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Tässä diplomityössä on tutkittu epävarmuuden mallintamista 

investointilaskelmissa. Kirjallisuuden perusteella luotiin prosessimalli, jolla 

voidaan strukturoidusti tehdä yritysinvestointi- tai yritysirtaantumispäätös. Malli 

koostuu neljästä päävaiheesta, mutta pääpainopiste mallissa on 

laskentamenetelmissä. Luotua prosessimallia sekä erityisesti laskentamenetelmiä 

on sovellettu yritysesimerkin avulla.  

Epävarmuuden mallintamisongelmaa on käsitelty sekä perinteisten klassillisten 

investointiteorioiden että reaalioptioajatteluun pohjautuvien menetelmien avulla. 

Reaalioptioteoriaan perustuvien menetelmien avulla voidaan ottaa huomioon 

tulevat epävarmuudet ja päätöksentekomahdollisuudet. Perinteisten 

reaalioptioteorioiden käytännön elämän vastaisten taustaoletuksien vuoksi tutkittiin 

erityisesti uusimpia malleja.  

Diplomityössä yritysesimerkiksi valittiin Paroc Group, jonka 

yritysjärjestelytilannetta tutkittiin sen nykyisen omistajan eli pankin näkökulmasta. 

Diplomityön yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää, että kannattaako pankin 

myydä yhtiö tämän hetkisellä markkinahinnalla vai odottaa parempaa 

myyntiajankohtaa.  
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This master’s thesis is about modeling uncertainty in investment calculations. A 

process model for making company investment decision was created based on 

literature and research articles. The model has four main stages, but the main focus 

is in the calculation stage. The created process model has been applied by using 

case material.  

The uncertainty modeling was created based on traditional investment and real 

option theories. The real option theories take into an account future’s uncertainties 

and decision making opportunities. The basic real option theories have assumptions 

that are not valid in practice. That’s why this thesis focuses on new and more 

realistic real option models. 

This master’s thesis contains an empirical part, which is based Paroc Group 

company. The company’s situation is handled from its owners’ point of view. One 

main purpose of this thesis is to define whether the banks should sell the company 

now or wait for a couple of years to minimize credit losses. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan investoinnin tulevaisuuden tuottoihin liittyvän 

epävarmuuden huomioonottamista investointilaskelmissa. Diplomityössä pyritään 

muodostamaan prosessimalli, jonka avulla saadaan tehtyä investoinnin 

toteuttamisesta päätös sekä otettua huomioon tulevaisuuden tuottojen epävarmuus. 

Aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden pohjalta toteutetun prosessimallin avulla 

on tarkoitus saada tehtyä päätös investoida yritykseen tai irtaantua yrityksestä. 

Toisin sanoen työssä pyritään tekemään päätöksen kannalta merkittävistä asioista 

analyysit ja laskelmat, jotta voidaan muodostaa investointisuositus.  

Yritysesimerkin avulla näytetään miten mallia voidaan soveltaa käytännössä. 

Mallin käytännön soveltamisen avulla muodostetaan arvio sen hyödyllisyydestä ja 

toimivuudesta. Mallin käytöstä saadun kokemuksen avulla muodostetaan 

kehitysehdotus jatkotutkimusta varten. Mallia sovelletaan Paroc Groupin 

yritysjärjestelytilanteeseen, jota käsitellään pankin näkökulmasta. Paroc Group on 

yhtiön velkojen vuoksi ajautunut pankkien omistukseen ja pankin on tarkoitus 

hankkiutua yhtiöstä eroon mahdollisimman vähillä luottotappioilla.  Diplomityö 

vastaa jatkossa päätutkimuskysymykseen sekä sen alatutkimuskysymyksiin: 

Millaisia menetelmiä on olemassa epävarmuuden huomioimiseen ja ajoittamiseen 

investointilaskelmissa? 

• Millä tavalla menetelmiä ja analyysejä tulisi yhdistellä, jotta 

investointipäätös ottaisi huomioon vallitsevan epävarmuuden?  

• Millä tavalla menetelmiä ja analyysejä sovelletaan käytäntöön? 

• Tuleeko pankin irtautua heti vai myöhemmin Paroc Groupista? 

 Diplomityössä sovelletaan erilaisia aiemmissa tutkimuksissa esiteltyjä 

investoinnin arvottamiseen sekä ajoittamiseen liittyviä menetelmiä, joita 

yhdistelemällä saadaan muodostettua prosessi yritysinvestointipäätöksen 
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tekemiseen. Työn johtopäätöksissä pyritään nostamaan esille tuotavien 

menetelmien sekä luodun prosessimallin heikkouksia. 

Investoinnin tuottojen ja investointikohteen arvonkehityksen epävarmuuden 

mallintamisessa tutkitaan optioteorioiden hyödyntämisen edellytyksiä. Klassillisia 

investointiteorioita sekä uuden sukupolven reaalioptioteorioita yhdistelemällä 

saadaan muodostettua prosessimalli. Erilaisia menetelmiä yhdistelemällä pyritään 

eliminoimaan yksittäisten menetelmien heikkoudet ja rajoitteet, joita jokaisella 

menetelmällä on. Etenkin uusissa investointiteorioissa haasteet pohjautuvat 

laskentamallien taustalla oleviin oletuksiin. Taustaoletuksiin liittyvät ongelmat 

ovat tyypillisiä liiketaloustieteellisteoreettisessa tutkimuksessa ja saman on 

todennut myös Kallio (2006, 1). Reaalioptioajattelussa tiedetään olevan paljon 

taustaoletuksellisia haasteita, mutta ajattelumallina se on varsin toimiva, minkä 

vuoksi sitä on mielenkiintoista tutkia.  

Diplomityössä halutaan nostaa esille olemassa olevia työkaluja epävarmuuden 

huomioon ottamiseen investointilaskelmissa, koska niiden käyttö on verrattain 

vähäistä. Esimerkiksi nettonykyarvolaskelmat ja muut perinteiset investoinnin 

kannattavuuslaskelmat eivät ota riittävän hyvin huomioon investointiin liittyviä 

mahdollisuuksia, ja sen vuoksi perinteiset menetelmät jättävät paljon toivomisen 

varaa.  

 

1.2 Tutkimusmetodologia ja rajaukset 

 

Tämä diplomityö sisältää katsauksen kirjallisuudessa esitetyistä menetelmistä, 

joilla investointilaskelmissa on otettu huomioon tulevien tuottojen epävarmuutta. 

Lisäksi kirjallisuudesta sekä muusta tutkimuksesta tuodaan esille tapoja tehdä 

investointiin liittyvä ajoituspäätös.  

Kirjallisuuskatsauksen sekä teoreettisen osuuden lisäksi toteutetaan empiirinen 

osuus. Empiriaosuudessa käytetään valmiita aineistoja ja dokumentteja, minkä 

vuoksi resursseja vapautuu tulkinnalliseen työhön (Eskola & Suoranta 10). 
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Kerätyn aineiston pohjalta saadaan lähtötiedot, joiden avulla mallia sovelletaan 

käytäntöön. Joiltain osin puutteellisten lähtötietojen vuoksi joudutaan tekemään 

olettamuksia. Olettamuksien lisäksi tietoa haetaan lukuisista muista lähteistä 

koskien kilpailijoita, toimialaa ja taloutta. Laskentamalleissa käytettävien arvojen 

sekä tehtävien analyysien tarkkuudessa pyritään pysymään melko suurpiirteisellä 

tasolla lähtötietojen sallimissa rajoissa.  

 

Diplomityön ongelmanasettelun vuoksi tutkimusotteessa on paljon erilaisia 

analysoitavia elementtejä, jotka vaativat sekä kvalitatiivisten että kvantitatiivisten 

menetelmien käyttöä. Kvalitatiivista tutkimusotetta käytetään erityisesti 

investointipäätösmallien analysoimisessa kun taas laskentamalleissa korostuu 

kvantitatiivinen tutkimusote. Muodostettavan prosessimallin luominen on 

konstruktiivisen tutkimuksen tulos ja luotava malli taas on konstruktio. 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa luodaan innovatiivisia konstruktioita, joilla 

pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia. Konstruktiivisessa tutkimuksessa 

pyritään tiiviiseen vuoropuheluun teorian ja käytännön välillä. Tällainen 

tutkimusote edustaa yhtä case-tutkimuksen muotoa. (Lukka 2010) Diplomityön 

empiria perustuu suppeisiin aineistoihin (Kasanen et al. 1991, 313 - 314).  

Muodostettava malli on konstruktio eli tietoa, joka on muodostunut oman 

ajattelun sekä ajatteluprosessien kautta (Salovaara, H. 1997). 

 

Konstruktion eli mallin käytön suurin rajoitus on saatavissa olevan tiedon määrä. 

Riittämättömän markkinatiedon vuoksi mallin eri analyysejä ja menetelmiä ei 

voida soveltaa. Luotavan prosessimallin ei ole tarkoitus olla sopiva kaikkien 

yritysinvestointipäätösten tekemiseen, vaan sitä on tarkoitus soveltaa kohteen 

mukaan. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Diplomityön alussa on lyhyt kirjallisuuskatsaus, jossa esitellään investointien 

arvottamiseen liittyviä ongelmia kuten tuottojen epävarmuuden huomiointia. 

Lisäksi esitellään lyhyesti investointien ajoitukseen liittyviä tekijöitä sekä 
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investoinnin viivyttämisen aika-arvoa. Kirjallisuuskatsauksen avulla 

muodostetaan käsitys työn aihealueesta, minkä jälkeen seuraavissa kappaleissa 

käytävien asioiden merkitys ja konteksti ovat lukijalle selviä. 

 

Työn teoriaosio jaetaan kahteen päälukuun, joissa käsitellään investointipäätöksen 

ulottuvuuksia, epävarmuuden mallintamista sekä ajoittamista. Näissä kappaleissa 

esiteltyjen mallien sekä niistä tehtyjen analyysien pohjalta muodostetaan malli, 

jolla investointipäätös ja sen ajoittaminen voidaan toteuttaa strukturoidusti. 

Muodostettavan mallin yhteydessä pohditaan sen rajoitteita sekä mietitään 

millaisia investointipäätöksiä on syytä tehdä strukturoidusti. 

 

Empiriaosuudessa käydään läpi case-yrityksen lähihistoria ja nykytila, josta 

saadaan ongelman ratkaisemiseen tarvittavat lähtötiedot. Casen esittelyosuuden 

jälkeen muodostettua mallia käyttäen aletaan prosessinomaisesti muodostaa 

investointipäätöstä. Empiriaosuudessa mallia sovelletaan käytäntöön, minkä 

lopputuloksena saadaan yritysinvestointipäätös.  Lopuksi arvioidaan mallilla 

saadun lopputuloksen uskottavuutta. Teoria- ja empiriaosuuksien pohjalta tehdään 

johtopäätökset sekä yhteenveto. Työn rakenne esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Työn asetelma.  
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1.4 Käsitteiden määrittely 

 

Stokastinen prosessi on perustavanlaatuinen käsite, jota käytetään monissa malleissa. 

Stokastisuus tarkoittaa satunnaisliikettä. Stokastinen prosessi on myös optioiden 

hinnoittelumallien taustalla oleva Brownin liike, joka on pohjana Wienerin 

prosessille. Wienerin prosessia pystytään yleistämään monimutkaisiin prosesseihin, 

joissa voidaan hyödyntää ilmiön normaalijakautuneisuutta sekä ilmiön keskihajontaa. 

(Dixit, A. & Pindyk, R. 1994, s. 59 - 60, 67)  

 

Riski – sanan merkitys poikkeaa hieman eri tilanteissa. Esimerkiksi riski voi 

kuvastaa vaaralle alttiina olevaa suojaamatonta taloudellista arvoa. Toisaalta 

riskin voidaan ajatella sisältävän aina mahdollisen kielteisen tapahtuman, jonkin 

todennäköisyyden kielteiselle tapahtumalle sekä näiden tekijöiden vaihtelun. 

Riskiä on tututtu kuvaamaan odotusarvolla eli erisuuruisten vahinkojen 

painotetulla keskiarvolla. Riskiä huomioidessa usein otetaan huomioon, että miten 

todennäköisyysjakauma on keskittynyt odotusarvon ympärille. Tätä 

todennäköisyysjakauman keskittymistä odotusarvon ympärille keskittymistä 

kuvataan varianssilla. Finanssimaailmassa samaisesta asiasta käytetään termiä 

volatiliteetti. (Ahjos, T. 1994, 6) Popchev & Georgieva (2008, 428) määrittelee 

riskin investointeorioiden näkökulmasta tuottojen vaihtelevuutena. 

Vaihtelevuuden mittana käytetään tilastomatematiikan menetelmistä tuttua 

varianssin laskukaavaa. Investointiteorioiden mukaan investoijat pyrkivät 

saamaan mahdollisimman suuren tuoton valitulla riskitasolla. (Popchev, I., 

Georgieva, P. 2008, 428) 

 

Volatiliteettia käsitellään tässä työssä rahoitusteorioiden näkökulmasta. 

Volatiliteetti tarkoittaa yleisesti keskihajontaa, mutta rahoitusalalla sen yhteydessä 

puhutaan implisiittisestä volatiliteetista sekä historiallisesta volatiliteetista. 

Implisiittinen volatiliteetti kuvaa optiomarkkinoiden epävarmuusoletuksia. 

Implisiittinen volatiliteetti lasketaan optioiden markkinahinnoista käyttämällä 

Black & Scholes – mallia, josta saadaan ratkaistua optiomarkkinoiden ennuste 

tulevasta. Volatiliteetin merkitys nykyisessä optiokaupassa on tärkeä, sillä 

optioiden yli- ja alihinnoittuminen pohjautuu täysin volatiliteetin muutoksiin. 
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Historiallista volatiliteettia voidaan käyttää siis Black & Scholes – mallissa option 

hinnoittelemiseen, mutta tulee muistaa kuitenkin muuttaa laskettu volatiliteetti 

vuositasolle kertomalla päivittäisistä havainnoista laskettu volatiliteetti 

vuosittaisten kauppapäivien lukumäärän neliöjuurella. (Hukka 2001, 24 - 25) 

Pankkipäivien lukumäärä on vuodessa keskimäärin 250 (Euroopan keskuspankki 

2000, 19). Historiallinen volatiliteetti lasketaan havaituista option kohde-etuuden 

hinnoista. Historiallinen volatiliteetti voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti. 

Historiallinen volatiliteetti HISTσ  voidaan laskea tarkasteluperiodin pituuden N, 

kohde-etuuden tuotto päivinä i iR  sekä kohde-etuuden tuottojen keskiarvon R 

avulla.   (Hukka 2001, 24 - 25) 

      

 

(1) 

    

 

CAP – mallilla (capital asset pricing model) saadaan tarkka ennuste arvopaperin 

sekä riskin suhteesta. CAP – mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten 

investointien keskinäiseen vertailuun sekä odotustuottojen arviointiin suhteessa 

riskiin. CAP – mallia voidaan käyttää myös listaamattoman yhtiöstä saatavan 

tuottovaatimuksen määrittämiseen. (Bodie et al. 2005, 281) CAP – malli on 

perusmuodossaan esitetty kaavassa 2. 

 

εβ +−+= )(0 ftmtftit RRRR      (2) 

 

CAP –mallista voidaan ratkaista itR eli pääoman tuottovaade, mikäli tiedetään 

riskitön korkokanta ftR , markkinaportfolion tuottovaade mtR  sekä 0β . Yhtälön ε

-termi on regressioyhtälön virhetermi, jonka oletetaan olevan nolla. (Pätäri 2010, 

17) 

 

Optio antaa haltijalleen oikeuden ostaa tai myydä option kohde-etuutena oleva 

tuote. Optiossa määrätään hinta, jolla kohde-etuus voidaan lunastaa tai myydä. 
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Option kohde-etuutena voi olla mikä tahansa hyödyke, jolle on olemassa 

markkinanoteeraus. Optio on siis haltijalleen mahdollisuus, muttei velvollisuus. 

Toisaalta optio on asettajalleen velvollisuus, minkä vastapainoksi asettaja saa 

preemion. Option arvo on haltijalleen minimissään nolla, mutta asettajalle option 

aiheuttamat kustannukset voivat periaatteessa olla äärettömän suuret. Option arvo 

riippuu muun muassa option juoksuajasta, volatiliteetista sekä toteutushinnasta. 

Option arvo voidaan laskea käyttämällä Black & Scholes – mallilla. (Knupfer & 

Puttonen 2004, 192 - 197) 

 

Prosessimalli on ohjeisto jonkin asian tuottamiseen. Tyypillistä prosessimallille 

on, että siinä kuvataan yleisperiaatteet eikä siten sisällä konkreettisia ja 

yksityiskohtaisia ohjeita. Prosessimalli koostuu vaiheista, joilla yleensä on ennalta 

määritetty järjestys. Osavaiheet tuottavat määritellyn tuloksen, joka on syöte 

toiselle vaiheelle. (Taina, J. 2005, 1) Tässä diplomityössä prosessimalli käsitetään 

prosessina, jossa on lukuisia vaiheita. Vaiheet koostuvat muun muassa 

analyyseista, laskentamenetelmistä ja muunlaisesta tiedon tuottamisesta. Jokainen 

vaihe edesauttaa ja tuo lisäarvoa osaltaan investointipäätöksen tekemiseksi.  

