyttää 

yrityskauppojen yhteydessä suuremmassa mittakaavassa vasta 1990- luvun 

loppupuolella (Svernlöv et al. 2005, s.31). Due diligence- termi on siis peräisin 

angloamerikkalaisesta oikeuspiiristä, jossa painotetaan periaatetta ” caveat emptor”- 

ostaja varokoon. Tällä painotuksella tarkoitetaan, että ostajalla on kaupan kohteesta 

pääsääntöisesti aktiivinen selonottovelvollisuus. Suoranaista käännöstä ei due 

diligence- tutkimukselle suomenkielestä löydy, mutta eräänä sananmukaisena 

suomennoksena voidaan käyttää ” asianmukaista huolellisuutta” (Immonen, 2006, s.44). 

( Blomquist et al. 1997, s.15) 

 

Due diligence- tarkastuksesta on muodostunut tavanomainen prosessi yrityskauppojen 

yhteydessä kauppojen onnistumisen parantamiseksi ja jälkikäteisten yllätysten 

välttämiseksi. Due diligence- prosessi tarkoittaa ostokohteen yksityiskohtaista selvitystä, 

joka suoritetaan erilaisiin erikoiskysymyksiin perehtyneiden asiantuntijoiden avulla ja sen 

tarkoituksena on tutkia, vastaako ostettavan yrityksen liiketoiminta laajasti käsitettynä 

ostajayrityksen odotuksia yrityskaupan suhteen. Due diligence- prosessi voidaan jakaa 

eri osa-alueisiin ja siinä tarkastetaan ostettavasta yrityksestä muun muassa 

sopimusriskit, yhtiölainsäädäntö, arvopaperimarkkinalainsäädäntö, vastuut, teknologia, 

immateriaalioikeudet, verotus, rahoitus, laskentajärjestelmät ja taloushallinto, 

operatiivinen toiminta, valmistusprosessi ja yrityskulttuuri, ympäristövastuut sekä 

erilaiset kilpailuoikeudelliset olosuhteet. Due diligence- prosessilla pyritään ostajan 

kannalta arvioimaan kohdeyritys mahdollisimman huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti eri 

osa-alueilta, jotta ostajayrityksen maksamaan kauppahintaan ja muihin oikeudelliseen ja 

taloudelliseen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa ja niihin liittyvät riskit 
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hallita minimoiden näihin kaupan jälkeen liittyvät yllätykset. Lyhyemmin ilmaistuna due 

diligence- tarkastuksella ostajayritys tutkii huolellisesti ostettavan yrityksen 

liiketoiminnan, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä oikeudellisen tilan. Tutkittavista osa-

alueista selvitetään tarkasti ostettavan yrityksen toimintaan liittyvät olosuhteet, vahvat ja 

heikot puolet sekä toimintaan liittyvät riskit. ( Immonen, 2006, s. 43–44, Immonen & 

Lindgren, 2006, s. 38, Blomquist et al. 1997, s. 9, s.15, s.21)  

 

4.2 Due diligencen osa- alueet 

 

Hyvin usein due diligence- tutkimukset jakautuvat seuraaviin pääosa-alueisiin 

(Blomquist et al. 1997, s.21): 

 

- Business due diligence (liiketoiminnan due diligence) 

- Legal due diligence (oikeudellinen due diligence) 

- Financial due diligence (taloudellinen due diligence) 

- Muiden osa- alueiden due diligence (esimerkiksi henkilöstö, yrityksen tekninen 

taso, ympäristöasiat) 

 

Jaottelu due diligence- tutkimuksen eri osa- alueisiin voidaan tehdä myös 

yksityiskohtaisemmin. Tarkempia osa- alueita, joita voidaan erottaa edellä mainittujen 

alueiden sisältä, ovat esimerkiksi verotuksellinen-, henkilöstö-, markkina-, ympäristö-, 

operatiivinen- ja IT- due diligence. Seuraavana tutkielmassa käsitellään kuitenkin 

Blomquistin, Blummén ja Simolan mukainen, hieman yksinkertaistetumpi luokittelu ja 

kerrotaan kustakin due diligencen osa-alueesta pääpiirteet. (Pricewaterhousecoopers, 

2008) 

 