 

1.5 Aiempi tutkimus aiheesta 

 

Investointien tuottoihin liittyvä epävarmuus on puhututtanut paljon ja sen vuoksi 

siitä on tehty verrattain paljon tutkimusta. Investointeihin liittyvässä 

tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on usein ollut, että miten herkkä 

investoinnin kannattavuus on ulkoisille muutoksille. Taantuman aikana etenkin 

makroekonomisten tekijöiden vaikutukset investointeihin kiinnostavat. 

Aiemmassa tutkimuksessa todetaan, että lähtökohtaisesti kaikenlainen 

investointiin liittyvä epävarmuus vähentää tehtäviä investointeja sekä lyhyellä että 

pitkällä aikavälillä. (Bond, S., Cummins, J., 2004, 2) Toisaalta kirjallisuudessa 

esitettävien reaalioptioteorioiden mukaan epävarmuuden nähdään luovan uusia 

mahdollisuuksia. Reaalioptioteorioissa epävarmuudella ja investoinnin 

kannattavuudella on positiivinen yhteys, minkä seurauksena perinteisten 
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laskelmien negatiiviset nettonykyarvot poikkeavat todennäköisesti hyvin paljon 

reaalioptiomalleilla saaduista tuloksista. (Fan, Y., Zhu, L. 2009, 636) 

  

Perinteisessä investointilaskennassa epävarmuus on huomioitu muun muassa 

diskonttokorkokannalla, jonka riskipreemiokomponentissa on otettu huomioon 

kohdehyödykkeeseen liittyvä riski. Perinteisissä menetelmissä voidaan myös 

käyttää herkkyys- sekä skenaarioanalyysejä apuna. (Bond, S., Cummins, J., 2004, 

2) 

 

Nettonykyarvolaskennan heikkouksia ovat arvostelleet Mason & Weeds (2009, 

278), sillä heidän mielestään ajatus nyt tai ei koskaan – tyyppisestä ajattelutavasta, 

jossa ei huomioida investointipäätökseen liittyvän viivyttämismahdollisuuden 

arvoa on oleellisesti väärin. Heidän mukaan erityisesti investoinnin viivyttäminen 

on erityisen arvokasta epävarmassa markkinatilanteessa ja tulevaisuuden tuottojen 

ollessa epävarmoja. Myös Collan (2004, 19) pitää kassavirtaperusteisia 

nettonykyarvolaskentamenetelmiä riittämättöminä, sillä ne eivät ota huomioon 

monia investointipäätöksen kannalta merkityksellisiä asioita huomioon. Nämä 

neoklassiset eli rahan aika-arvoajatteluun perustuvat laskelmat eivät muun muassa 

ota huomioon investointien peruutettavuutta (irreversibility) eivätkä 

kassavirtaennusteiden epävarmuutta. Investoinnin peruutettavuutta kun ei ole 

huomioitu laskelmissa, se käytännössä merkitsee, että investointiin liittyvää 

joustomahdollisuutta sekä odottamisen arvoa ei ole huomioitu laskelmissa. Tämän 

vuoksi hän ehdottaakin sumean logiikan käyttämistä laskelmissa, jotta 

epävarmuus voidaan huomioida laskelmissa. Epävarmuus voidaan esittää 

laskelmissa tapahtumien todennäköisyyksillä ja odotusarvoilla.  

 

Investointien ajoittaminen on osaltaan rationaalisten päätösten ja laskelmien 

summa, mutta siihen kuuluu myös paljon intuitiota ja onnea. Myöskään kyvystä 

ennustaa ei ole haittaa. Ennustaminen investointipäätösten yhteydessä tarkoittaa 

kuitenkin sivistyneitä näkemyksiä tulevasta kehityskulusta. Sivistyneiden 

asiantuntijanäkemysten ongelmana kuitenkin on ihmisen rajallinen kyky ajatella 

tarpeeksi laaja-alaisesti. Laaja-alaisuuden ja ymmärryksen määrittelee muun 

muassa henkilön kokemus- ja koulutustausta. (Mannermaa 2004, 15) Toisaalta 
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laaja-alainen näkemys ei voi riittää, sillä ajoitus riippuu muista toimijoista ja 

ympäristöstä. Ilmiön mallintamista ja ennustamista voisi lähestyä peliteoreettisella 

lähestymistavalla, jossa huomioidaan ympäristön ja toimijoiden oppiminen 

ajansuhteen. Voidaan kuitenkin todeta, että merkityksellisten tekijöiden 

huomioiminen on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta. (Ross, D. 2010)  

 

Neoklassisen teorian mukaan investointi tulee tehdä, mikäli sen nettonykyarvo on 

positiivinen. Toisaalta tällaiset laskelmat olettavat investoinnin olevan täysin 

peruutettavia eli investoinnin arvo ei riipu tuottojen suuruudesta. Tämä ei 

kuitenkaan pidä paikkaansa ja siksi kaikki investoinnit ovat jossain määrin ei-

peruutettavia.  Uusi investointiteoria perustuu investointimahdollisuuksien sekä 

johdannaisinstrumenttien väliseen analogiaan. Investointien tuottamien tulojen 

nähdään vaihtelevan ajan suhteen. Investointimahdollisuus nähdään osto-optiona, 

jonka arvo riippuu stokastisista prosesseista. (Murto, P. 2003, 2-3) 

 

Investoinneista on mahdollisuus myös irtautua, mikäli ne osoittautuvat 

kannattamattomiksi. Investoinnin ollessa kannattamaton irtautumisesta syntyy 

kuluja. Irtautumistilanne voidaan nähdä myös toimijanäkökulmasta ja se on 

markkinan ulkopuoliselle toimijalle mahdollisuus tulla markkinalle ja nykyiselle 

toimijalle mahdollisuus keskeyttää hanke. Investointipäätökseen liittyy myös 

usein skaalapäätös, jossa päätetään investoinnin laajuus. (Murto, P. 2003, 4) 
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2 YRITYSINVESTOINTIPÄÄTÖKSEN ULOTTUVUUDET JA 

EPÄVARMUUDEN LÄHTEET 

2.1 Ulottuvuudet 

 

Finanssi-investointimalleissa kaikkien yleisimmin mitattavia asioita ovat riski ja 

tuotot. Nämä riskit ja tuotot on joko hankittu historia-aineistosta tai 

subjektiivisista todennäköisyyksistä. Riskin mittariksi investointiteorioissa on 

määritelty tuottojen vaihtelu. Toinen tärkeä mittari on tuottoriski – suhde, joka 

kuvastaa investoinnin houkuttelevuutta. Mitä alempi suhdeluvun arvo on, sitä 

epähaluttavampi investointikohde.  (Popchev, I., Georgieva, P. 2008, 427-428) 

Reaali-investoinneissa joudutaan toki huomiomaan lukuisia muitakin asioita 

riskin ja tuoton lisäksi. Esimerkiksi reaali-investoinneissa joudutaan huomioimaan 

pääomatarvetta, investoinnin jatkuvuutta, lainsäädäntöä ja monia muita asioita, 

mutta viimekädessä kuitenkin huomioitavilla asioilla on kytkös riskiin ja tuottoon.  

2.2 Epävarmuus investointilaskelmissa 

 

Investoinnin tuottojen epävarmuuden lähteitä on hyvin monia, mutta Murto (2003, 

11) jaottelee reaali-investointien epävarmuuden lähteet luokkiin seuraavasti:  

1. teknologinen kehitys ja tuotteen hinta 

2. raaka-ainekustannukset 

3. projektin arvo 

4. kysyntä 

5. investoinnin arvo lopetettaessa. 

 

Epävarmuutta voidaan tarkastella myös Dixit & Pindykin mukaan (1994, 46) mukaan 

kustannusten kannalta. Kustannukset voivat nousta raaka-aineiden tai esimerkiksi 

henkilöstön kautta. Raaka-aineiden hinnat voivat muuttua stokastisesti, mutta 

toisaalta hinnan muodostuksessa voi olla selkeitäkin deterministisiä mekanismeja 

kuten lainsäädännön muutokset. Dixit & Pindykin mukaan helpointa tämä 

epävarmuus on arvostaa laskelmissa diskonttokorkokannan muutoksella. Laskelmat 

voivat osoittaa hankkeen nettonykyarvon suurillakin korkokannoilla positiiviseksi, 
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mutta päätöstä tehdessä tulee muistaa miettiä, että onko hanketta oikeasti mahdollista 

toteuttaa epävarmuuden ollessa suurta vaikka laskelmat osoittavat hankkeen 

kannattavaksi. (Dixit, A. & Pindyk, R. 1994, p. 46) Myös Mannermaa (2004, 118) 

tiedostaa Murron mainitseman investoinnin tuottoihin vaikuttavan teknologisen 

kehityksen riskin. Teknologinen riski voi toteutua uuden teknologian korvatessa 

vanhan. Uudella teknologialla voi olla dramaattisia vaikutuksia tuotteiden 

kustannusrakenteeseen, tuotteiden hintatasoon ja kysyntään.  

 

2.3 Yrityksen arvonmääritys 

 

Yrityksen arvoa voidaan perinteisesti määrittää diskontatulla kassavirralla, 

vertailuyhtiöihin perustuvalla arvonmäärityksellä, substanssiarvolla sekä 

osinkomallilla. Yrityksen arvonmäärityksessä hyödynnetään useasti rinnakkain 

useita menetelmiä. Kassavirtaperusteisessa arvonmäärityksessä yrityksen arvo 

lasketaan kassavirtojen, diskonttokorkokannan sekä ajoituksen avulla. 

Korkokannan määrää sijoituksen riskitaso eli mitä riskisempi sijoitus, sitä 

suurempi on korkokanta. Suurella korkokannalla yrityksen tulevaisuuden 

tuottojen arvo pienenee ja yrityksen arvo on siten pienempi. Yrityksen 

kassavirtojen ollessa negatiivisia niin yrityksen arvosta ei saada positiivista.  

Tällöin tulee käyttää muita menetelmiä. Kypsien ja noteerattujen yhtiöiden 

kohdalla pääomasijoittajien pääomantuottovaade yrityskaupoissa on tyypillisesti 

yli 15 % kun taas esimerkiksi listautumisanneissa tuottovaatimus voi olla 10 - 15 

prosenttia. Pääomasijoittajat voivat käyttää vieraasta pääomasta maksettavaa 

pienempää korkoa hyödykseen eli käyttää vieraan pääoman vipuvaikutusta. 

Lisäksi vieras pääoma mahdollistaa verohyödyn, jota kutsutaan vieraan pääoman 

verosuojaksi. Verosuojan suuruus vaihtelee voimassa olevan lainsäädännön 

mukaan. Verosuojalla voi olla suurikin vaikutus investoinnin kannattavuuteen 

vieraan pääoman osuuden ollessa suuri. (Mäkelä 2004, 17, 22, 23) 

Nettonykyarvo on perinteinen tapa määrittää investoinnin arvoa. Mallin avulla 

voidaan ottaa helposti huomioon rahan aika-arvo. Nettonykyarvon laskemisessa 

oleellista on valita diskonttauskorkokanta investointikohteen riskin mukaan. 
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Valituilla lähtötiedoilla laskettujen nettonykyarvolaskelmien pohjalta tulee 

toteuttaa kaikki hankkeet, jotka saavat positiivisen nettonykyarvon. 

Nettonykyarvo eli NPV voidaan laskea kaavan 3 mukaisesti.  
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Kaavassa 3 tS  kuvaa investoinnin kassavirtaa vuonna t ja r on 

diskonttokorkokanta. Jäännösarvo nJA  kuvaa investointikohteen pitoajan lopussa 

olevaa arvoa. 0I  on investointikohteen hankintameno. (Vaihekoski 2004, 90 - 91) 

Nettonykyarvon laskentaperiaate on sama kuin osinkoperusteisessa mallissa 

lukuun ottamatta investointimenoa. Lisäksi nettonykyarvomallin jäännöstermi 

korvataan toisella termillä. (Martikainen 2010, 45) 

 

Nettonykyarvolaskelmassa olevan jäännösarvon laskemisessa voidaan tietyissä 

olosuhteissa käyttää osinkojen diskonttausmallia ja erityisesti Gordonin mallia, 

jolla voidaan laskea osinkoperusteisesti osinkotuottojen nykyarvo äärettömään. 

Osinkopohjaisessa mallissa joudutaan määrittämään vuotuinen osinkotuottojen 

kasvu. Gordonin mallilla saatava osinkotuottojen arvo 0P  voidaan laskea kaavan 4 

mukaisesti. 
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0D  kuvaa osinkotuottojen vuotuista määrää, g vuotuista kasvuprosenttia ja r 

diskonttokorkokantaa. (Niskanen & Niskanen 2000, 158 - 159)  

 

Tuottojen epävarmuutta eli riskiä huomioidaan laskelmissa 

diskonttokorkokannalla, joka tulisi olla sama kuin muissa yhtä riskisissä 

hankkeissa. Riski ei siis näy kassavirroissa. Diskonttokorkokannan valinta tulee 

olla markkinavetoinen eli sen tulee olla vertailukelpoinen muihin saman 

riskisyyden omaaviin hankkeisiin ja investointeihin. (Sawyer, T. 2009,242)  
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Nettonykyarvomenetelmään kohdistuu jonkin verran kritiikkiä etenkin siitä 

syystä, että se ei ota huomioon investoinnin sitoutumishetken jälkeisiä päätöksiä 

joustavasti, vaan laskelmat joudutaan tekemään tapaus tapaukselta uudelleen. 

Todellisuudessa johdon päätöksillä on arvo ja sen vuoksi reaalioptioajattelua tulisi 

soveltaa projekteissa, joissa on merkittäviä päätöksentekomahdollisuuksia. 

(Brandao, L., Dyer, J. 2005, 23) 

 

2.4 Epävarmuuden vaikutukset 

 

Aikaisemmin on tutkittu epävarmuuden vaikutusta investointien laajuuteen. 

Tutkimusten mukaan tämä riippuu oletuksista, jotka tehdään liittyen 

riskinvälttämiseen, investoinnin peruutettavuuteen sekä kilpailun luonteeseen. Riskin 

välttäminen sekä epätäydelliset markkinat todennäköisesti tekevät investoinnin ja 

epävarmuuden välisestä korrelaatiosta negatiivisen. (Bell & Campa 1997, 79) 

 

Investointeihin liittyvä epävarmuus on kiinnostanut myös makroekonomisesta sekä 

muusta ulkoisesta näkökulmasta. Bond & Cummins (2004, 1-2) tutkivat ulkoisten 

tekijöiden muutosten vaikutusherkkyyttä investoinnin kannattavuuteen. Tutkimuksen 

mukaan epävarmuus vähentää lähtökohtaisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin 

investointeja. Epävarmuutta voidaan vähentää myös hajauttamalla investointiin 

liittyvä riski. Myös Demers (1991, 346) tutkimuksen mukaan talouden epävakaus 

sekä yrityksen vähäinen sisäinen luottamus tulevaisuuteen tulisi merkitä yritykselle 

vähempää investointihalukkuutta. Lisäksi tilanteissa, joissa yritys on rakenteellisessa 

tai muunlaisessa siirtymävaiheessa tulee vähentää investointeja.  Tällaisissa tilanteissa 

yrityksen tulee kerätä tietoa muutoksen laadusta kunnes voidaan tehdä tarkempia 

arvioita. 

 

Teknologisen muutoksen riskit tulee ottaa huomioon investoinneissa varsinkin 

pitkän tähtäimen hankkeissa. Voittavien tai uusien teknologioiden ennustaminen 

on hyvin hankalaa, sillä korvaava teknologia voi tulla asiantuntemuksen 

ulkopuolelta. Teknologian ennustuksissa käytetään usein asiantuntijamenetelmiä 

kuten Delfoi-tekniikkaa. Hankaluutena kuitenkin on asiantuntijoiden teknologinen 

paradigma, jossa asiantuntijoiden näkemys on kapea, minkä vuoksi ainoastaan 
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asiantuntijoiden oman alueen uhkat ja mahdollisuudet huomioidaan. Asiantuntijat 

ovat tämän vuoksi kehnoja arvioimaan teknologisten innovaatioiden vaikutuksia 

yhteiskuntaan. (Mannermaa 2004, 118-119)   

 

 

3 EPÄVARMUUS JA AJOITUS 

3.1 Epävarmuuden mallintaminen päätöksenteossa 

 

Epävarmuutta voidaan mallintaa yritysjärjestelyitä koskevassa päätöksenteossa 

hyvin monenlaisin kvantitatiivisin sekä kvalitatiivisin menetelmin. Kvalitatiivisiin 

menetelmiin lasketaan esimerkiksi perinteiset SWOT- ja 

skenaariomallinnusanalyysit. Kvantitatiivisiin menetelmiin luetaan esimerkiksi 

aikasarja-analyysit ja perinteiset investointilaskelmat. Nämä menetelmät antavat 

arvokasta tukea yritysjärjestelytilanteiden eri vaiheissa ja käyttötarkoituksissa. 

Kuvassa 2 esitetään päätöksentekoa tukevien menetelmien jaottelu.  

 

Kuva 2. Päätöksentekoa tukevien menetelmien jaottelu. (Raukko et al. 2009, 13)  

Epävarmuuden mittarina voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden markkinaheilahtelua 

eli volatiliteettia. Tulee kuitenkin muistaa, että osakkeiden markkinaheilahtelun ja 

fundamenttiarvojen muutosten välillä on oltava riittävä yhteys. Tällöin voidaan 
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käyttää osakkeiden päivätuottojen keskihajontaa kyseisellä tilikaudella. Keskihajonta 

lasketaan koko osakeindeksin tuottojen muutoksista. Tulee kuitenkin muistaa, että 

osakkeen hinta voi heijastella myös sellaisia tapahtumia, jotka eivät varsinaisesti liity 

itse osakkeen fundamentteihin. Luonnollisesti osakkeen hinnan volatiliteettia voidaan 

hyödyntää laskelmissa, mikäli osakkeen hinnan volatiliteettiin vaikuttavat samat 

tekijät kuin investoinnin arvon muutoksiin. (Bond & Cummins 2004, 11) 

Historiallinen kehitys ei välttämättä kuvasta tulevaa kehitystä, joten historiallinen 

volatiliteetti voi poiketa tulevasta volatiliteetista hyvinkin paljon. Tämän vuoksi 

implisiittinen volatiliteetti antaisi parhaan mahdollisen arvion tulevasta 

volatiliteetista, sillä se on markkinoiden konsensusnäkemys tulevasta volatiliteetista. 

On kuitenkin huomioitava, että implisiittinen volatiliteetti riippuu option 

maturiteetista, toteutushinnasta sekä kysyntätekijöistä. Se ei siis ole vakio saman 

option kesken. (Vaihekoski, M. 2004, 278) 

 

Vaihtoehtoinen tapa estimoida epävarmuutta on vertailla eri analyytikoiden 

tulevaisuuden tuottoennusteita sekä niiden erilaisuutta tai erilaista näkemystä. 

Ennusteiden vähäinen erilaisuus siis estimoi myös alhaista epävarmuutta. (Bond & 

Cummins 2004, 11) Mathews (2008, 13) ehdottaa epävarmuuden huomioimista 

vaihtoehtoisilla laskelmilla, jossa ensimmäiseksi valitaan merkityksellisimmät 

laskelmiin vaikuttavat muuttujat. Tämän jälkeen tehdään kolme erilaista skenaariota, 

jossa parametreille annettaan optimistinen, todennäköisin ja pessimistinen arvio. 

Arvioista saadaan muodostettua ennuste vuotuisista käyttökatejakaumista. Myös 

Mannermaa (2004, 177) esittää skenaariotyöskentelyssä tehtävien erilaisten 

skenaarioiden optimaaliseksi määräksi kolme kappaletta. Kaksi skenaariota aiheuttaa 

epätoivottavia dikotomioita, joissa vertaillaan huonoa ja hyvää skenaariota. Enemmän 

kuin viisi skenaariota aiheuttaa erilaisten tapahtumakulkujen vaikeaa 

hahmotettavuutta. 

 

Kässi (2009, 46) esittää ympäristölähtöisen mallin, jossa esitetään minkälaiset 

erilaiset tekijät aiheuttavat epävarmuutta organisaatioon. Mallin mukaan 

organisaation päätöksenteossa tulee ottaa huomioon makroympäristö, toimiala, 

kilpailijat, yritys sekä markkina.    Analysointia hankaloittaa 

ympäristön vaikutusten monimuotoisuus, muutoksen nopeus sekä 
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monimutkaisuus. Malli on esitetty kuvassa 3.

 

Kuva 3. Ympäristön analysointimalli 

3.2 Reaalioptioajattelu 

 

Reaalioptioajattelun taustalla on halu ottaa muutokset huomioon paremmin kuin 

perinteisissä laskentamenetelmissä kuten nettonykyarvolaskennassa, jotka eivät 

huomioi investointiin sisäänrakennetun option arvoa. Ratkaisuksi näihin 

ongelmiin on tarjottu optioteoriaa sekä optioiden hinnoittelumenetelmiä. Mallin 

taustalla on ajatus mahdollisuudesta ostaa (osto-optio) tai myydä kohde-etuus 

(myyntioptio) tiettyyn hintaan tiettynä tulevaisuuden ajankohtana tai aikavälillä. 

Pitää muistaa option olevan mahdollisuus, muttei velvollisuus. Reaalioptioiden 

määritelmän (Frank 2010) mukaan: ”reaali-investointeihin liittyvät strategiset 

ominaisuudet sekä yritysjohdon mahdollisuus ja vaihtoehdot tehdä tai muuttaa 

investointipäätöksiä.” Reaalioptiot ovat siis keino kartoittaa ja arvottaa olemassa 

olevia havaittuja mahdollisuuksia. Reaalioptioajattelussa Bond & Cummins 

(2009, 2) mukaan investointipäätöksen viivyttäminen luo mahdollisuuksia, 

vaikkakin viivyttely myös tuhoaa mahdollisuuksia. Heidän mukaansa 

investointipäätöksen tekeminen tulee järjestellä siten, että päätös tehdään vasta 

kun päätöksen tekemiseksi on riittävästi tietoa. Optiomenetelmät eivät ole 

kuitenkaan yksistään riittäviä, sillä option arvo on aina positiivinen tai nolla. 

Tämän vuoksi tulee käyttää muitakin arvonmääritysmenetelmiä, sillä investoinnin 

todellinen arvo voi olla negatiivinen. Reaalioptiolaskenta on erityisen tärkeä 

tilanteissa, joissa investointiin liittyvien joustomahdollisuuksien arvo on korkea. 

(Collan 2004, 29) Hyvä esimerkki reaalioptiolaskennan soveltamisesta on 
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kaivosteollisuus, jossa tulevaisuuden kassavirrat ovat varsin alttiita raaka-aineiden 

volatiliteetille. Perinteinen nettonykyarvolaskenta ei huomioi kassavirtojen 

muutosalttiutta. 

 

Reaalioptiotyyppejä on erilaisia kuten kasvu-optioita ja jousto- ja suojausoptioita. 

Kasvuoptiot ovat osto-optioita ja jousto- ja suojausoptiot osto- sekä 

myyntioptioita.  Hylkäysoptio on optio, joka tarkoittaa mahdollisuutta luopua 

investointihankkeesta tai osasta liiketoimintaa tilanteessa, jossa investointihanke 

osoittautuu kannattamattomaksi. Perinteisen investointiteorian mukaan tuottojen 

epävarmuuden kasvaessa investoinnin arvo laskee, mutta reaalioptioteorian 

mukaan epävarmuus luo yritykselle uusia mahdollisuuksia. (Frank 2010, 1-8, 10) 

 

Reaalioptioiden tunnistaminen voi olla hankalaa, mutta joissain tapauksissa ne 

ilmenevät luonnostaan kuten optiot lykätä tai hylätä investointia. Mikäli 

reaalioptiot tunnistetaan, niin investointilaskelmaa on mahdollista mukauttaa 

tuomalla option tuoma lisäarvo laskelmaan. Option huomioimisen yhteydessä 

investointihanke voi osoittautua kannattavaksi, vaikka staattinen nettonykyarvo 

olisikin negatiivinen.  Laajennettu nettonykyarvo eli strateginen nettonykyarvo 

lasketaan kaavan 5 mukaisesti.  

      

strateginen nettonykyarvo = staattinen nettonykyarvo + reaalioption arvo    (5)         

 

Reaalioption arvonmäärityksessä käytetään samoja menetelmiä kuin 

finanssioptioilla kuten B&S – mallia sekä binomimallia. Reaalioptioiden 

hankaluutena ovat laskennan monimutkaisuus sekä menetelmien reaalimaailmaa 

vastaan olevat oletukset kuten markkinoiden täydellisyys. (Frank 2010, 9-11) 

Myös Collan (2010, 27-28) toteaa, että B&S – mallin taustaoletuksien olevan 

ainakin osittain pätemättömiä reaali-investoinneissa. Seppä (2003, 60 - 61) toteaa 

myös saman, että omaisuushyödykkeiden hinnoittelun pohjautuminen 

geometriseen Brownin liikkeeseen on ongelmallista ainakin silloin kun yhtiö 

kehittyy nopeasti. Toisekseen ongelmallisena nähdään se, että hyödykkeet ovat 

epäjatkuvasti myynnissä ja niiden hinnoittelumekanismi ei ole tehokas. Monesti 
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myös arvostamiseen liittyvä tieto on asymmetristä eli tieto ei ole sijoittajien 

saatavissa. 

 

Reaalioptioajattelulla pystytään siis käsittelemään epävarmuutta hankkeissa, 

joihin liittyy uhkatekijöitä (downside risk) ja tuottomahdollisuuksia (upside 

potential). Erilaisilla strategisilla toimenpiteillä projektin arvo voidaan saada 

positiiviseksi eli samalla voidaan rajoittaa uhkien realisoitumista sekä pitää ovet 

auki onnistumisille. Optioiden voimassaolon päättymishetkellä yritys voi 

halutessaan lunastaa kannattavat optiot ja luonnollisesti antaa raueta 

kannattamattomat optiot. Reaalioptiot voidaan jakaa myynti- sekä osto-optioihin. 

Myyntioptio antaa mahdollisuuden myydä kohde-etuus, mutta ei pakota 

myymään. Osto-optio taas antaa oikeuden hankkia hyödykkeen, muttei velvoita. 

(Ståhle et al. 2002, 119 -123)  

 

Reaalioptioajattelua voidaan hyödyntää Ståhle et al. (2002, 131) sekä Sandströmin 

(2010, 9) mukaan yritysostoissa. Reaalioptiolla on aina jokin hinta ja 

yritysjärjestelytilanteessa, jossa yritystä ollaan myymässä, option hinta on sidotun 

pääoman vaihtoehtoiskustannus sekä mahdolliset yrityksen tekemät tappiot. 

Toisaalta yrityksen myynnin viivyttäminen mahdollistaa yrityksen myynnin 

myöhemmin esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden päästä. Mahdollisuutena on 

yrityksen arvon positiivinen kehitys, mutta toisaalta kehitys voi olla päinvastainen 

kuin toivottu. Mikäli yrityksen arvo ei ole kehittynyt esimerkiksi kolmen vuoden 

kuluessa positiivisesti, niin omistaja voi irtautua yrityksestä myymällä sen 

hetkiseen markkinahintaan. Toisaalta positiivisessa markkinakehityksessä pankki 

voi myydä yrityksen vasta parin vuoden kuluttua. Mahdollisuus myydä yritys 

tulevaisuudessa on omistajalle siis viivytys-optio. Ståhle et al. (2002, 141) sekä 

(Sandström 2010, 15) mukaan lykkäysoptio mahdollistaa omistajan tekemän 

päätöksen lykkäämisen ja siten antaa aikaa lisäinformaation hankintaan.  
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3.3 Menetelmät 

3.3.1 Reaalioptiolaskenta 

 

Yrityksen myynti- tai investointipäätöksen tekemiseen vaikuttavia 

epävarmuustekijöitä voidaan lähestyä aiemmassa tutkimuksessa esitellyllä 

menettelytavalla, jossa käytettiin reaalioptioajattelua. Reaalioptiolaskenta on 

strukturoitu kvantitatiivinen laskentatapa, jonka avulla voidaan ottaa huomioon 

päätöksenteon kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Reaalioptiolaskennassa voidaan 

ottaa huomioon saatavissa oleva markkinadata sekä asiantuntijoilta saatava tieto 

systemaattisesti. Monissa suurissakaan yhtiöissä yritysosto- ja irtautumispäätöksiä 

ei analysoida systemaattisesti ottaen huomioon käytössä oleva markkinatieto sekä 

epävarmuus strukturoidusti. (Kinnunen & Collan 2009, 1)  

 

Reaalioptioajattelun taustalla on monenlaisten arvostusmetodien ja analyysien 

hyödyntäminen sekä niiden kokoaminen yhteen malliin. Mallissa analysoidaan 

sekä taloudellista ja ei-taloudellista tietoa yrityksestä sekä markkinoista. Lisäksi 

analysoidaan tulevaa markkinakehitystä sekä tehdään kassavirta- ja 

kannattavuusanalyysiä. Tuloksena saadaan yrityksen kokonaisarvo sekä 

kassavirrat, joissa on otettu huomioon riskitekijät, epävarmuus ja 

arvonlisäyspotentiaali. Arvioita tehdessä otetaan aina huomioon kolme erilaista 

tapahtumakulkua; huono, keskiverto ja hyvä. Niiden pohjalta saadaan tehtyä 

mallinnus optimaalisesta ajoituksesta. (Kinnunen & Collan 2009, 3) 

 

Reaalioptioajattelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen toimialasta ja 

markkinasuhdanteista löytyvää historian sekä nykyhetken tietoa, mikäli ei haluta 

käyttää kassavirta-analyysiä laskelmien pohjalla. Laskentamallissa voidaan 

hyödyntää haluttu määrä parametreja, jotka vaikuttavat tulevien vuosien tulosten 

epävarmuuteen ja suuruuteen. Eri parametreille voidaan antaa myös keskinäisiä 

painotuksia, mikäli jokin parametri nähdään vaikuttavammaksi kuin jokin toinen. 

Mallissa voidaan hyödyntää siis kassavirta-analyysin sijaan tuloksen 

laskentakaavaa (6). (Kinnunen & Collan 2009, 5) 
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  (6) 

 

Lisäksi tulosten aika-arvon huomioimiseen tarvitaan painotettu pääoman 

keskimääräiskustannus (WACC). Yhtiön velat tulee muistaa vähentää 

diskontatuista luvuista. (Kinnunen & Collan 2009, 5-6) 

3.3.2 Black & Scholes – malli  

 

Black & Scholes – malli on käytetyin optioiden arvonmääritysmalli. Mallin lähtö-

oletuksena on oletus ilmiön jatkuva-aikainen satunnaisliike, jonka perusta on 

Brownin – liikkeessä eli nesteen sisältämien hiukkasten spontaanissa ja 

kaoottisessa liikkeessä. Malli on hyvin paljon käytetty option hinnoittelussa, 

vaikka sen taustalla olevat oletukset ovat hyvin teoreettisia ja irtautuneita 

reaalimaailmasta. (Frank 2010, 12 - 15) Mallia hyödynnetään myös 

reaalioptioajattelussa, mutta siihen liittyy joitakin rajoitteita.  Collanin (2010, 6) 

mukaan reaalioptioiden käyttäytyminen ei ole stokastinen ilmiö kuten 

rahoitusoptioissa käytetty prosessi, joten option arvon estimoinnissa kannattaa 

käyttää useampaa menetelmää. Rahoitusoptioiden kohdalla ajatellaan prosessin 

noudattavan satunnaisliikettä. Ongelmana on myös oletus lognormaalijakaumasta, 

jonka on useaan otteeseen havaittu olevan riittämätön kuvaamaan osakekurssien 

kehitystä.  Tämän vuoksi on väärin käyttää stokastisia prosesseja reaalioptioiden 

prosessina. Ongelman kiertämiseksi voidaan halutessa käyttää Datar-Mathews – 

menetelmää, joka esitetään myöhemmin. 

 

Option hinta voidaan laskea B&S – mallilla optioille, jotka voidaan toteuttaa 

ainoastaan ennalta sovittuna ajankohtana. B&S – mallilla voidaan laskea option 

arvo sekä myynti- että osto-optioille. Kaavat on esitetty liitteessä 2. (Pätäri 2009, 

79)  
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3.3.3 Binomimalli 

 

Stokastinen päätöspuumenetelmä on tunnettu pitkään ja niiden soveltamista 

investointihankkeisiin on tutkittu jo 60-luvulla. Stokastisen päätöspuumenetelmän 

pääkäyttötarkoitus oli riskianalyysi. Päätöspuumenetelmän vahvuutena on 

kerättävän tiedon kiteytyminen yhteen kuvaajaan. (Hespost, R., Strassmann, P. 

1965,  258-259)  Binomimalli on toiseksi käytetyin optioiden hinnoittelumalli 

Black & Scholes – mallin jälkeen. Periaatteessa niiden tulisi antaa sama option 

hinta, mikäli binomimallin laskennassa käytetään ääretöntä määrää askelia. 

Binomimalli soveltuu hyvin erityisesti eksoottisten optioiden sekä muihin kuin 

osakkeisiin sidottujen optioiden arvonmääritykseen, mutta sen heikkoutena ovat 

kuitenkin epärealistiset oletukset arvopaperien hinnan käyttäytymisestä. 

Aikaisempien tutkimusten (Vaihekoski 2004, 289 - 290) ja (Seppä 2003, 70) 

mukaan kuitenkin binomimalliin pohjautuvat hinnoittelumekanismit näyttävät 

olevan teorian ja käytännön kanssa yhteneväiset. 