Business due diligence käsittää liiketoiminnan olosuhteiden selvittämisen, haastattelut ja 

markkinatutkimukset, tuotantokoneistoon tutustumisen ja sen kunnon ja 

ajanmukaisuuden selvittämisen. Tässä due diligencen osa-alueessa myös haastatellaan 

ja kuullaan ostettavan yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ja toimittajia ja kyseessä onkin 
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hyvin keskeinen due diligencen osa-alue yrityskaupan onnistumisen kannalta, ja usein 

kaupan epäonnistuminen johtuukin jostain tältä osa-alueelta lähtöisestä seikasta johtuen 

siitä, että strategisia, kaupallisia, teknisiä ynnä muita puutteita on vaikeaa korvata 

myyjän vakuuksilla ja takuilla. Tämän osa-alueen due diligencen suorittavat tutkimuksen 

kohteesta riippuen henkilöt vaihdellen ostajayrityksen omista johtohenkilöistä ja 

esimerkiksi insinööreistä ulkopuolisiin liikkeenjohdon konsultteihin. Nämä henkilöt voivat 

olla esimerkiksi laadunvarmistuksen, logistiikan, tai tietotekniikan asiantuntijoita 

(Morrison et al. 2008). (Blomquist et al. 1997, s. 21) 

 

Legal due diligencessa eli oikeudellisia asioita käsittelevässä due diligencessa 

keskitytään selvittämään taseessa tai sen liitteissä ilmenemättömiin kohdeyrityksen 

vastuuasioita. Oikeudellisen due diligencen tarkoitus lyhyesti määriteltynä on tunnistaa 

yritykseen vaikuttavat oikeudelliset seikat. Oikeudellisen due diligence- tutkimuksen 

tekee usein asianajotoimisto tai muu kyseisen aihealueen asiantuntijaorganisaatio 

(Blomquist et al. 1997, s. 22). Legal due diligencessa tarkastetaan oikeudellisten 

seikkojen eri osa- alueita liittyen yhtiöoikeudelliseen ja muuhun yleiseen informaatioon 

(esimerkiksi kaupparekisteriotteen, yhtiöjärjestyksen, kokouspöytäkirjojen ym. tietojen 

perusteella), kiinteään omaisuuteen, irtaimistoon, immateriaalioikeuksiin, työntekijöihin, 

sopimuksiin, vakuutuksiin, erilaisiin lupiin (esimerkiksi ympäristölupiin) sekä mahdollisiin 

riitoihin, oikeusprosesseihin ja oikeudellisiin vaatimuksiin. Legal due diligencessa 

tutkitaan myös osaltaan laina- ja saatavasopimukset, vaikka nämä ovatkin osittain 

päällekkäinen tutkimusalue taloudellisen due diligencen kanssa. Oikeudellisen due 

diligencen avulla kaupan kohdeyrityksen oikeudellinen tila selvitetään tarkkaan, mikä 

osaltaan voi parantaa kaupan onnistumisen mahdollisuuksia. ( Svernlöv et al. 2005, s. 

35–38, Unkovic, 2009)  

 

Taloudellisessa due diligence- tutkimuksessa keskitytään kohdeyrityksen 

tilinpäätöstietojen ja laskentatoimen tason tutkimiseen ja taloudellisten tietojen 

luotettavuuden varmistamiseen, mutta myös budjetointi- ja suunnittelujärjestelmät sekä 

tulos- ja muut ennusteet kuuluvat tähän due diligencen osa- alueeseen. Taloudellisten 

tietojen oikeellisuudella ja luotettavuudella on merkitystä niin kauppahinnalle kuin 
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sillekin, onko kauppaa syytä toteuttaa ollenkaan. Usein taloudellisen due diligencen 

rinnalle kytkeytyy myös tax due diligence eli verotuksellisten asioiden tarkastus. 

Toisaalta verotuksen seikat liittyvät myös legal due diligenceen. (Blomquist et al. 1997, 

s. 23, O’Reilly, 2005) 

 

Taloudellisella due diligence- tutkimuksella on tarkoitus arvioida, onko asetettu hinta-

arvio realistinen sekä vahvistaa synergiaedut ja tunnistaa kauppaan liittyviä riskejä 

(Blomqvist et al. 1997, s. 54). Oikean kauppahinnan määrittelyä pelkästään taloudellisen 

informaation perusteella on kuitenkin täydennettävä myös tarkastelemalla esimerkiksi 

yrityksen markkinadynamiikkaa, sen asiakkaiden odotuksia, viranomaismääräyksiä tai 

vaikkapa mahdollisuuksia lanseerata uusia tuotteita (Still, 2007). Usein taloudelliseen 

due diligence- tutkimukseen liittyvät seuraavat läpikäytävät seikat: (Deloitte 2008, b) 

 