 

Binomimallissa ideana on muodostaa binomipuu, jossa kuvataan kohde-etuuden 

erilaiset hinnan tulemat option elinaikana. Binomipuun solmukohdissa olevat 

pisteet kuvaavat option tulemia, joille voidaan laskea arvot. Lopuksi option arvo 

lasketaan diskonttaamalla optioiden eri tulemat nykyhetkeen. Binomipuussa 

olevat solmuista alaspäin lähtevät viivat mallintavat kohde-etuuden hinnan laskua 

ja ylöspäin lähtevät viivat kohde-etuuden hinnan nousua mallin alkuoletuksien 

verran.  (Vaihekoski 2004, 290) Binomimalli voidaan muodostaa niin monelle 

aikajaksolle kuin halutaan ja mitä lyhyempi optioiden välinen ajanjakso on, sitä 

tarkempi on lopputulos. (Watsham & Parramore 2001, 290) 

 

Binomimallilla option hinta voidaan ratkaista, mikäli tiedetään kohde-etuuden 

nykyinen hinta, kohde-etuuden hinnan laskun ja nousun suuruus aikaperiodilla t, 

option oikeuttaman kohde-etuuden toteutushinta option päättymishetkellä sekä 

aikaperiodin pituus. (Bodie et al 2005, 755) 
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Binomimallissa tulee määrittää portfolion arvoon vaikuttavat kertoimet 

laskutilanteessa (u) sekä nousutilanteessa (d ). Kertoimet voidaan laskea 

käyttämällä kaavoja 7 ja 8.  

 

teu ∆= σ       (7) 

 

ud /1=       (8) 

 

Näillä kertoimia käyttämällä voidaan määrittää binomipuun viimeisen solmun 

optioiden arvot. Binomipuun aiempien solmujen arvot voidaan ratkaista 

käyttämällä kaavoja 9 ja 10. Kaavassa 9 uf  on myöhemmän solmun positiivisen 

kehityksen option arvo ja df  myöhemmän laskukehityksen option arvo. (Frank 

2010, 20 - 21) 
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Binomimallissa on monia ongelmia kuten, että päätöspuiden solmuissa tapahtuva 

optimointi muuttaa odotettuja kassavirtoja sekä näin ollen investoinnin riskejä. 

Päätöksentekomahdollisuudet kun otetaan mukaan, vaihtuvat myös kassavirtojen 

keskihajonnat. Ilman optiolaskentaa tehtävissä laskelmissa on perusteltua käyttää 

WACC:ia, mutta binomimallissa ei, sillä binomimallissa tulee käyttää riskitöntä 

korkoa. Binomimalli voi johtaa myös merkittäviin virheisiin, mikäli arvotettavan 

hyödykkeen markkinat eivät ole täydelliset.  Monissa projekteissa myöskään 

projektin tuotot eivät seuraa satunnaisliikettä. Joissakin projekteissa kassavirrat 

ovat epätasaisia ja jopa diskreettejä, minkä vuoksi mallin taustaoletukset eivät 

pidä paikkaansa. Tästä johtuen malli parhaimmillaankin voidaan huomioida vain 

yhtenä arviona tai näkemyksenä. Mallin taustaoletukset tulee tämän vuoksi 

arvioida tarkkaan ja sen vaikutuksia. Mallia ei voi soveltaa pätemättömien 
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taustaoletuksien vuoksi kaikissa yhteyksissä. (Brandao, L., Dyer, J. 20065, 25 - 

27, 38 - 39) 

 

3.3.6 Fuzzy pay-off – menetelmä 

 

Fuzzy pay-off – menetelmä on uusi tapa laskea reaalioption arvo. Menetelmä 

pohjautuu sumeaan logiikkaan ja se on erityisen käytettävä, kun käytetään 

skenaariotyyppistä kassavirtaa reaalioption arvon määrityksen perustana. 

Kolmesta kassavirtaskenaariosta saadaan luotua jakauma, jota voidaan hyödyntää 

jatkolaskelmissa. Reaalioption arvo on positiivisten tulemien keskiluku. 

Reaalioption laskeminen on havainnollistettu kuvassa 4. Vaikein vaihe fuzzy-

payoff – menetelmän käytössä on keskiluvun ratkaiseminen 

triangulaarijakaumasta.  Tässä tapauksessa kun jakauma on osittain suurempi kuin 

nolla, mutta a:n ja b:n summa on positiivinen voimme käyttää reaalioption E(A+) 

ratkaisemiseksi kaavaa 11. (Collan, M. 2010): 

      

(11) 

 

 

 

 

Kuva 4. Reaalioption arvon laskeminen kassavirtaskenaarioista. 
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3.3.7 Datar-Mathews – menetelmä   

 

Datar-Mathews – menetelmässä käytetään projektin kassavirtaskenaarioita, joita 

hyödynnetään odotusarvojakaumien muodostamisessa. Tämän jälkeen jakaumista 

tehdään jatkuva normaalijakautunut todennäköisyysjakauma Monte Carlo – 

simulaation avulla. Saadusta jakaumasta voidaan laskea option odotusarvo. 

(Collan 2010) 

 

Kassavirtaskenaarioiden muodostaminen voidaan tehdä monella tapaa, kuten 

arvioimalla myyntimääriä, myyntihintoja, yksikkökustannuksia ja malli voidaan 

halutessa purkaa niin pieniin osiin kuin halutaan. Kassavirtojen mallinnuksessa 

skenaario voidaan tehdä esimerkiksi kymmenelle vuodelle, joille tehdään kolme 

eri skenaariota; keskimääräinen, optimistinen sekä pessimistinen (Matthews, S. 

2008, 13). Kassavirtojen eri vuosille tehtävässä mallinnuksessa voidaan 

hyödyntää teollisen tuotannon kohdalla esimerkiksi oppimiskäyrä – ajattelua, 

jossa ajatellaan oppimisen pienentävän kustannuksia nopeamman ja 

tehokkaamman tuotannon vuoksi. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi 

kasvumallia, jossa tietyn aikavälin kuluttua ajatellaan kassavirtojen kasvun 

painuvan reaalisesti lähelle nollaa. Skenaariotarkastelussa epävarmuuteen 

vaikuttavat tekijät voidaan pilkkoa pienemmiksi, ja siten voidaan luoda jokaiselle 

merkitykselliselle muuttujalle samaiset kolme skenaariota: pessimistinen, 

optimistinen ja keskimääräinen.  Tämän jälkeen ajetaan annetuilla arvoilla Monte 

Carlo – simulaatio, jolla saadaan tutkittavalle ilmiölle odotusarvojakauma. (Collan 

2010) 

 

Monte Carlo – simulaatio on tietokoneavusteinen menetelmä, joka perustuu 

satunnaislukugeneraattorilla arvottaviin muuttujan arvoihin. 

Satunnaislukugeneraattorista saadaan arvoja muuttujille, jotka on määritetty 

tutkittavan ilmiön pohjalta. Muuttujille valitaan vaihteluvälit sekä tarvittaessa 

voidaan antaa myös tarkempaa tietoa muuttujan jakaumasta.  Simulaatiossa 

satunnaislukugeneraattorilla arvotaan muuttujille vaihteluvälille arvoja annetun 

jakauman mukaisesti. Tämän jälkeen voidaan laskea arvotuilla muuttujien arvoilla 

esimerkiksi hankkeen kannattavuutta. Simulaatio tulee toteuttaa useita kertoja, 
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jolloin saadaan kannattavuutta laskettaessa kannattavuusjakauma. (Collan 2010) 

Ongelmana menetelmässä on uskottavien jakaumien luonti valituille 

parametreille. Menetelmän käyttö on muuten melko yksinkertaista.  

 

Simulaatio menetelmissä voidaan hyödyntää sumeaa logiikkaa. Sumealla 

logiikalla voidaan esittää subjektiivisia asioita numeerisesti lukuvälien avulla 

(ranges). Sumeiden lukujen avulla asioita voidaan hyvin yksinkertaistaa. Sumean 

logiikan rajoitteena kuitenkin on eksakti ratkaiseminen ja sen vuoksi sumeat 

järjestelmät soveltuvat epävarmuutta sisältävien asioiden summittaiseen 

(approximate) ratkaisemiseen. Sumealogiikka antaa päätöksentekijälle 

mahdollisuuden käyttää epävarmuutta sisältävää informaatiota. Epävarmuutta 

voidaan mallintaa sumeassa logiikassa erilaisilla jakaumilla kuten triangulaari- ja 

trapezoidijakaumilla (kuva 5). (Fuller, R. 1998, 5-6, 15 s.) 

 

Kuva 5. Triangulaari- ja trapezoidijakauma. 

 

3.4 Epävarmuuden huomioiminen päätöksentekoprosessissa 

 

Nettonykyarvolaskelman ongelmana on toisaalta se, ettei se ota huomioon muuta 

kuin nyt tai ei koskaan – tyyppisiä päätöksiä. Etenkin epävarmoissa 

markkinatilanteissa, joissa tulevaisuuden tuotot ovat epävarmoja, tulee ottaa 

huomioon viivytysmahdollisuuden arvo tarkastellessa päätöksen kannattavuutta. 

Toisaalta tulisi huomioida hyöty, joka saadaan viivyttämisen tuottamasta 

lisäinformaatiosta. Lisäksi investointilaskelmissa tulisi pystyä ottamaan huomioon 

ensimmäisen toimijan etu, jossa investoijalle muodostuu kilpailuetua. (Mason, R., 

Weeds, H., 2009, 278)  

 

Nettonykyarvolaskelmien hyviksi puoliksi Kärri (2007, 101, 107) esittää NPV-

laskelmien helpon laajennettavuuden, sillä esimerkiksi herkkyystarkastelun avulla 
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voidaan tehdä monenlaisia simulaatioita. Tutkimuksessa suositellaan tekemään 

pääoman kustannusarviointia, katetuottoanalyysiä, pääoman keskimääräisen 

kustannuksen arviointia, kassavirran ennustamista, katetuottoanalyysia, 

pääomatarpeenarviointia sekä riskianalyysiä herkkyystarkastelulla. Lisäksi 

voidaan tehdä optiopohjaista analyysiä, jossa arvioidaan odottamisesta saatavan 

hyödyn arvo. Herkkyystarkastelujen avulla voidaan järkevöittää suunniteltuja 

ajoituspäätöksiä. Samainen tutkimus kuitenkin toteaa, että reaalioptioajattelu voi 

tarjota uusia järkeviä näkökulmia, mikäli projektin suunnittelu sekä käytössä 

oleva aineisto ovat järkeviä. Analyysejä tärkeämpää on kuitenkin muistaa 

hankkeen huolellinen suunnittelu sekä mahdollinen kassavirtojen suojaaminen, 

minkä avulla voidaan oleellisesti vähentää hankkeen riskejä pelkän analysoinnin 

sijaan. 

 

Park & Herath (2000, 7) esittää mallissaan, että mitä epävarmemmat projektin 

tuotot ovat, sitä enemmän optiolaskennalle tulisi antaa huomiota. Hyvinkin vähän 

epävarmuutta sisältävissä hankkeissa voidaan tyytyä nettonykyarvolaskentaan kun 

taas paljon epävarmuutta sisältävissä kasvuhankkeissa perinteinen 

nettonykyarvolaskenta ei toimi niin hyvin. Etenkin yritysostot ja -myynnit 

nähdään hyvin riskisinä, minkä vuoksi optiolaskentaa tulisi hyödyntää 

nettonykyarvolaskennan rinnalla. Mukaelma mallista on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Erilaisten investointien huomiointi eri laskentatavoilla. 
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Miller ja Park (2002, 6) esittävät, mitä laskentamenetelmiä tulisi millaisessakin 

päätöksentekoympäristössä tehdä. Kuvasta 7 nähdään, että monimutkaisimmat 

hankkeet tulee arvioida kassavirtapohjaisella sekä 

reaalioptiolaskentamenetelmällä, sillä ne täydentävät tietyissä olosuhteissa 

sopivasti toisiaan.   

 

 

Kuva 7. Menetelmien soveltuvuus erilaisissa päätöksentekoympäristöissä 

 

Investoinnin arvoon liittyvä epävarmuus tulee myös huomioida 

toimijanäkökulmasta, jossa mietitään miten vastaavanlaisen investoinnin 

tehneiden toimijoiden määrä vaikuttaa investoinnin arvoon. Tällainen interaktio 

voi muodostaa negatiivisen tai positiivisen suhteen investoinnin arvoon. 

Positiivinen suhde muodostuu esimerkiksi toisiaan täydentävien toimijoiden 

tapauksessa kun taas negatiivinen suhde muodostuu kilpailun kautta. (Mason, R., 

Weeds, H., 2009, 278) 

 

Epävarmuutta voidaan erilaisin strategioin pyrkiä minimoimaan 

markkinaheilahtelua kuten kilpailijoiden laajentamisen estämisellä, vertikaalisella 

integraatiolla sekä suojatuilla markkinoilla. Käytettävän strategian valinta 

kuitenkin riippuu alalla toimivien yritysten määrästä sekä epäsuotuisan tuleman 

todennäköisyydestä. (Kärri 2007, 28) 
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Epävarmuutta voidaan mallintaa kassavirta-analyyseissä subjektiivisin tai 

objektiivisin menetelmin. Subjektiivisiin menetelmiin kuuluvat päättäminen intuition 

avulla tai implisiittisesti. Objektiivinen ennustaminen edellyttää jonkin prosessin 

käyttämistä. Subjektiivinen päätöksenteko ei pohjaudu systemaattiseen 

toimintatapaan ja sen vuoksi sitä ei voida pitää rationaalisena päätöksentekona. 

Rationaalisina menetelminä tämän perusteella voidaan pitää ekonometrisiä 

menetelmiä sekä ekstrapolointimenetelmiä. Ekonometrisillä menetelmillä pyritään 

hahmottamaan ekonomista luonnetta tai systeemin käytöstä. Useimmiten 

ekonometrisillä menetelmillä saadaan lineaarisia tai melkein lineaarisia malleja, 

joissa voi olla lisäksi stokastisuutta. Ekstrapolointimenetelmissä käytetään hyväksi 

historiallisia aikasarjoja, joista tehdään ennusteita. Ekstrapolointimenetelmiin 

kuuluvat muun muassa trendiviiva-analyysi, tasoitus- (smoothing) sekä Box-Jenkins 

– menetelmät. Ekstrapolointimenetelmien valinnassa tulee olla hyvin tarkkana, jotta 

ennusteen uskottavuus säilyy. (Collan, M. 2004, 14 - 15)  

 

Epävarmuuden mallintaminen voidaan toteuttaa monen menetelmän hyviä puolia 

hyväksikäyttäen. Projektin arvo voidaan määrittää kolmessa vaiheessa, jossa 

ensimmäiseksi määritetään nykyarvo perinteisellä nettonykyarvomenetelmällä. 

Seuraavassa vaiheessa otetaan huomioon kaikki halutut epävarmuuden lähteet 

käyttämällä Monte Carlo – simulaatiota. Simulaation avulla saadaan kaikki 

epävarmuudet yhdeksi jakaumaksi sekä stokastinen prosessi saadaan määritettyä 

projektin arvolle. Kolmannessa vaiheessa luodaan binomimalli, jolla mallinnetaan 

projektin arvon dynamiikkaa sekä päätösten vaikutusta projektin arvoon. 

(Brandao, L., Dyer, J. 2005, 28)  

 

Pääomasijoittajista tehdyn tutkimuksen mukaan sijoittajilla on kontrolloinnilla ja 

omilla päätöksillä mahdollisuus rajoittaa investointiin liittyviä 

tappiomahdollisuuksia. Tappioita voidaan rajoittaa muun muassa 

kontrollointilähestymistavalla sekä riskiä vähentävien päätöksien avulla. 

(Wiltbank et al. 2009, 129) Investointipäätöksen tekemisessä tulee ottaa myös 

huomioon tiedon asymmetrisyys. Seppä (2003, 109) mukaan tiedon 

asymmetrisyys on merkittävä vaikutin yritysinvestointipäätöksen tekemisessä. 

Yritysoston yhteydessä jokainen ostaja kohtaa tiedon laatuun liittyvän 

epävarmuuden arvioidessaan uusia ostettavia yhtiöitä.  
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3.5 Ajoitus 

 

Investoinnin ajoittamiseen vaikuttavat monet asiat kuten tuottojen epävarmuus sekä 

kysynnän kasvu. (Dixit & Pindyck 1994, 140) Kysynnän kasvun ollessa epävarmaa, 

tulee huomioida skaalaetujen sekä joustavuuden välinen dilemma uuteen 

kapasiteettiin investoidessa. Tästä johtuen kapasiteettia tulisikin hankkia aina vain 

tarvittaessa. Investoinnin ajoitus ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, sillä kysyntä 

voi olla luonteeltaan stokastista. Ajoittamiselle perussääntönä voidaan kuitenkin 

pitää, että aina kun investoinnin nettonykyarvo on yli nolla, kannattaa investoida. 

(Kort et al. 2009, 196) 

3.5.1 Ajoituksen päätöksentekoprosessi 

 

Optioteorioiden mukaan investointiprosessi alkaa sijoituksen arvioinnista aloittamisen 

sekä irtautumisen suhteen, minkä jälkeen arvotetaan investointimahdollisuus. Dixit & 

Pindyckin (1994, 213) mukaan projektin arvonmääritys alkaa projektin tuotteiden 

hinnan arvioimisesta stokastisella prosessilla, minkä jälkeen voidaan arvioida 

projektin tulevaisuuden käyttökatteet.   

 

Optioajattelun implementointiin ja päätöksentekoon Mathews (2008, 7) on kehittänyt 

mallin, jossa ensimmäisenä kuvataan kustannusten epävarmuus-, ajoitus- ja 

kilpailijariippuvuustekijät. Tämän jälkeen luodaan kustannusmatriisi. Seuraavana 

vaiheena on mallinnus ja simulointi, jolla pyritään löytämään vaikuttavien tekijöiden 

välille optimaalinen tilanne. Aiempien optimaalisten tekijöiden valintojen jälkeen 

pyritään ne aikatauluttamaan optimaalisesti. Aikatauluttamisen yhteydessä otetaan 

huomioon asiakas, valmistettavan tuotteen ja markkinan ominaisuudet. Viimeinen 

vaihe muodostuu reaalioptiolaskennasta, jossa saadaan muodostettua aiemmista 

vaiheista oleelliset tiedot yhteen laskelmaan. Laskelmissa saadaan otettua huomioon 

hankkeen suorituskykyä, kustannusriski-suhdetta sekä liiketoiminnan päämääriä.     

 

Pääomavaltaisilla aloilta tehdyn kapasiteetin muutoksen ajoittamista tutkivassa 

väitöskirjassa (Kärri, T. 2007, 33) on esitetty erilaisia 

investointipäätöksentekomalleja. Tyypillisesti näissä malleissa määritellään budjetti 

sekä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja. Lisäksi tehdään hyvin paljon projektiin liittyvää 
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arviointia projektin tavoitteen, luokittelun, rahoituksen, kassavirtojen sekä 

kannattavuuteen vaikuttavien parametrien herkkyyden suhteen. Viimeisessä vaiheessa 

merkityksellistä on valvoa ja kontrolloida investoinnin implementointia sekä käyttöä.  

 

Moonin (2010, 30 - 31) esittämä päätöksentekoajoitusprosessimallin ajatuksena on 

suuren tietomäärän analysointi. Malli on kehitetty ulkoistamisen ajoittamiseen, mutta 

mallissa esitetyt vaiheet sopinevat suurimmalta osin muunkinlaisen 

investointipäätöksen tekemiseen.  Mallissa päätöksen tueksi kerätään tietoa yrityksen 

sisäisistä sekä ulkoisista lähteistä, jotka kerätään rakennettavaan tietokantaan. 

Päätöksentekoon vaaditaan usein parametreja yrityksen ulkopuolisista lähteistä ja sen 

vuoksi tietolähteenä voidaan käyttää saamalta toimialalta tai rahoitusmarkkinalta 

löytyvää tietoa. Tiedonkeräämisen jälkeen on tiedonanalysointitaso, jossa syötetty 

taso tulkitaan sekä tarvittavat parametrit estimoidaan. Estimoitujen parametrien 

pohjalta muodostetaan reaalioptiomalli, josta saadaan optimoitua ajankohta. Mikäli 

optiomallilla halutaan tehdä optimointia, joudutaan tukeutumaan useimmiten 

apuvälineeseen kuten Monte Carlo – simulaatioon. Simulaation avulla voidaan ottaa 

huomioon optiomallin ulkopuolisiakin asioita, ilman että ongelmasta tulee liian 

haastava.  Seuraavassa vaiheessa mallista saatua optimaalista ajankohtaa verrataan 

yrityksen muuhun arvioon optimaalisesta ajankohdasta. Mikäli investointia päädytään 

lykkäämään, malli aloitetaan uudestaan uudella päivitetyllä aineistolla kun asian 

nähdään olevan enemmän ajankohtainen. Malli on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Päätöksentekoprosessi (mukaillen Moon 2010, 30)  

 

Ajoituksen päätöksentekoprosessissa voidaan käyttää 

asiantuntijaennustemenetelmiä eli subjektiivis-kausaalisia menetelmiä. Ne 

voidaan jakaa kahteen kategoriaan: arvioivaan asiantuntijapäätöksentekoon kuten 

pyöreänpöydän keskusteluihin sekä päätöksentekoon, jossa mukautetaan olemassa 

olevia ennusteita. Vaihtoehtoisesti päätöksentekoa varten voidaan rakentaa 

tilastollinen malli, mutta useimmiten hankaluutena on riittävän tiedon puute. 

Tämän vuoksi asiantuntijapäätöksenteko voi olla ainoa luotettava tapa ennustaa. 

(Collan, M. 2004, 16) 

 

Kinnunen (2010, 6-10) esittää investointipäätöksentekoa tukevia menetelmiä 

tutkimuksessaan. Tutkimuksessa esitettävässä mallissa kvalitatiivinen tietous on 

pelkistetty valittaviksi osa-alueiksi, joiden avulla ne saadaan pelkistettyä 

kvantitatiiviseksi tiedoksi. Mallin osa-alueet ovat koko markkinan myynti, 

yrityksen markkinaosuus, käyttökateprosentti (EBIT margin), joiden avulla 

saadaan laskettua tulot ennen veroja. Tuloksesta ennen veroja vähennetään verot 

sekä lisätään tai vähennetään kassavirran muutoksen, minkä jälkeen saadaan 

vapaa kassavirta. Mallissa luodaan kolme kassavirtapohjaista skenaariota. 
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Markkinan kokoa ennustetaan hahmottamalla markkinan nykyistä vaihetta 

tekemällä syklianalyysi, josta saadaan kassavirtaennusteille syklin pituus, yhden 

syklin kasvun suuruudesta ennuste sekä syklin amplitudi. Markkinaosuuden 

ennusteessa sekä kateprosentissa tehdään kolme ennustetta: huono, keskiverto 

sekä hyvä. Kassavirtojen pohjalta voidaan laskea nettonykyarvolle minimiarvo 

sekä maksimiarvo. 

 

3.5.2 Ajoituksen strategioita 

 

Investoinnin ajoittamisen strategioita on esitetty kirjallisuudessa hyvin erilaisia 

pohjautuen matemaattisiin malleihin. Dixit & Pindyk esittää (1994, 136 -139), että 

investoinnin ajoittamisen voi tehdä nettonykyarvolaskelmiin pohjautuen. 

Nettonykyarvolaskelmapohjaisen ajoituksen mukaan nettonykyarvon ollessa 

positiivinen ajankohta on oikea. Nettonykyarvolaskennan avulla tehtävässä 

investoinnin ajoituksessa taustaoletuksena on, että saatavat kassavirrat ovat 

ennustettavissa tai ainakin ennakoitavissa. Investoinnin tuottamien kassavirtojen 

ollessa epävarmoja ajoittamisessa voidaan hyödyntää malleja, joissa investoinnin 

kassavirrat noudattava geometristä Brownin liikettä. Investoinnin ajoitus päätös on 

sinänsä yksinkertainen, mikäli tavoitteena on vain löytää ajankohta jolloin investointi 

on kannattava.   Monimutkaisissa malleissa pyritään löytämään optimaalinen 

investointiajankohta eli ajanhetki, jolloin investoinnin tuottama nykyarvo on 

suurimmillaan.  

 

Ajoituksen strategioita on kuvattu myös enemmän kvalitatiivisesta näkökulmasta 

nelikentällä, jossa on otettu huomioon yritysten lukumäärä sekä epäsuotuisan riskin 

määrä. Nelikentässä on pyritty kuvaamaan investoinnin tekemiseen liittyviä asioita 

strategisesta sekä taktisesta näkökulmasta, jotka vaikuttavat myös oman investoinnin 

ajoituspäätökseen. Teorioissa kuitenkin investointi nähdään ainoastaan 

hyödykeinvestointina, minkä seurauksena teoriaa voidaan käyttää vain soveltuvin 

osin arvopaperihyödykeinvestointeihin. Investointipäätöstä tehtäessä strategisesti 

tulee analysoida kilpailutilanne laajentumisen näkökulmasta, ja erityisesti että, millä 

tavalla toimialan tuotantokapasiteetit kehittyvät.   (Kärri 2007, 28) 
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3.5.3 Irtautumisajankohdan valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Irtautumisajankohdan valintaan vaikuttavia päätöksiä on useita kuten 

pääomamarkkinaympäristön tila, yhtiön suorituskyky, pääoman 

vaihtoehtoiskustannus, kyvyt valvoa ja hoitaa liiketoimintaa sekä investoinnin 

duraatiorajat. Pääomamarkkinoiden tilalla käytännössä tarkoitetaan velkarahan 

saatavuutta, mikä mahdollistaa kaupan rahoittamisen. Myyjän kannalta pääoman 

suuri riskitön tuotto joukkovelkakirjalainamarkkinoilla voi olla merkittävä tekijä 

divestointipäätöksessä. Yhtiön taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky ovat tärkeä 

mittari irtautumispäätöksen kannalta. Taloudellisen ja operatiivisen suorituskyvyn 

arvioimisessa tulee arvioida etenkin tulevaa tilaa, eikä historiallista. Yhtiön kyvyllä 

valvoa omistettavan yhtiön toimintaa on suuri merkitys. Mikäli resursseja ei ole, on 

luonnollista luopua huonoimmin kannattavista yrityksistä. Investoinnin 

duraariorajatkin vaikuttavat päätöksiin. Duraarioraja kertoo kuinka kauan yhdessä 

investoinnissa voidaan kauimmillaan olla sitoutuneita. Tutkimuksen mukaan kolme 

tärkeintä tekijää olivat yrityksen suorituskyky, pääomamarkkinoiden tila sekä 

investoinnin suorituskykytavoitteiden saavuttaminen. (Povaly 2007, 297-303) 

Alvarez (1998, 328) mukaan investoinnin irtautumisen ajankohta on sopiva, kun on 

merkkejä investoinnin tuottojen cost-of-carry – periaatetta pienemmästä 

kannattavuudesta.  Käytännössä irtautuminen tulee tehdä, kun investoinnin 

vaihtoehtoiskustannus on suurempi kuin tämän hetkinen tuotto. 

 

3.5.4 Pitkän aikavälin ennusteet aikasarja-analyysillä 

 

Aikasarja-analyysi on hyvä apuväline, kun tehdään taloudellisia päätöksiä. 

Aikasarja-analyysejä käytetään esimerkiksi talouden sekä liiketoiminnan trendien 

ennustamiseen, jotta voidaan tehdä parempia investointipäätöksiä. (Chaudhuri, A., 

De, K. 2009, 369)  

 

Aikasarja-analyyseista yksi käytetyimmistä on lineaarinen regressio. Lineaarisessa 

regressiossa valitun muuttujan arvoja pyritään selittämään muilla muuttujilla, joilla 

tiedetään olevan korrelaatio selitettävään muuttujaan. Lineaarinen regressiosuora 

voidaan piirtää tasoitettuna, jolloin erilaiset kausivaihtelut on tasoitettu.  Tasoitettu 
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suoraan näyttää yleisen trendin. Lineaarinen regressio on kaikkein tehokkain tapa 

estimoida aikasarjan trendi.  (Dupont, E., Martensen, H. 2007, 177, 195) 
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4 YRITYSINVESTOINTIPÄÄTÖSMALLI 

4.1 Malli 

 

Tässä luvussa esitellään kahdessa vaiheessa prosessimalli, joka on muodostettu 

aiemmissa kappaleissa esitettyjen menetelmien ja huomioitavien asioiden 

pohjalta. Luodun prosessimallin avulla voidaan muodostaa perusteltu päätös 

yritysinvestoinnin tai yritysirtautumisen tekemisestä. Yritysinvestoinnilla 

tarkoitetaan investointia, jolla on arvopaperinomaisia ominaisuuksia, mutta 

samalla ominaisuuksia kuten reaalisilla investoinneilla.  

 

Investointipäätöksen tekeminen mallin avulla eli strukturoidusti näyttäisi olevan 

perusteltua kun investointipäätöstä halutaan lähestyä mahdollisimman 

objektiivisesti. Intuitiivinen eli subjektiivinen lähestymistapa on enemmän 

perusteltua tilanteissa, kun tilannetta on hankala mallintaa tai epävarmuus on niin 

suurta, että laskelmien luotettavuus kärsii. Ei-strukturoitu lähestymistapa voisi 

olla perusteltua esimerkiksi strategisissa investoinneissa, joissa saatavat hyödyt 

ovat sekä hyvin epävarmoja ja jakautuvat pitkälle aikavälille. Toinen esimerkki 

ei-strukturoidun lähestymistavan käytöstä voisi olla välttämätön 

korvausinvestointi, joka on ehdottomasti tehtävä esimerkiksi lain velvoittamana.  

Periaatteessa kaikenlaiset investoinnit on mahdollista tehdä strukturoidusti eli 

jonkin määritellyn prosessin mukaisesti, mutta oleellisempaa on kysyä onko siinä 

mieltä.  

 

Tässä diplomityössä luodussa yritysinvestointiprosessimallissa prosessi on jaettu 

viiteen päävaiheeseen, jotka koostuvat pienemmistä vaiheista. Prosessi alkaa 

tiedonkeräämisellä ja muokkauksella, minkä jälkeen tehdään erilaisia analyysejä 

sekä tietoa jalostetaan erilaisten menetelmien avulla. Kolmannessa vaiheessa 

tehdään arvonmäärityslaskelmat olemassa olevien tietojen pohjalta. Analyysien ja 

laskelmien pohjalta muodostetaan synteesi merkityksellisistä tekijöistä ja 

laskelmista, minkä jälkeen on tarvittavat tiedot päätöksen tekemiseksi.  Mallin 

päävaiheet ovat esitetty kuvassa 9.  



37 

 

 

 

Kuva 9. Prosessin päävaiheet 

 

4.2 Prosessimallin alavaiheet 

4.2.1 Tiedon kerääminen ja varastointi 

 

Ensimmäinen vaihe koostuu tiedon keräämisestä, varastoinnista ja analysoinnista. 

Tietoa kerätään ulkoisista sekä sisäisistä lähteistä. Sisäiset tietolähteet voivat 

sisältää esimerkiksi tietoja ja ennusteita yrityksen kustannuksista, tuotteiden 

kysynnästä, kilpailijoista. Ulkoisina tietolähteinä voidaan mainita esimerkiksi 

toimialatieto sekä rahoitusmarkkinatieto, joita tulee hyödyntää soveltuvin osin. 

Tietojen varastoinnissa tulee ottaa huomioon seuraavassa vaiheessa tehtävien 

analyysien tietotarpeet. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja valitaan 

merkityksellisimpiä muuttujia, joille muodostetaan estimaatit. Ensimmäinen vaihe 

on esitetty kokonaisuudessaan kuvassa 10.  
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Kuva 10. Prosessin 1. vaihe 

 

4.2.2 Analyysi ja menetelmät 

 

Toinen vaihe koostuu useista analyyseistä, joita tuetaan useilla erilaisilla 

menetelmillä. Toisen vaiheen analyyseissä hyödynnettävät tiedot ovat kerätty 

ensimmäisessä vaiheessa.  Tehtävät analyysit ovat tavalla tai toisella oleellisia 

lopullisen investointipäätöksen kannalta. Prosessissa on kuitenkin tärkeää käyttää 

kaikkein merkityksellisimmiksi nähtyihin analyyseihin enemmän aikaa kuin 

vähemmän merkityksellisimpiin.  Analyysejä tehdään niin yrityksen sisäisistä 

tekijöistä kuin ulkoisistakin. Osa analyyseistä pyrkii jalostamaan tietoa 

seuraavalle vaiheelle, jossa tehdään laskelmia taloudellisesta suorituskyvystä. 

Loput analyyseista tukevat lopullista päätöksentekoa. Analyysien tekemisessä 

hyödynnetään sekä subjektiivisia, että rationaalisia menetelmiä. Vaihe on esitetty 

kuvassa 11.  
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Kuva 11. Prosessin 2. vaihe 

4.2.3 Arvonmääritys 

 

Mallin kolmas vaihe koostuu arvonmäärityslaskelmista, joiden avulla selvitetään 

yrityksen taloudellista suorituskykyä ja investoinnin kannattavuutta. 

Arvonmääritys on jaettu kahteen osioon: perinteisiin arvonmääritysmalleihin sekä 

optiopohjaisiin malleihin.  Arvonmäärityksessä hyödynnetään sekä subjektiivisia, 

että rationaalisia menetelmiä. Perinteisessä arvonmäärityksessä hyödynnetään 

nettonykyarvolaskentaa, joihin lähtöarvot saadaan rationaalisilla menetelmillä. 

Optiopohjaisissa menetelmissä hyödynnetään subjektiivisia menetelmiä kuten 

asiantuntija-arvioita sekä aiemman vaiheen analyysejä. Näiden tietojen pohjalta 

luodaan 3 skenaariota ja kassavirtaennusteet. Kassavirtaennusteiden pohjalta 

lasketaan optioiden arvoja, joita hyödynnetään Datar-Matthews – menetelmässä. 