– Tilinpäätös- ja laskentaperiaatteet 

– Kannattavuus sekä siihen liittyvät vaihtelut ja kertaluonteiset erät 

– Ansaintalogiikka 

– Tulevaisuuden kassavirtojen pysyvyys ja laatu 

– Potentiaaliset synergiat ja kustannussäästöt 

– Velat, vastuut ja riita-asiat 

– Varallisuuserien arvo ja kunto 

– Oman pääoman erät ja niihin liittyvät instrumentit 

– Kompensaatiojärjestelmät 

– Laskentajärjestelmät ja kontrollit 

– Tilintarkastajan havainnot  

 

Immosen ja Lindgrenin (2006, s. 39) mukaan taloudellisessa due diligencessa 

selvitetään seuraavanlaiset asiat:  

 

– Onko yhtiön tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja onko myyjä 

antanut tästä takuun? 

– Voiko ostaja todeta tilinpäätöksen oikeellisuuden? 
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– Onko ostoselvityksen perusteena vahvistettu- vai välitilinpäätös ja onko yhtiön 

taseasemalla vaikutusta kauppahinnan määräytymiseen? 

– Mitä riskitekijöitä taseen ulkopuolelta kohteeseen voi liittyä? 

 

Verotuksellisessa due diligencessa tarkastellaan kaupan verokohtelua ostajan ja myyjän 

verotuksessa. Siinä tutkitaan myös, voidaanko kaupan rakenteella tai ajoituksella 

vaikuttaa verokohteluun. Yrityskauppa on syytä tehdä verorakenteeltaan 

mahdollisimman tehokkaaksi, jotta vältytään turhien verojen maksamiselta ja täten 

yrityksen omistaja- arvon vähenemiseltä (O’Reilly, 2005). Kansainvälisessä 

yrityskaupassa due diligence- tutkimuksessa kuvataan, minkälainen veroympäristö 

kohdemaassa on. Tämä tarkoittaa siis selvitystä siitä, mitä sekä välittömiä että välillisiä 

veroja yritysten tulee kyseisessä maassa suorittaa. Verotukseen liittyviä asioita 

tutkittaessa käydään läpi myös verotarkastuskertomukset ja arvioidaan 

tarkastamattomia, mahdollisesti jälkiverotukselle avoimia vuosia. (Immonen & Lindgren, 

2006, s.39, Blomquist et al. 1997, s. 77) 

 
Muiden osa- alueiden due diligence- tarkastuksessa huomioidaan muun muassa 

yrityksen tekninen taso sekä henkilöstön osaaminen. Esimerkiksi henkilöstö- due 

diligence voidaan nähdä painoarvoltaan yhtä arvokkaana kuin ostettavan yrityksen 

talouden ja operaatioiden tarkan läpikäynnin. Henkilöstö- eli human due diligence 

tarkastelee yrityksen kulttuuria ja sen henkilöstön rooleja, kykyjä ja asenteita. 

Henkilöstöä koskevien asioiden huolellinen tutkiminen varmistaa sen, että kyvyt 

tunnistetaan ja pyritään säilyttämään yrityksessä. Yritysostoa kohtaan vihamielisen 

ilmapiirin paljastuminen ostettavan yrityksen henkilöstön keskuudessa saattaa jopa 

vaikuttaa koko kaupan toteutumiseen. Yhä suurempaan merkitykseen on noussut myös 

environmental due diligence eli ympäristöasioiden tarkastus, johon sisältyy 

ympäristöasioiden yleinen hoito sekä riskitekijöiden tunnistus ja riskinhallinta. Walker 

(2008) mainitsee ympäristöriskien hallinnan merkityksen tämän päivän liike- elämässä. 

Hänen mukaansa ympäristöasioita käsittelevän due diligencen päätarkoitus on arvioida 

mahdollisen ympäristöriskin vaikutusta lainoitusarvolle. Ympäristöasioiden due 

diligencessa voidaan käydä läpi esimerkiksi seuraavia asioita: mitä ympäristöseikkoja 

omaisuuteen (esimerkiksi tonttiin) mahdollisesti liittyy, minkä luontoisia ja kuinka laajoja 
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ympäristöriskejä voi olla, onko yritys vastuullinen tai rikkooko se ympäristölakeja, 

paljonko määräysten noudattaminen maksaa, miten ympäristöriskejä voidaan vähentää, 

tiedetäänkö varmasti oikeat velvoitteet ja mikä on vastuu jätteistä. (Blomquist et al. 

1997, s. 23, Harding & Rouse, 2007, Walker, 2008) 

 

Due diligence- tutkimuksen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti eikä se näin ollen ole 

samanlainen standardituotteen omainen palvelu jokaisessa yrityskaupassa. Se on 

sopeutettava kunkin tilanteen vaatimuksiin miettien, mitä tutkimuksen suorittajalta 

kussakin tapauksessa halutaan. Due diligencen sisältöön vaikuttaa siis sen tavoite. Due 

diligence- tutkimus voidaan jakaa lisäksi metodologialtaan kolmeen eri tyyppiin: 

tutkimukseen julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella, johdon haastatteluin 

tehtävään tarkastukseen sekä täydelliseen due diligence- tutkimukseen. Lisäksi näiden 

eri yhdistelmät ovat mahdollisia. (Blomquist, et al. 1997, s. 20, Stubbe, 2001, Svernlöv 

et al. 2005, s.33) 

 

4.3 Due diligence- tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus 

 
Due diligence- tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on tarjota yritysostoa harkitsevalle 

tietoa ostokohteesta. Näiden tietojen on oltava riittäviä ja sellaisia, jotka valaisevat 

ostajayritystä tarpeeksi siitä, kannattaako ostettavaksi harkittua yritystä ostaa, ja myös, 

mihin hintaan ja millä muilla kaupan ehdoilla. Yritysostajan kannalta selvitettävää on 

ennen kauppaan sitoutumista ostokohteen ja yrityksen strategian yhteensopivuus, 

kohteen toiminnan kaupalliset edellytykset ja laskentatoimen taso sekä kauppahinnan 

kohtuullisuus ja transaktioon liittyvät riskit. Asiat, joita due diligence- tutkimuksella 

selvitetään, ovat kaupan mahdollisesti kaatavat asiat (deal breakers), kaupan hintaan ja 

rakenteeseen vaikuttavat asiat (pricing issues, structuring issues), ja kauppakirjoihin 

vaikuttavat asiat. (Elinson & Ruggeri, 2008, Blomquist et al. 1997, s. 10, s. 20) 

 

Juridisesti katsottuna due diligence- prosessissa on kyse ensisijaisesti ostajan 

selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Ostajalla on 

selonottovelvollisuus huolimatta myyjän antamasta vakuudesta, jonka mukaan hän on 
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luovuttanut oikeaa ja täydellistä informaatiota (Koivu & Myllymäki, 1999, s. 181). 

Suomalaisessa lainsäädännössä ostajan selonottovelvollisuudella ei ole niin korostettua 

merkitystä kuin anglosaksisessa ajattelutavassa, mutta ostajan mahdollisuudella tutkia 

myytävä kohde voi olla suurta merkitystä. Kauppalain 20. pykälässä on seuraava 

maininta: “ Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman 

hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa 

virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä 

ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti”. Kun kaupan kohde on yritys, jossa voi 

olla merkittäviä riskejä ja joita ei kateta riittävästi myyjän vakuuksilla, ostajan 

kieltäytyminen kohdeyrityksen tarkastamisesta tapahtuu tämän omalla riskillä. Myös 

myyjäosapuolen on hyödyllistä suorittaa yrityksen due diligence- tarkastus eli vendor 

due diligence (Deloitte, 2008, a) ennen yrityksen myyntiä, mutta ostajan tekemällä 

tarkastuksella on kuitenkin suurempi merkitys. Yrityskaupoissa ostajan 

selonottovelvollisuus kaupan kohteesta syntyy myyjän kehotuksesta, jonka ei tarvitse 

olla nimenomainen tai jo tilaisuudesta tehdä tarkastus. Kauppalain mukaan ostajalla ei 

ole oma-aloitteista ennakkotarkastusvelvollisuutta, ellei tällainen perustu sopimukseen, 

kauppatapaan tai muuhun tapaan. ( Svernlöv et al. 2005, s. 31, Kauppalaki 20 §, 

Blomquist et al. 1997, s. 16)  

 

Due diligence- tarkastusta ei tehdä kuitenkaan pelkästään juridisten seikkojen, kuten 

ostajan selonottovelvollisuuden vuoksi, vaan sillä on myös muita kappaleen alussakin 

mainittuja tarkoitusperiä. Ostokohteen tarkastuksella pyritään vähentämään kaupan 

riskiä kokonaisvaltaisesti ja tarkastuksella onkin monia eri tavoitteita ostajan 

näkökulmasta. Due diligencen avulla pyritään hankkimaan tietoja kaupan kohteen 

liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kaupallisista olosuhteista sekä myyjän ja kohdeyhtiön 

rakenteesta. Due diligencen avulla pyritään paljastamaan kohdeyrityksen mahdolliset 

vastuusitoumukset kolmansiin osapuoliin nähden ja sillä selvitetään myös, että ollaan 

varmasti ostamassa oikea varallisuus oikealta omistajalta. Due diligencen avulla 

arvioidaan myös, kuinka toiminnot sopivat ostajayhtiön olemassa oleviin toimintoihin. 