Vaihe on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Prosessin 3. vaihe 

 

4.2.4 Päätöksenteko 

 

Päätöksentekovaihe on mallin viimeinen vaihe. Investointipäätös koostuu 

aiemmista vaiheista saatujen tietojen pohjalta. Päätöksessä otetaan huomioon 

yrityksen suorituskyky operatiivisesta sekä taloudellisesta näkökulmasta. 

Taloudellisessa näkökulmassa huomioidaan investoinnin odotettu duraatioaika, 

jota verrataan yrityksen omiin intresseihin. Päätöksessä huomioidaan sijoittavan 

yrityksen kyky kontrolloida ja vaikuttaa kohdeyrityksen päätöksentekoon. 

Vaikutusmahdollisuuksien avulla voidaan vaikuttaa kohdeyrityksen riskisyyteen. 

Päätöksenteossa tulee huomioida investoinnin ajoitus aiempien analyysien kuten 

makroekonomisten ja markkina-analyysien valosta. Yrityksen 

irtautumispäätöksessä myös tiedon asymmetrisyys on hyvin merkityksellistä, 

minkä vuoksi yhtiöstä mahdollisesti saatavaa hintaa tulisi verrata laskelmien 

mukaiseen niin sanottuun todelliseen hintaan. Kaikista huomioitavista tekijöistä 

vedetään synteesi, joista tehdään päätös investoida edelleen tai luopua 

investoinnista. Lisäksi yksi mahdollisuus on viivyttää päätöksentekoa, jolloin 

prosessi tulee uusia uudella päivitetyllä aineistolla halutun ajan jälkeen. 

Päätöksentekovaihe on esitetty kuvassa 13. 
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 Kuva 13. Prosessin 4. vaihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

5 TUTKIMUSASETELMA JA EMPIIRINEN ANALYYSI 

5.1 Tutkimusasetelma 

5.1.1 Yritysesimerkin lähtötiedot ja tapahtumaketju 

 

Paroc on eristystuotteita valmistava Suomessa kotipaikkaansa pitävä yhtiö. 

Yrityksen lähihistoria on hyvin värikäs ja yritys on kokenut hyvin monenlaisia 

muodon muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana. Paroc on ollut kauan osa 

suomalaista teollisuusyritys Partekia, jonka pitkät perinteet ulottuvat vuoteen 

1898. Partek oli monialayhtiö, joka valmisti monenlaisia 

kuormankäsittelylaitteita, metsä- ja maatalouskoneita sekä harjoitti 

konepajatoimintaa. Vuonna 2001 Kone Oyj osti Partekin, minkä jälkeen se 

pilkottiin ja myytiin.  (Wikipedia, 2010)   

Ennen Kone Oyj:n tekemää yrityskauppaa vuonna 1999 Industri Kapital 1997 

(IK97) osti Partek Oyj:ltä eristeliiketoiminnan. Yrityskaupan aikaan Industri 

Kapital oli Pohjois-Euroopan suurimpia pääomasijoitusyhtiöitä.  IK97 oli Industri 

Kapitalin yritysryhmään kuuluva pääomasijoitusrahasto, joka hallinnoi yhtä sen 

IK97 Fund – nimistä rahastoa.  Tuolloin Industri Kapitalin hallitsemien rahastojen 

arvo oli noin miljardi euroa. Kaupan yhteydessä eristeliiketoiminta eriytettiin 

tytäryhtiö Paroc Groupiin, minkä jälkeen IK97-rahasto hankki äänienemmistön 

oikeuttavan osuuden Paroc Groupista. Suuruudeltaan IK:n yritysryhmän 

liikevaihto oli vuonna 1998 noin 0,8 miljardia euroa kun taas Partekin 

eristeliiketoiminnan liikevaihto noin 0,23 miljardia euroa. (Kilpailuvirasto 1999) 

Vuonna 2002 Partek, Industri Kapital sekä Paroc sopivat Banc of America Equity 

Partnersin kanssa Paroc Group Oy Ab:n kanssa osakkeiden myynnistä 

yhdysvaltalaiselle Banc of America Equity Partnersin hallinnoimalle 

suomalaiselle holding-yhtiölle. (Arvopaperi 2010) Vuonna 2003 eurooppalaisiin 

yhtiöihin investoiva samainen BACP:n investointirahasto osti Paroc Groupista 

määräysvallan (Kilpailuvirasto 2002). Tässä yhteydessä Industri Kapital ilmoitti 

irtautuvansa Parocista (Investment Partners 2009). Muutamaa vuotta myöhemmin 
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vuonna 2006 kesäkuussa Bahrainilainen Arcapita ilmoitti ostavansa Parocin. 

Tuolloin arvio yhtiön hinnasta oli 620 miljoonaa euroa ja Bahrainilaiset näkivät 

yhtiössä suuren potentiaalin nopeaan kasvuun erityisesti kasvavien Itä-Euroopan 

markkinoiden ansiosta. Lisäksi Arcapita näki painavana ostoargumenttina Parocin 

tasaiset kassavirrat. (Arcapita 2006) Arcapitan lehdistötiedotteen mukaan tärkeää 

Parocin ostossa oli mahdollisuus päästä osallistumaan pitkäntähtäimen kasvuun 

Itä-Euroopassa toimittamalla rakennusteollisuudelle eristeitä. Tuolloin Arcapita 

näki, että Itä-Euroopassa rakentaminen jatkuu siellä vallinneen asuntovajeen 

vuoksi. (Arcapita 2007) Vuotta myöhemmin vuonna 2008 korkokulut vastasivat 

Parocin liikevaihdosta noin 12 prosenttia 446 miljoonan euron liikevaihdosta. 

(Etelä-Saimaa 2009)  

Vuoden 2009 lopulla uutisoitiin, että Paroc kaatuu taantumassa pankkien syliin. 

Hieman aiemmin toukokuussa 2009 suurimmat velkojapankit järjestäytyivät 

ohjausryhmäksi, jonka yhteydessä omistajat ja velkojat päättivät teetättää 

markkina-arvoselvityksen konsulttiyhtiö KPMG:llä. Selvityksen perusteella 

yhtiön arvo oli noin 300 miljoonaa euroa, joka oli alle puolet Arcapitan vuonna 

2006 maksamasta hinnasta ja samalla alle puolet yhtiön kokonaisveloista. 

Pitkäaikaisia velkoja oli noin 700 miljoonan euroa ja yhtiön korkokulut jo 55 

miljoonaa euroa, minkä seurauksena yhtiön tulos kääntyi tappiolliseksi. Huonon 

taloussuhdanteen aiheuttaman heikon tulostason vuoksi yhtiöllä ei ollut 

mahdollisuutta selviytyä suurista korkokuluista. (Mäntylä 2009) 

Paroc ei kyennyt selviytymään veloista ja sen vuoksi joulukuussa 2009 yhtiön 

uutisoitiin siirtyvän bahrainilaisilta pankeille.  Järjestelyssä ennen yhtiön 

siirtymistä pankit irtisanoivat yhtiön velat ja ottivat vasta sen jälkeen yhtiön 

haltuun. Järjestelyn yhteydessä yrityksen henkilöstö sekä Arcapita menettivät 

osuutensa pankeille. Parocin velkojina on noin 35 pankkia, joista Suomesta on 

Nordea. Suurin velkoja on hollantilainen ING-pankki, jonka osuus uudesta 

Parocista on 15 prosenttia. Lehtiuutisen mukaan pankkien suunnitelma on olla 

omistajina muutamia vuosia kunnes velat ovat pienemmät kuin yrityksen arvo. 

Tämän jälkeen vaihtoehtoina ovat yrityksen listaus pörssiin tai myyminen. 

(Taloussanomat 2009) 
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Parocin vuotuinen käyttökate eli tulos ennen veroja, poistoja ja korkomenoja oli 

noin 40 miljoonaa euroa, joka on jokseenkin kohtuullinen suoritus huonosta 

taloussuhdanteesta huolimatta. Sen vuoksi kaikki velkojat ovat tyytyväisiä 

nykyiseen yhtiön toimintaan sekä johtoon. (Mäntylä 2009) Yritysjärjestelyiden 

edetessä Parocin velkataakka pieneni 350 miljoonaan euroon ja neuvotteluiden 

tuloksena velkojen sopimusehdot parantuivat. Lisäksi uusittu rahoitusrakenne 

tukee yrityksen kasvumahdollisuuksia. Parocin toimitusjohtajan mukaan uusi 

rahoitussopimus takaa vakaan taloudellisen tilanteen, joka puolestaan 

mahdollistaa tuottoisan ja menestyksekkään tulevaisuuden. (Avanza Bank 2009) 

Pääomasijoittajat käyttivät paljon velkavipua perustamansa holdingyhtiön kautta. 

Yritysostoa varten perustetulle holdingyhtiölle otettiin paljon velkaa, jolla 

mahdollistettiin suuren yritysoston tekeminen. Holdingyhtiön velkojen 

vakuuksina olivat ostettavan yrityksen osakkeet. Holdingyhtiö ja Paroc fuusoitiin, 

jolloin velat siirtyivät käytännössä Parocin velvoitteeksi. Velkojen takaisinmaksu 

oli tarkoitus toteuttaa ostettavan yrityksen voitollisen liiketoiminnan avulla. 

Aiemmin mainitut pääomasijoittajat toteuttivat yritysoston yhteensä kolme kertaa, 

ja jokainen yhtiö nosti yrityksestä huomattavia määriä osinkoja. Osinkojen 

maksun seurauksena yrityksen taloudellinen tilanne ei parantunut. Taloudellisen 

suhdanteen heikennyttyä Paroc ei selviytynyt suuresta korkotaakastaan, ja 

yrityksen osakkeet eivät riittäneet velkojen takuiksi. Tämän seurauksena velkojien 

oli pakko puuttua, minkä seurauksena osakkeet siirtyivät johdolta sekä 

pääomasijoitusyhtiöltä noin 35 pankille. Pankeille kaatuneen Parocin veloista 

pyyhittiin ensiksi pois 170 miljoonaa euroa, minkä jälkeen Parocille jäi velkaa 

350 miljoonaa euroa. Pankkien päätöksen mukaan yhtiö maksaa velasta vain 

korkoa kunnes pankit löytävät yritykselle ostajan. (Kauppalehti 2009) 

Tapahtumaketjun tärkeimmät käänteet näkyvät kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Parocin lähihistorian käännekohdat. 
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5.1.2 Nykytila 

 

Pankit omistavat Parocin kokonaan ja heidän tavoitteenaan on irtautua yhtiöstä 

mahdollisimman pienin luottotappioin. Luonnollisesti irtaantumisen tulisi 

tapahtua suhteellisen nopeasti, koska yhtiön omistaminen ei kuulu pankin 

ydinliiketoimintaan.  Pankkien irtautuminen ei kuitenkaan ole tällä hetkellä 

välttämättä järkevää, sillä Parocin markkinahinta on verrattain huono. Huono 

markkinahinta selittyy rakennusteollisuuden tämän hetkisestä heikosta tilanteesta, 

joka tarkoittaa myös huonoa eristetuotteiden kysynnälle. Tämän vuoksi pankin 

tulee selvittää, onko järkevämpää myydä yritys KPMG:n arvion mukaisella 

hinnalla vai odottaa 3-5 vuotta ja myydä yritys silloin.  

 

Pankkien kannalta tilanne ei ole niin huono kuin voisi kuvitella, sillä 

käyttökatteen suuruus oli 40 miljoonaa velan ollessa 350 miljoonaa euroa. Pankit 

hyötyvät Parocin suuresta korkotaakasta, sillä Parocille korkokulut ovat 

verovähennyskelpoisia ja kaikki ylimääräinen raha voidaan maksaa ulos yhtiöstä 

korkoina. Pankkien kannalta oli nähtävästi järkevää pienentää velkataakka sen 

verta pieneksi Parocissa, jotta yhtiön tulos korkokulujen jälkeen ei vetäisi tulosta 

tappiolle. Tappiollinen tulos olisi ollut haitallista omistajille, sillä sitä ei olisi voitu 

vähentää pankkien verotuksessa. Pankkien luottotappiot vähentävät niiden tulosta, 

mikä puolestaan vähentävää verorasitusta. Yrityksestä löytyvistä tiedoista ei 

selvinnyt poistojen suuruutta, minkä vuoksi laskelmissa joudutaan tekemään 

oletuksia.  

 

Pankkien tilanne on haastava päätöksenteoksen kannalta, sillä tilanteet muuttuvat 

jatkuvasti, eikä taloussuhdannekaan ole tällä hetkellä suotuisa. Ståhle et al. (2002, 

107 - 108) mukaan tällaisessa tilanteessa, jossa asiat eivät ole kypsiä, tulee olla 

tilannetietoinen etenkin, että mikä aikaikkuna on avoin millekin asialle. Tämän 

vuoksi ympäristöä ja olosuhteita tulisi havainnoida jatkuvasti. Tärkeää on myös 

ymmärtää päätöksenteossa mahdollisuudet, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 

ymmärrystä olla toimimatta silloin, kun aika ei ole otollinen. Parocin tapauksessa 
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näyttää juuri siltä, että hetki (2.3.2010) ei ole otollinen yrityksen myynnille 

johtuen huonoista talousnäkymistä, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti yrityksestä 

saatavaan hintaan. Sen vuoksi pankkien kannalta oleellista on miettiä eri 

toimintavaihtoehdot ja nähdä päätöksenteossa myös aikaperspektiivi.  

 

5.1.3 Vaihtoehdot 

 

Yrityskaupalle on lähtötietojen perusteella asetettu kaksi erilaista vaihtoehtoa; 

yrityksen myyminen välittömästi (2.3.2010) tai viiden vuoden kuluttua (2.3.2015). 

Diplomityön empiirisen osuuden vuoksi mahdollisuudet ovat jaettu kahteen 

tapaukseen, jotta laskelmat tarvitsee tehdä vain yhteen kertaan. Käytännössä 

vaihtoehdot ovat kuitenkin yrityksen myynti heti tai myynti myöhemmin. 

Yrityksen myynti myöhemmin tarkoittaa investoimista yhtiöön. Kuvassa 15 on 

esitetty reaalioptioajattelun mukainen lähestymistapa.  

 

 

 Kuva 15. Reaalioptioajattelun mukainen lähestymistapa.  

 

 

5.2 Tutkimuksen aineisto ja lähtötiedot mallille 

 

Tutkimusaineistona käytetään työssä aiemmin esitettyjä tietoja, joiden lisäksi 

joudutaan tekemään joitakin oletuksia. Oletuksia joudutaan tekemään diplomityön 

aikapuitteen vuoksi. Lisäksi joissain tapauksissa todellisten arvojen selvittäminen 

ei ole tarkoituksenmukaista diplomityön tutkimuskysymysten näkökulmasta. 

Taustaselvitystyön pohjalta saatua yritysaineistoa käytetään luodulle mallille 

inputtina. Mallin kaikkia vaiheita ei käydä työssä hyvin perusteellisesti läpi, sillä 
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työssä on haluttu paneutua etenkin laskentamenetelmiin ja niillä saavutettuihin 

tuloksiin. Tuloksien uskottavuutta ja mallin yleistä käytettävyyttä arvioidaan työn 

lopuksi.  

 

5.2.1 Rahoitusmarkkinatieto 

 

Paroc ei ole pörssilistattu yhtiö, minkä vuoksi riittävien laskentatietojen 

hankkimisessa joudutaan käyttämään kilpailijoista saatavaa tietoa. 

Optiopohjaisessa hinnoittelussa tarvitaan estimaatti yrityksen hinnan muutoksen 

volatiliteetista eli tässä tapauksessa lasketaan osakkeen tuoton keskihajonta. 

Parocin tapauksessa volatiliteetin estimointiin käytetään kilpailijan vastaavaa 

tietoa. Lähteenmäki (2007) mukaan Parocin pahin kilpailija on maailman suurin 

vuorivillavalmistaja Rockwool. Yhtiö on listattu NasdaqOmx – pörssissä 

Kööpenhaminassa, joten käytetään vertailuindeksinä Kööpenhaminan pörssi-

indeksiä. (Rockwool 2010).  Yhtiön nettisivuilla annetaan yhtiön pörssikurssin 

kehitys, josta pystytään laskemaan haluttu volatiliteetti. Laskentaesimerkissämme 

laskettu volatiliteetti yleistetään alan yleiseksi volatiliteetiksi. Parhaimman 

mahdollisen arvion tulevasta volatiliteetistä olisi saatu laskemalla yhtiön osakkeen 

optioiden hinnoista implisiittinen volatiliteetti. Rockwoolilla ei kuitenkaan ole 

pörssioptioita, joten implisiittistä volatiliteettiä ei voida laskea. 

Laskentaesimerkissä volatiliteetin laskemiseen käytetään pörssidataa, joka on 

kerätty noin kahden vuoden aikajaksolta 17.3.2008–2.3.2010. Pidemmältä 

aikaväliltä laskettu volatiliteetti ei kuvaisi enää arvonmäärityshetken tilannetta, 

sillä esimerkiksi neljän vuoden aikaväliltä laskettuun volatiliteettiin tulisi mukaan 

finanssikriisi. Tämän seurauksena saatu arvo olisi liian turbulenttia aikaa kuvaava. 