Sillä pyritään myös selvittämään, onko hankinnalla hallinto-oikeudellisia tai muita laillisia 
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esteitä, kuten vaikkapa ilmoitusvelvollisuutta kilpailuviranomaisille. ( Svernlöv et al. 

2005, s. 32)  

 

4.4 Taloudellisen, verotuksellisen ja liiketoiminnan due diligencen 

merkitys yrityskaupan onnistumisessa  

 
Useiden yrityskauppojen epäonnistuminen herättää kysymyksen siitä, miksei yritysjohto 

tee tarkempaa työtä riskien ja yrityskaupan mahdollisten eri lopputulosten arvioinnissa 

(Flanagan et al. 2004). Yrityksen riskialueet ja kauppahintaan vaikuttavat seikat löytyvät 

usein taloudellisen informaation lukujen takaa taloudellisen due diligencen yhteydessä 

(Blomqvist et al. 1997, s. 61). Morrison, Kinley ja Ficery lisäävät, että tutkimusten 

perusteella on havaittu heikon due diligence- tutkimuksen suorittamisen olleen syynä 

yrityksen tilan merkittävään heikkenemiseen muutaman vuoden sisällä yrityskaupasta. 

Heidän mukaansa due diligence- tutkimuksen tekemisessäkin on usein ongelmia, liittyen 

taloudellisten tietojen oikeuden varmistamiseen, myyntiennusteisiin ja arvostukseen. 

Yrityskauppojen muuttuessa entistä monimutkaisemmiksi on erityisen tärkeää ei 

ainoastaan tehdä due diligence- tutkimus, vaan myös tehdä se huolellisesti (Perry & 

Herd, 2004). (Morrison et al. 2008)  

 

Taloudellisten tietojen tarkalla tutkimuksella voidaan löytää riskikohtia, lain vastaisia 

toimia ja jopa tehtyjä manipulointeja taloudellisista raporteista. Yrityksen oikean 

taloudellisen tilanteen tunteminen on tärkeää myös siksi, että yritykselle saadaan 

määritettyä oikea arvo. Due diligence- tutkimuksessa tuloslaskelman ja taseen kaikki 

erät käydään huolellisesti läpi, jotta saadaan selvitettyä tarkasti mitä ollaan ostamassa. 

Erityisesti tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa olevaa yritystä ostettaessa on 

huomioitava, että myyjäyrityksellä saattaa olla motiivi taloudellisten tietojensa 

manipulointiin saadakseen myytyä yrityksen nopeasti ja hyvään hintaan. Lisäksi on 

huomioitava, että ostettavan yrityksen tuottamat raportit ja muut taloustiedot on usein 

tuotettu verotuksellisiin ja muihin viranomaisvaatimuksiin nojautuen. Tästä syystä 

yrityksen taloudellista tilaa on syytä analysoida tarkemmin, sillä raportteja ei ole tehty 
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nimenomaan yritysostajan tarpeisiin. On siis syytä tunnistaa esimerkiksi kertaluontoisten 

erien ja muiden satunnaisten tulojen ja menojen vaikutus tulokseen ja sitä kautta 

todenmukaisimpiin tulonodotuksiin myöhemmin, taseessa näkymättömät velvollisuudet 

tai vaikkapa niin sanotut related party- tapahtumat, eli esimerkiksi konsernisuhteiden 

vaikutus hinnoitteluun. (Koivu & Myllymäki, 1999, s. 181, Moyo, 2008, O’Reilly, 2005) 

 

Huomioimalla erityisesti taloudellisen informaation vääristelyn mahdollisuus due 

diligence- tarkastuksessa, voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavanlaisia tarkempia 

väärinkäytöksiä etsiviä tutkimuksia perinteisen taloudellisen due diligence- tutkimuksen 

rinnalla (Moyo, 2008): 

 

– Sopimusten tutkiminen varmistumiseksi siitä, että ne eivät sisällä salaisia 

sitoumuksia tai rangaistuksia 

– Myyntilaskujen tarkastus sen varalta, että ne todella ovat dokumentteja oikeasta 

myynnistä. Tästä voidaan varmistua tarkastamalla laskun saavan asiakkaan 

oikeellisuus ja tarkastamalla läheisille tahoille tehdyistä laskuista maksujen kulku 

– Selvyyden saaminen siihen, mitkä tuotot on saatu ennen yrityskauppaa ja 

yrityskaupan jälkeen, erityisesti jos kauppasopimuksessa on ehto kauppahinnan 

riippumisesta tietystä kannattavuuden tasosta kaupan tapahduttua tai jatkossa 

sen jälkeen 

– Päiväkirjavientien tarkastus taloudellisten tietojen manipuloinnin paljastamiseksi 

 

Perinteisen, taloudellisen due diligencen lisäksi on tehtävä yksityiskohtaisempaa arviota 

yrityskaupan tuottamasta arvosta, jotta yrityskaupan sopivuudesta varmistutaan. Tämä 

tarkoittaa sekä operationaalisten että liikkeenjohdollisten seikkojen ja riskien tutkimista. 

Onnistuneella ostettavan yrityksen operaatioiden due diligence- tutkimuksella ja 

käyttämällä asiantuntevia henkilöitä sen tekemisessä, voidaan paljastaa merkittävimmät 

riskit aikaisessa vaiheessa, ennen kuin kaupasta vetäytyminen tuntuu hankalalta. Sen 

avulla voidaan myös ymmärtää tulevat tarvittavat investoinnit ja kustannukset, kuin 

myös havaita aikaisemmin huomaamatta jääneitä arvon tuottamisen lähteitä. Tässä 

onnistutaan siis käyttämällä kokeneita asiantuntijoita, ottamalla heidät mukaan due 
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diligence- prosessiin aikaisessa vaiheessa ja antamalla heille mahdollisuus auttaa 

realististen tulevaisuuden liiketoimintojen ja kassavirtojen luomisessa. (Morrison et al. 

2008, Perry & Herd, 2004) 

 

Eräitä asioita, joihin tehokkaalla ja syvällisemmällä ostettavan yrityksen liiketoiminnan 

tarkastelulla voidaan huomioida ja joilla voi olla vaikutusta kaupan houkuttelevuuteen, 

ovat esimerkiksi ongelmat ostettavan yrityksen perusliiketoiminnassa. Näitä ongelmia ei 

helposti löydetä normaaleissa dokumenttien tarkasteluissa. Toinen esimerkki asioista, 

joihin tarkemmalla analyysillä voidaan kiinnittää huomiota, on ostettavan yrityksen 

odotetun tulevaisuuden kasvuvauhdin ja kannattavuuden tarkennus huomioiden 

muutokset taloustilanteessa, ulkomaan valuutassa sekä kilpailullisessa ympäristössä. 

Yrityskaupalla tavoiteltavien synergioiden osalta olisi niitäkin syytä tarkastella myös 

muutoin kuin pelkkien lukujen pohjalta ja huomioida kustannussäästöjä mahdollistavien 

synergiaetujen lisäksi myös kasvua mahdollistavia synergioita. Synergioiden arviointiin 

tulisikin ottaa mukaan myös myynnin, markkinoinnin sekä eri toimintojen henkilöstön 

näkemyksiä. Willisin (2008) mukaan ylipäätään due diligence- tarkastuksessa tulisi olla 

mukana henkilöitä, jotka ovat mukana yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa, eikä 

ainoastaan talouden asioiden kanssa toimivia tahoja. Tarkempi synergioiden tarkastelu 

voi vaikuttaa myös yrityksestä maksettavaan hintaan. (Perry & Herd, 2004) 
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5.  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Yrityskauppa on strateginen, vaikutukseltaan nopea, merkittäviä muutoksia 

mahdollistava kasvun keino verrattuna yrityksen sisäiseen kehittämiseen. Yrityskaupoilla 

tavoitellaan useimmiten erilaisia synergiaetuja sekä markkinaosuuden kasvattamista tai 

muunlaista kilpailutilanteen muutosta tai esimerkiksi kannattavuuden parantamista. 

Yrityskauppa voidaan toteuttaa joko myymällä yrityksen omaisuutta (substanssikauppa) 

tai myymällä sen osakkeita tai osuuksia (omistuskauppa). Mikäli ostaja- ja ostettava 

yritys toimivat samalla toimialalla, on yritysosto joko horisontaalinen tai vertikaalinen, 

kun taas eri toimialojen yritysten välinen kauppa voi olla joko konsentrinen tai 

konglomeratiivinen. Yrityskauppaprosessi voidaan suorittaa ystävällismielisin 

neuvotteluin, mutta toisaalta yrityksiä voidaan yrittää vallata myös vihamielisesti. 