Finanssikriisi heijastui rakentamisen vähentymisenä yhtiön myyntiin ja siten sen 

arvoon. (Rockwool 2009). Kuvasta 16 voidaan nähdä, miten finanssikriisi on 

vaikuttanut yhtiön pörssikehitykseen.  Aikaväliltä kerätyllä viikkoaineistolla 

vuotuiseksi volatiliteetin arvoksi saadaan 68,93 %.   Volatiliteetin arvioinnissa 

olisi voinut käyttää edistyneitä mallia, mutta niiden käyttö ei ole työn kannalta 

tarkoituksenmukaista. 
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Kuva 16. Vertailuyhtiön kurssikehitys vuosina 2005–2010.  (Rockwool 2010) 

 

5.2.2 Pääoman tuottovaade 

 

Pääoman tuottovaateen laskemiseen käytetään CAP-mallia. Pääoman 

tuottovaateen laskemiseksi joudutaan laskemaan beeta-estimaatti, hankkimaan 

tiedot markkinaportfolion keskimääräisestä sekä riskittömästä tuotosta.  Beeta-

estimaatin laskentaan käytetään regressioanalyysiä, joka tehdään viikoittaisella 

pörssidatalla. Regressioanalyysissä valitaan selitettäväksi muuttujaksi yhtiön 

logaritmiset tuotot ja selittäväksi portfolion logaritmiset tuotot. Logaritmisten 

tuottojen sijaan voidaan käyttää prosentuaalisia tuottoja ilman, että beetan arvo 

muuttuu paljoa. (Vaihekoski 2004, 206) Beeta-estimaatin arvoksi saadaan 0,945 ja 

sen selityskertoimeksi saadaan 0,359 eli malli selittää y:n vaihtelusta 35,9 

prosenttia (Tuppura & Virta 2010, 29).   Beetan t-arvo ylittää reilusti merkitsevän 

rajan, jonka mukaan beeta on siis merkitsevä. Nyrkkisäännön mukaan t-arvon 

tulee olla alle -2 tai yli 2 ja saatu t-arvo oli 7,49. Täten beeta on hyvin merkitsevä 

muuttuja selitettäessä Rockwoolin tuottoja. (Vaihekoski 2004, 208)  

 

Saadun beeta-arvon pienuus hieman ihmetyttää, sillä yleisesti rakennusteollisuutta 

pidetään suhdanneherkkänä alana ja sen perusteella voisi myös beetan oleva yli 

yhden. Martikainen (2010) mukaan esimerkiksi YIT:n pitkän aikavälin beeta on 

1,23.  Toisaalta tämän tiedon valossa saatua beetan arvoa voidaan pitää melkoisen 

realistisena. Markkinaportfolion tuoton estimointi historiallisella datalla on hyvin 

haastavaa, mikä johtuu viime vuosien turbulenteista ajoista sekä finanssikriisistä. 
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Markkinaportfolion seuraavien vuosien tuotoksi arvioidaan summittaisesti 8 

prosenttia, joka voi olla hyvinkin paljon väärässä. Arvioinnin pohjana käytetään 

Martikaisen (2010, 74) ilmoittamaa 6,2 % tuottoa, joka on S&P 500 – indeksin 

keskimääräinen tuottoprosentti vuosilta 1948–1998. Toisaalta arvioinnissa 

vältetään tekemästä hyvin radikaaleja arvauksia, sillä ne ovat todennäköisesti 

entistä enemmän väärässä. Riskittömänä korkokantana käytetään valtion 3 vuoden 

ja 5 kuukauden maturiteettista obligaatiota, jonka vuosikorko on 3,25 prosenttia. 

Näiden lähtötietojen mukainen vuotuinen tuottovaatimus yhtiölle CAP – mallin 

mukaisesti on 7,74 prosenttia. Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 

1. 

 

 

Taulukko 1. Regressioanalyysin tulokset. 

 

Pääomantuottovaatimuksessa tulee ottaa huomioon yhtiön taseessa olevat velat, 

jotta yhtiön konkurssiriski jakaantuu osaksi myös lainojen myöntäjille.  Parocin 

tapauksessa velkoja on samalla omistaja, minkä vuoksi velkojen osuutta ei tarvitse 

eritellä pääomantuottovaatimuksesta. Yhtiössä kiinni olevaan pääomaan liittyvä 

kaikki riski on tässä tapauksessa pankilla. Pääoman tuottovaatimuksen 

määrittämisen jälkeen lasketaan yhtiölle vuotuinen tuottovaatimus, joka pohjautuu 

yrityksen teettämään hinta-arvioselvitykseen.  Pääoman vuotuiseksi 

tuottovaatimukseksi saadaan 23,2 miljoonaa euroa.  
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5.3 Analyysit ja menetelmät 

5.3.1 Makroekonomiset trendit 

 

Makroekonomisia trendejä voidaan käydä esimerkiksi PESTEL – analyysin 

pohjalta (Kässi 2009, 46), mutta tässä analyysissä keskitytään työnluonteesta 

johtuen ekonomisiin tekijöihin.  

 

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutosprosentti on kasvanut voimakkaasti vuosina 

2006 -2008, jonka jälkeen muutos on voimakkaasti pienentynyt. Vuoden 2009 

lopulla vuosimuutos oli nollan tuntumassa. Hyvin alhainen inflaatio indikoi 

tuotteiden hintojen hyvin hidasta hintojen nousua. Kuluttajahintaindeksin 

muutosprosentti on esitetty kuvassa 17. (Tilastokseskus 2010a)  

 

 

Kuva 17. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos %. (Tilastokeskus 2010b) 

 

Bruttokansantuotteen kasvu jatkunut voimakkaasti vuoteen 2007 saakka. Tämän 

jälkeen BKT:n kasvu on lähtenyt voimakkaaseen laskuun päätyen vuoden 2009 

lopussa alle prosentin kasvuun. Bruttokansantuotteen volyymin laskiessa kahtena 

perättäisenä vuosineljänneksenä voidaan kansantalouden todeta olevan 

taantumassa. Suomen bruttokansantuotteen nähdään olevan merkityksellistä, sillä 

Parocin päämarkkinat ovat Pohjois- ja Itä-Euroopassa (Projektiuutiset, 2010).  

Kuvan 18 perusteella voidaan todeta, että taantuman talttumisesta ei ole merkkejä.  
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Kuva 18. Bruttokansantuotteen kasvu (%) Suomessa.  (Tilastokeskus, 2010c) 

 

5.3.2 Toimiala-analyysi 

 

Liikevaihdon muutos rakentamisessa on ollut hyvin laskujohteinen ja kuvan 19 

mukaan positiivista kehitystä ei ole havaittavissa. Liikevaihdon kasvu on ollut 

negatiivista. Toisaalta kuvaajan aineisto on hyvin lyhyeltä aikaväliltä, minkä 

vuoksi pitkänaikavälin trendiä ei voida hahmottaa. 

 

 

Kuva 19. Liikevaihdon muutos rakentamisessa (Tilastokeskus 2010d) 

 

Teollisuuden uusien tilauksien vähenemisen suunnan nähdään muuttuneen 

positiivisempaan päin ja vuoden 2009 lopulla tilausten määrä on jopa kasvanut. 

Kuitenkin alkuvuonna 2010 tilausmäärät lähtivät vuotta aiempaan verrattuna 
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laskuun. Tämänkin aineiston valossa voidaan todeta, että positiivinen kehitys ei 

ole ollut kuin väliaikaista. Uusien tilauksien kehitys esitetty kuvassa 20. 

 

 

Kuva 20. Teollisuuden uusien tilauksien muutos. (Tilastokeskus 2010e) 

 

Tehdasteollisuustuotannon muutos edellisestä vuodesta on ollut myös 

laskujohteinen. Tehdasteollisuustuotannon heikkeneminen vaikuttaa uusien 

teollisuusinvestointien tekemiseen, minkä vuoksi teollisuuden kysyntä Parocin 

tuotteille vähenee. Bruttokansantuotteeseen verrattuna tuotannon muutos on vielä 

voimakkaampaa ja laskusuhdanne ei näytä kuvan 21 perusteella olevan 

saavuttanut pohjaansa. 

 

 

Kuva 21. Tehdasteollisuustuotannon muutosprosentti. (Tilastokeskus 2010e) 

 

Kaikkien kuvaajien pohjalta voidaan todeta, että kysynnän elpyminen ei ole 

lähtenyt käyntiin eikä markkinan oleteta saavuttaneen pohjaa.  Myöskään 
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kilpailijat eivät ole nähneet merkkejä toimialan elpymisestä maaliskuuhun 2010 

mennessä. (Rockwool 2010b, 12) 

 

Rakennustoimialalla kustannusten nousu tilastojen perusteella näyttää olleen 

viimeisen reilun kahden vuoden aikana pysyneen samana. Kuvan 22 voidaan 

myös huomata, että kustannusten nousu voi olla hyvinkin nopeaa suhdanteen 

ollessa kuumimmillaan. Rakennuskustannusindeksikuvaajan pohjalta voidaan 

odottaa hyvin maltillista kustannusten nousua lähivuosina. 

 

 

Kuva 22. Rakennuskustannusindeksi. 

 

5.3.3 Kilpailija-analyysi 

 

Kilpailija-analyysin 3 avainasiaa ovat strategioiden, kustannusrakenteen ja 

arvoketjun sekä suorituksen arviointi. (Tynninen, L. 2009) Parocin 

merkittävimmän kilpailijan Rockwoolin strategiana on panostaa voimakkaasti 

tuotekehitykseen sekä ympäristöystävällisyyteen. Rockwool on merkittävä 

kilpailija Parocille, sillä sen liikevaihto on 1,8 miljardia euroa. He ovat myös 

vahvoja ja kasvavia toimijoita Parocin päämarkkinoilla Pohjois- sekä Itä-

Euroopassa. (Rockwool 2010) Heidän strategiansa on ollut fokusoitua 

asiakaslähtöisiin ratkaisuihin. Lisäksi heidän kustannusten vähentämisohjelma on 

tuottanut tulosta, minkä seurauksena heidän asemansa on hyvä kilpailijoihin 

nähden. Tämän vuoksi Rockwoolilla on kyky kasvaa kannattavasti. (Rockwool 

2010b, 10) 
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5.3.4 Yritysanalyysi 

 

Parocin liikevaihto oli vuonna 2008 446 miljoonaa euroa kun tulos ennen 

rahoituseriä oli 86 miljoonaa euroa. (Kauppalehti 2009b). Tästä voidaan laskea 

käyttökateprosentti, joka saadaan jakamalla tulos ennen rahoituseriä liikevaihdolla 

(Haverila et al. 2005, 151). Käyttökateprosentiksi saadaan 19,3 prosenttia. Parocin 

kannattavuuden voidaan nähdä varsinaisen toiminnan osalta olevan kannattavaa. 

Toisaalta jos huomioon otetaan rahoituskulut ja lasketaan nettotulosprosentti, 

voitaisiin toiminnan kannattavuuden todeta olevan erittäin huono. Parocin suuret 

velanhoitokulut vievät nettotuloksen negatiiviseksi. 

 

5.4 Arvonmääritys perinteisillä menetelmillä 

 

Arvonmääritys on jaettu kahteen osioon: arvonmääritykseen perinteisillä 

menetelmillä sekä arvonmääritykseen optiomenetelmillä. Arvonmäärityksessä 

hyödynnetään aiempien analyysien pohjalta saatuja tietoja. 

 

Arvonmäärityksessä hyödynnetään saatavissa olevaa tietoa nykyisestä 

tuloksentekokyvystä, pääoman tuottovaadetta sekä näkymiä rakennusteollisuuden 

elpymisestä. Tulevien kassavirtojen ennustamisessa voitaisiin käyttää hyvinkin 

hienostuneita analyysejä, joissa tulevaisuuden kassavirtojen vaikuttavat tekijät 

jaettaisiin pienempiin kokonaisuuksiin ja tekijät arvioitaisiin yksi kerrallaan. 

Tässä diplomityössä käytetään saatavilla olevia tietoja bruttokansantuotteen, 

korkotason, ansiotasoindeksin, rakentamisen määrään, käyttökatteen sekä 

rakennuskustannusindeksin muutoksista, mitkä perustuvat Rakennusteollisuus 

ry:n teetättämiin sekä Tilastokeskuksen tarjoamiin tilastoihin. Tilastojen 

perusteella alan näkymät ovat suhteellisen synkät, sillä kasvu on tippunut 

muutaman prosentin tuntumaan. Toisaalta tulee muistaa, että inflaatiotaso on 

hyvin matala. Rakennusalan nousun nähdään tapahtuvan hitaasti Suomessa sekä 

Euroopassa ja investointien väheneminen jatkuu ainakin vuoden 2010 loppuun. 

(Korhonen 2009) Tilastojen ja asiantuntijoiden lukuihin viitaten tulevien 

kassavirtojen kasvun oletetaan kasvavan 3 prosenttia vuodessa. Kuvassa 23 on 
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esitetty Rakennusteollisuus ry:n esittämät tilastot, jossa on esitetty yrityksen 

kassavirtoihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia vuosilta 2006–2010. 

 

Kuva 23. Rakennusteollisuuden kehitys vuosina 2006–2010. (Rakenusteollisuus 

2009) 

 

Yrityksen nykyarvon laskemisessa käytetään osinkoperusteista mallia, jossa 

osinkona käytetään yrityksen lähtötiedoista saatua 40 miljoonan euron vuotuista 

käyttökatetta. Käyttökatteen käyttäminen on perusteltua tilanteessa, jossa 

korkokulujen saajana on sen omistaja. Poistot oletetaan aivan minimiin, minkä 

seurauksena yhtiön pitkän aikavälin jatkuvuus vaarantuu. Lyhyellä aikavälillä 

taseen alasajoa voidaan tehdä, mutta tulevaisuudessa korvausinvestoinnit ovat 

välttämättömiä. Korvausinvestointien lykkääminen nostaa laskennallista arvoa 

rahan aika-arvoajattelun perusteella.  Jäännösarvon laskemisessa hetkellä t=5 

käytetään Gordonin mallia, minkä jälkeen jäännösarvo diskontataan nykyhetkeen. 

Jäännösarvossa tulee ottaa huomioon, että yrityksen myymisen jälkeen 

käyttökatteen käyttäminen osinkona ei ole perusteltua. Tämän vuoksi tulisi ottaa 

huomioon korkokulujen nykyarvoa vähentävä vaikutus, koska omistaja ei 

hyödykään enää korkokulujen tulosta vähentävästä vaikutuksesta. Laskelmalla 

yrityksen nettonykyarvoksi saatiin 833,14 miljoonaa, joka on hyvin huomattavasti 

enemmän KPMG:n antamaan markkinahinta-arvioon verrattuna. Laskelman 

antama hyvin korkea nettonykyarvo johtuu osaltaan lähtöolettamuksesta, jossa 

korvausinvestoinnit lyödään laimin. Toisaalta voidaan todeta, että 

pääomasijoittajien hyvässä suhdanteessa maksama 700 miljoonan euron 
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kauppahinta puoltaa nettonykyarvolaskelmassa saadun arvon oikeaa 

suurusluokkaa. Diskonttokorkokantana käytettiin 7,74 prosenttia, jossa otettiin 

investoinnin riskisyys huomioon, sillä korkokanta määritettiin käyttämällä CAP-

mallia. Nettonykyarvolaskelmat on esitetty liitteessä 1. 

 

5.5 Arvonmääritys optiomenetelmillä 

 

Investoinnin mahdollisuuksien arvo määritetään 4 erilaisella optioajatteluun 

pohjautuvalla menetelmällä. Valitut menetelmät ovat Black-Scholes-, binomi-, 

Datar-Matthews- sekä Fuzzy Payoff – menetelmä.  

 

5.5.1 Black-Scholes - menetelmä 

 

Option hinnanmäärityksen tarkoituksena on laskea olemassa olevan 

mahdollisuuden arvo. Option hinta määritetään käyttämällä finanssimaailmasta 

tuttua Black & Scholes – mallia. Mallin käyttämisessä hankalinta on 

mahdollisimman hyvien lähtöarvojen estimointi. Tässä laskussa käytetään 

aiemmin pörssidatasta määritettyjä arvoja. Parocin tapauksessa pankin nähdään 

ottavan pitkäpositio eli hankkivan osto-option yrityksen ostamiseksi. Tämän 

perusteella B&S – mallilla lasketaan osto-option hintaa. Mallilla lasketaan 

odotusarvo miten paljon pankin kannattaa maksaa mahdollisuudesta omistaa 

yritys viiden vuoden päästä. Mallissa käytetään aiemmin laskettua volatiliteettia, 

joka oli 68,93 prosenttia. Option toteutushinnaksi määrätään hinta, joka vastaa 

tämän hetkisen arvoa sekä sen vaihtoehtoiskustannusta viiden vuoden 

ajanjaksolla. Option toteutushinta on 300 miljoonaa euroa lisättynä viiden vuoden 

koroilla korkokannan ollessa 7,74 prosenttia. Täten option toteutushinnaksi 

asetetaan 435,5 miljoonaa euroa. Käytetty riskitön korkokanta oli 3,25 prosenttia. 