Yrityskaupan eri vaiheet riippuvat tarkastelijasta, mutta pääasiassa ne voidaan jakaa 

suunnitteluun, toteutukseen ja sopeutukseen. 

 

Yrityskauppa ei kuitenkaan ole yksinkertainen prosessi, ja se epäonnistuu asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisessa valitettavan usein. Ensimmäisenä tämän tutkielman 

tavoitetta ohjaavana kysymyksenä olikin selvittää, mitkä ovat yleisimmät syyt 

yrityskaupan epäonnistumiselle. Lähdeaineiston perusteella syitä löytyi monia, mutta 

tiivistyen seuraavana mainittavien asioiden ympärille. 

 

Usein yrityskaupan epäonnistumisen syyksi on todettu liian suuri kauppahinta kaupasta 

saatuihin toteutuneisiin hyötyihin nähden, minkä taustalle liittyy usein yliodotuksia 

synergiaetujen suhteen, tai puhtaasti huolimattomasti tehty yrityksen taloudellisen tilan 

analysointi. Yrityskauppa on myös saatettu toteuttaa ilman selkeää päämäärää ja 

kaupan suunnittelu eri osa- alueiltaan on tehty huolimattomasti. Kaupan osapuolten 

strategiat ja ydinosaaminen saattavat lisäksi olla toisistaan hyvin poikkeavat, mikä voi 

johtaa ongelmiin uuden yrityksen toiminnassa.  

 

Hyvin suuren merkityksen yrityskaupan epäonnistumisen syynä saa kaupan osapuolten 

huonosti toteutettu integraatioprosessi ja yrityskulttuurien erilaisuus. Myös 
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henkilöstönäkökulmien riittämättömällä huomioinnilla oli merkitystä onnistumiselle. 

Henkilöstö voi suhtautua yritysten yhdistymiseen jopa vihamielisesti ja tällaisessa 

tilanteessa johdolla on oltava erityistä osaamista yritysten yhdistämisessä. Tiivistetysti 

yrityskauppa vaatii siis onnistuakseen selkeät tavoitteet, realistisen kuvan ostettavan 

yrityksen taloudellisesta tilasta, toiminnasta ja yrityksen kulttuurista sekä huolellisen 

valmistelun ja määrätietoisen, osaavan johdon suorittaman yritysten yhteen integroinnin.  

 

Toinen tutkielman taustalla oleva kysymys oli, miten yrityskaupan epäonnistuminen 

ilmenee ja miten sitä arvioidaan. Taloudellisesti tarkasteltuna epäonnistuminen näkyy 

esimerkiksi yrityksen arvoa vähentävänä osakkeen arvon alenemisena. Usein 

epäonnistuminen voidaankin todeta rahamääräisesti. Yrityksen toiminnassa 

epäonnistuminen voi näkyä toiminnan huononemisena ja epäyhtenäisyytenä. 

Huonontunut toiminta puolestaan voi aiheuttaa tai pahentaa edelleen 

henkilöstöongelmia, vähentää yrityksen tuloksia ja aiheuttaa levottomuutta asiakkaiden, 

henkilöstön ja johdon keskuudessa. Yritys saattaa myös menettää asiakkaitaan ja 

henkilöstöään.  

 

Yrityskaupan epäonnistumista arvioidaan usein pelkästään rahamääräisesti. Toisaalta 

esimerkiksi henkilöstön tai asiakkaiden tyytyväisyyttä ei voi mitata vain taloudellisten 

raporttien perusteella, joten arvioinnin tulisi olla monipuolista. Lisäksi käytettäessä 

esimerkiksi osakkeen hintaa kaupan onnistumisen perusteena on huomioitava, että 

osakkeen hintaan vaikuttaa useita tekijöitä, kuten esimerkiksi yleinen markkinatilanne. 

Tärkeintä yrityskaupan onnistumisen arvioinnissa onkin varmistua siis siitä, että kaupalla 

tavoiteltavat asiat saavutettiin yrityksen taloudellisen tuottoisuuden arvioinnin lisäksi ja 

että yritys kaikilta osin toimii hyvin.  

 

Yrityskaupan onnistumista voi huomattavasti parantaa tekemällä huolellisen kohteen 

analysoinnin sekä ostettavan yrityksen taloudellisten tietojen perusteella, että 

selvittämällä perinpohjaisesti ostettavan yrityksen sopivuus tarkastelemalla muun 

muassa ostettavan yrityksen kulttuuria, sen toimintamalleja ja henkilöstöön ja muihin 

”pehmeämpiin”, ei niinkään koviin taloudellisiin tietoihin liittyviä asioita. 
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Tarkasteluapuvälineenä varmistettaessa mahdollisesti ostettavan yrityksen sopivuus 

ostokohteena edellä mainittujen asioiden osalta on due diligence- tutkimus, joka on 

muodostunut lähes kauppatavaksi yrityskaupoissa ja joka oli tämän tutkielman toinen 

pääteema. Due diligence- tutkimuksen tarkoituksena on tutkia erityisen huolellisesti 

ostettava yritys eri osa- alueiltaan varmistaen ostajalle se, että ostettava yritys vastaa 

sitä mitä ostaja kaupalta tavoittelee. Tutkittavia eri alueita ovat yrityksen liiketoiminta, 

sen oikeudellinen ja taloudellinen tila sekä muut alueet, kuten esimerkiksi henkilöstöön 

ja ympäristöön liittyvät asiat.  

 

Tutkielmaa ohjaavat loput tutkimuskysymykset liittyivät due diligence- tutkimukseen. 

Tutkimuskysymyksissä kysyttiin, miten taloudellinen, verotuksellinen ja liiketoimintaa 

laajemmin tarkasteleva due diligence- tutkimus auttaa yrityskaupan onnistumisessa ja 

vähentää riskejä kohdissa, joissa usein epäonnistutaan. Selvitettävänä oli myös, mitä 

kyseisissä due diligence- tutkimuksen osa- alueissa voi paljastua sekä mikä merkitys 

näillä on oikean kauppahinnan määrittelyssä. Näihin kysymyksiin saatuja vastauksia 

käsitelläänkin seuraavana.  

 

Huolellisesti tehty ostettavan yrityksen taloudellisen tilanteen ja taloudellisen 

informaation tarkastaminen tulos- ja tase- erien läpikäynnillä auttaa kartoittamaan 

yritykseen liittyviä riskejä ja voi paljastaa jopa virheitä ja väärinkäytöksiä. Kun yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta saadaan totuudenmukainen kuva, osataan yrityksestä 

maksettava hintakin asettaa tilanteen mukaiseksi. Kun yrityksestä maksettava hinta on 

lähellä oikeaa arvoa, ollaan päästy jo lähemmäksi onnistunutta kaupan lopputulosta. 

Verotuksellinen due diligence puolestaan auttaa hahmottamaan kaupan verotuksellisia 

vaikutuksia ja auttaa kaupan verosuunnittelussa. Sen avulla voidaan välttää turhien 

verojen maksaminen ja saadaan selkeys muun muassa eri maiden verotuskäytännöistä.  

 

Kuten tutkielmassa on jo aikaisemmin todettu, ei yrityskaupan onnistuminen riipu 

ainoastaan taloudellisten seikkojen arvioinnista ja niiden osalta onnistumisessa, vaan 

myös laajempaa tutkimusta on tehtävä onnistumisen eteen. Liiketoimintaa laajemmin 

tarkastelevalla due diligence- tutkimuksella voidaan vastata yrityskauppoja vastassa 
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oleviin ongelmiin hahmottamalla tarkasti ostettavan yrityksen toiminta operaatioineen 

keskittymällä tutkimaan sitä, mikä ei ilmene raporteista ja dokumenteista. Yrityksestä 

tutkitaan tarkasti sen toiminnot, kustannusrakenne, tarvittavat investoinnit, odotetut 

synergiat, toimialan tulevaisuuden näkymät ja kannattavuus.  

 

Taloudellisen sekä sen rinnalla kulkevan verotuksellisen ja yrityksen liiketoimintaa 

laajemmin tarkastelevan due diligence- tutkimuksen avulla voidaan tulla varmemmaksi 

siitä, että ostettavan yrityksen taloudellinen tila ja liiketoiminta operaatioineen, 

kustannusrakenteineen, tuotteineen ja tavoiteltuine synergiaetuineen vastaa sitä, mitä 

yrityskaupalla haetaan ja näin ollen tullaan varmemmaksi kaupan onnistumisesta. 

Näiden due diligence- tutkimuksen osa- alueiden avulla voidaan siis vähentää 

yrityskaupan epäonnistumisen riskiä ainakin varmistumalla oikeanlaisesta 

kauppahinnasta, ostettavan yrityksen todellisesta taloudellisesta tilasta ja 

liiketoiminnasta laajasti, kuin myös organisaatioiden rakenteiden ja liiketoimintojen 

yhteensopivuuksista, kehitysmahdollisuuksista, markkinatilanteista ja tulevaisuuden 

näkymistä.   
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