Saaduilla lähtöarvoilla option arvoksi saatiin 154,43 miljoonaa euroa, jonka 

verran yrityksen tulee korkeintaan maksaa mahdollisuudesta omistaa yritys 

ajanhetkellä t=5. Option hinnoittelussa tulee kuitenkin muistaa, että option 

hinnoittelu voidaan nähdä vedonlyöntinä option lopun voimassaoloajan 
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volatiliteetista (Pätäri 2009, 78). Saatua option hintaa verrataan pankille yrityksen 

pitämisestä ajan hetkeen t=5 aiheutuviin kuluihin. Tulee kuitenkin muistaa, että 

pankilla on kuitenkin mahdollisuus myydä yhtiö millä hetkellä hyvänsä, joten 

tämän vuoksi tilannetta on hyvä mallintaa toisellakin tavalla. 

 

5.5.2 Binomimalli 

 

Binomimallissa otetaan huomioon erilaiset toimintamahdollisuudet valitulla 

jaksolla. Pankilla on mahdollisuus myydä yritys millä hetkellä hyvänsä. Yrityksen 

myynnin viivästäminen on pankille optio, jonka avulla myyntipäätöstä voidaan 

viivästyttää ja myöhemmän myyntiajankohdan ansiosta voidaan saada yhtiöstä 

parempi hinta. Optiolla on aina hintansa, jota tulee verrata option mahdollistamien 

lisätuottojen odotusarvoon. (Howell et al. 2001, 43) 

 

Binomimallilla voidaan arvioida pankin myöhempien myyntihintojen 

odotusarvoja estimoiduilla lähtöarvoilla.  Laskelmassa käytetään KPMG:n 

tekemää 300 m€ arviota yhtiön tämän hetkisestä markkinahinnasta. Tämän 

jälkeen rakennetaan binomipuu, jossa lasketaan yhtiön arvon kehitys ilman 

optioita. Yrityksen arvo ajanhetkellä t=0 asetetaan 300 miljoonaksi euroksi. 

Tämän jälkeen lasketaan positiiviselle ja negatiiviselle kehityksille kertoimet 

teu ∆= σ
 ja ud /1= , joiden arvoiksi saadaan 1,823 ja 0,549. Tämän perusteella 

viiden vuoden päässä yrityksen arvo on 6093,49 m€ ja 14,9 m€ välissä. 

Tapahtumien todennäköisyydet peräkkäisille tapahtumille lasketaan käyttämällä 

binomijakauman tiheysfunktiota 
knkqp

k

n
kXP −









== )( (Tarkiainen et al. 2010, 

40). Tiheysfunktion avulla todennäköisyyden arvoksi viidellä peräkkäisellä 

positiivisella kehityksellä saadaan 1,23 prosenttia. Tapahtumien todennäköisyydet 

kerrotaan saaduilla yhtiön arvoilla ja ne summataan yhteen, minkä tuloksena 

saadaan odotusarvo yrityksen arvon kehitykselle. Binomipuu on esitetty kuvassa 

24.  
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Kuva 24. Yrityksen hintakehityksestä tehty binomipuumalli. 

 

Binomipuumallista nähdään, että yrityksen hinnan odotusarvoksi saadaan 435,5 

miljoonaa euroa ja kun laskelmassa otetaan huomioon pääoman kustannus: 

€0)0774,1(*€300€5,435 5 mmm =−  voidaan todeta, että pankin kannattaa myydä 

yhtiö hetkellä t=0 minimoidakseen riskin.  Tulee kuitenkin muistaa, että tämä 

arvio pohjautuu pitkälti arvioon tulevasta volatiliteetista. Laskelmilla saatujen 

yrityksen eri hintojen todennäköisyydet on esitetty kuvassa 25. 

 

 
Kuva 25. Yrityksen hintojen toteutumisen todennäköisyydet. 

 

Laskelmaa monimutkaistettiin hieman ja laskettiin uusi binomipuu, jossa otettiin 

huomioon optioiden arvot. Optiobinomipuun rakentaminen lähtee viimeisestä 

solusta, jossa option arvo muodostuu mahdollisuuden arvosta. Tämän jälkeen 

mahdollisuuden arvosta vähennetään yhtiöstä haluttava vähimmäishinta. 

Vähimmäishinta laskettiin prolongoimalla 300m€:n markkinahinta lasketulla 

pääomantuottovaatimuksen korkokannalla, mistä saatiin 435,5 m€. Tavallisesti 

option arvo ei voi olla alle nollan, mutta tässä reaalioptiotapauksessa option arvo 

voi olla negatiivinen. Option arvon suurin negatiivinen arvo olisi siis -435,5 m€, 

joka realisoituisi Parocin mennessä konkurssiin ja mikäli konkurssipesässä ei olisi 

jaettavaa omistajille. 
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Binomipuun viimeisten solmujen arvojen laskemisen jälkeen lasketaan optioiden 

arvot aiemmissa solmuissa. Niiden laskemisessa käytetään binomipuun 

myöhempien optioiden arvoja. Optioiden arvot solmuissa ratkaistaan käyttämällä 

seuraavia kaavoja (Frank 2010, 20 -21): ))1(( du
tr

t fwwfeV −+= − δ  ja 

)(

)1(

du

dr
w

−
−+= , joissa uf  on myöhemmän solmun positiivisen kehityksen option 

arvo ja df  myöhemmän laskukehityksen option arvo. Optioiden [min; max] – 

arvot hetkellä t=0 ovat [-420,6 m€; 5604 m€] ja odotusarvoksi saadaan 0. 

Ratkaistu binomipuu on esitetty kuvassa 26.  

 

 

Kuva 26. Optioiden arvot binomimallissa. 

 

Tässä tapauksessa olemme odotusarvoa kiinnostuneempia odotusarvojen 

todennäköisyysjakaumasta, sillä on hyvin oleellista tietää miten paljon ja millä 

todennäköisyydellä hanke päätyy tappiolliseksi. Saaduista arvoista voidaan piirtää 

kuvaaja, joka on esitetty kuvassa 27. 

 

 

  

Kuva 27. Optioiden arvojen todennäköisyydet  

 

Kuvassa 27 esitetystä optioiden arvojen todennäköisyysjakaumasta huomaamme 

option tarjoavan suuren nousupotentiaalin (upside) eli on mahdollista, että option 
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avulla investoinnista tulee hyvin kannattava. Toisaalta laskelmien mukaan hanke 

voi kaikkein huonoimmassa tapauksessa päätyä 420,6 m€ tappiolle. Kuvassa 28 

on havainnollistettu tilannetta, jossa odotusarvot olisivat yhtä suuret ja vain 

toisessa investoinnissa voidaan päästä hyvään kannattavuuteen ja toisessa vain 

niukkaan kannattavuuteen.   Kuvan 28 tilanteessa oranssilla merkitty investointi 

tulisi ehdottomasti valituksi, sillä sen nousupotentiaali on huomattava verrattuna 

sinisellä merkattuun investointiin.  

 

 

Kuva 28. Kahden investoinnin erilaiset arvojen todennäköisyysjakaumat. 

 

 

Parocin tapauksessa tilanne on samantapainen kuin kuvassa 28 esitetty 

positiivinen tulema huomattavan nousupotentiaalinsa ansiosta, vaikka 

odotusarvon puolesta yritys tulisi myydä. Parocin tilanteessa pankin tulee miettiä 

riskinottohalukkuutta, jonka pohjalta päätös investoinnin jatkamisesta tulee tehdä. 

Kuvassa 29 on esitetty laskusuhdanteiden vaikutus investoinnin kannattavuuden 

odotusarvoon. Kuvasta voidaan nähdä, että erittäin turbulenttina aikana 

investointia ei välttämättä kannata tehdä, mikäli muiden analyysien pohjalta 

laskusuhdanteita oletetaan tulevan valitulla viiden vuoden aikaperiodilla kolme.   
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Kuva 29. Negatiivisten suhdanteiden vaikutus odotusarvoihin. 

 

Analyysiä olisi mahdollista tehdä pidemmälle, mikäli todennäköisyysmallille 

estimoitaisiin funktio. Funktion avulla voitaisiin laskea kertymäfunktion arvo 

valitulla välillä. Pankin johdon tulisi määrittää haluttu vaihteluväli 

kannattavuudelle, minkä jälkeen saataisiin määritettyä kertymäfunktion avulla 

todennäköisyys osua halutulle välille valitulla riskitasolla. Tässä emme lähde 

määrittämään jakauman funktiota, sillä se ei ole työn tutkimuskysymyksien 

kannalta merkityksellistä.  

 

5.5.3 Datar-Matthews – menetelmä 

 

Tässä diplomityössä käytetään mukaelmaa Datar-Matthews – menetelmästä. 

Ensimmäisenä muodostetaan tuottofunktio, jonka avulla voidaan yhtiön arvoa 

määrittämään. Tuottofunktiona käytetään katetuottolaskennan tuloslaskelmaa, 

jossa otetaan huomioon myyntituotot, muuttuvat ja kiinteät kustannukset.  

Tuottofunktion merkityksellisimmiksi epävarmuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

valitaan kysyntä, tuotantokustannukset sekä tuotteen hinta.  Näille kolmelle 

tekijälle muodostetaan jakaumat Monte Carlo – simulointia varten. Monte Carlo – 

simulaatiolla saadaan tuotoista normaalijakautunut kuvaus, josta saadaan laskettua 

keskiarvo sekä luottamusväli 95 prosentin todennäköisyydellä. Valitulla 

luottamustasolla tuoton alaraja on noin 34 miljoonaa euroa kun taas yläraja on 

noin 37,5 miljoonaa euroa. Simulointi toteutettiin tuhat kertaa, minkä jälkeen 

tuloksista saatiin piirrettyä kuvan 30 mukainen histogrammi.  

 



62 

 

 

 

Kuva 30. Todennäköisyysjakauma tuottofunktion jakaumasta. 

 

Kysyntäfunktiolle määritettiin jakaumat omiin arvioihin ja analyysien pohjautuen. 

Ihanteellisessa tapauksessa jakaumat olisi määritetty asiantuntijaryhmän toimesta, 

jolloin jakaumista olisi saatu ehkä paremmat.  Muodostetut jakaumat on esitetty 

kuvassa 31. Kahdessa vasemman puolen kuvassa x-akselilla on esitetty kustannus 

ja hinta euroina, kun taas y-akselilla on esitetty kustannuksen todennäköisyys. 

Oikean puoleisessa kuvassa on esitetty erilaisten kuvitteellisten tuotteiden 

kysyntämäärien todennäköisyyksiä. Tuotteiden kappalemäärä on x-akselilla ja 

kysynnän todennäköisyys y-akselilla.  

 

 

Kuva 31. Muodostetut jakaumat. 

 

Jatkoanalyysissä hyödynnettiin saatua keskiarvoa, jonka pohjalta muodostettiin 

uusi binomimalli.  Mallista saatiin laskettua nettonykyarvojen odotusarvo. Malli 

on esitetty kuvassa 32. 
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Kuva 32. Monte Carlon jatkohyödyntäminen.  

 

 

Binomimallista saatiin nettonykyarvon odotusarvoksi 113,65 miljoonaa euroa.  

Riskilisällisenä diskonttokorkokantana käytettiin 15 prosenttia, joka on päätetty 

summittaisesti lisäämällä WACC - korkokantaan noin 7,5 prosentin preemio. 

Nettonykyarvon laskemisessa kasvupotentiaalina on käytetty 10 prosenttia. 

Kasvuprosentit ja diskonttokorkokannat asettavat rajoitteita mallin käytölle, sillä 

viidennen vuoden jälkeisten vuosien tulojen nettonykyarvo on laskettu Gordonin 

mallilla. Nettonykyarvon odotusarvoksi saatiin noin 518,0 miljoonaa euroa. 

Tämän mallin mukaan yrityksen hinnan odotusarvo on parempi kuin tämän 

hetkinen markkinahinta. Laskelma on esitetty kuvassa 33. 

 

 

Kuva 33. Laskelma Datar-Matthews – menetelmällä saadusta nettonykyarvosta  
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5.5.4 Fuzzy Payoff – menetelmä 

 

Fuzzy Payoff – menetelmässä luotiin kolme kassavirtaskenaariota. Kassavirta 

laskettiin käytössä olevien tietojen pohjalta. Yrityksen tilinpäätöstietoja ei ollut 

käytettävissä, minkä vuoksi poistojen ja bruttoinvestointien osalta jouduttiin 

tekemään oletuksia sekä käyttämään vanhoja vuodelta 2003 löytyviä lukuja 

(Paroc Group 2004, 2-4).   Vapaan kassavirran laskemiseen käytettiin Vaihekoski 

(2004, 123) esittämää laskukaavaa. Vapaaksi kassavirraksi ensimmäiselle 

vuodelle saatiin 36 miljoonaa euroa. Kassavirtalaskelma on esitetty kuvassa 34. 

 

 

Kuva 34. Kassavirta-analyysi 

 

Vapaasta kassavirrasta muodostettiin kolme eri kassavirtaskenaariota, joissa 

kasvuprosentit olivat 30 prosenttia, 15 prosenttia sekä -10 prosenttia viiden 

seuraavan vuoden aikana. Gordonin mallia käyttämällä laskettiin kassavirtojen 

nettonykyarvo viidennestä vuodesta eteenpäin. Kasvuprosentteina käytettiin 5, 3 

sekä -5 prosenttia. Tämän jälkeen laskettiin kassavirtojen nettonykyarvo 

ajanhetkellä t=0. Lopuksi laskettiin kumulatiiviset nettonykyarvot jokaiselle 

skenaariolle. Kumulatiivisten kassavirtojen nettonykyarvoiksi saatiin -156, 121 

sekä 530 miljoonaa euroa, kun investointikustannukseksi ajanhetkellä t=0 

asetettiin 300 miljoonaa euroa.  Diskonttokorkona käytettiin aiemmin laskettua 

7,74 prosenttia. Laskelma on esitetty kuvassa 35. 

 

 

 

Kuva 35. Kumulatiivisten kassavirtojen nettonykyarvot. 
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Kumulatiivisten kassavirtojen nettonykyarvojen kehityksistä piirrettiin kuvaaja, 

joka on esitetty kuvassa 36. Kuvaajassa on lisäksi havainnollistettu, miten eri 

skenaarioista muodostetaan triangulaarijakauma.  

 

 

 

Kuva 36. Triangulaarijakauman muodostaminen kassavirtaskenaarioista. 

 

 

Triangulaarijakaumasta laskettavan positiivisten arvojen keskiarvon laskeminen 

jakaumasta on kaikkein vaikein tehtävä hankkeen arvottamisessa. Positiivisten 

tulemien keskiarvo lasketaan käyttämällä luvussa 3.3.6 esitettyä kaavaa. 

Keskiluvuksi saatiin 163,6 m€. Positiivisen tuleman odotusarvo eli option hinta 

saadaan kertomalla positiivisten tulemien todennäköisyys keskiluvulla. 

Todennäköisyys saadaan integroimalla pinta-ala nollasta beetaan. 

Todennäköisyydeksi saadaan 87,1 prosenttia. Option arvossa hankaluutena 

kuitenkin on ongelmana, että mahdollisia negatiivisia tulemia ei ole huomioitu 

ollenkaan. Tämän vuoksi integraalista tulisi saada laskettua negatiivisten tulemien 

keskiluku ja kertoa se 12,9 prosentin todennäköisyydellä. Yhtälön ratkaiseminen 

osoittautui yllättävän hankalaksi, minkä seurauksena keskiluvuksi kuvan 

perusteella arvioitiin -50 m€. Yritysinvestoinnin reaalioption arvoksi saatiin siten 

136,0 m€.  Tämän tuloksen perusteella voimme todeta, että yrityksestä ei kannata 

nykyhetkellä irtaantua.  
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5.6 Päätöksenteko 

 

Yrityksen tämänhetkinen markkinahinta viestii hyvin pienistä kasvuoletuksista 

sekä taantuman pitkästä jatkumisesta. Operatiivisen toiminnan kannattavuus 

näyttää analyysien valossa olevan hyvällä tasolla. Pankeilla on valta päättää 

yrityksen asioista omistuksen tuoman päätäntävallan vuoksi, minkä seurauksena 

pankilla on mahdollisuus vähentää päätöksillään yrityksen toiminnasta aiheutuvaa 

riskiä. Pääomamarkkinoiden tila on tällä hetkellä heikko ja lainarahan saanti on 

vaikeaa. Tämän vuoksi yrityskauppojen aktiivisuus on vähäistä ja yrityksistä 

maksettavat hinnat alhaisia. Nettonykyarvolaskelmien mukainen hinta oli 

pienimmillään 518 miljoonaa euroa kun taas suurin saatu arvo oli 833 miljoonaa 

euroa. Tästä voimme päätellä, että yhtiön 300 miljoonan euron markkinahintaan 

on arvostettu hyvin pienet kasvuoletukset. Osaksi pienet kasvuoletukset 

johtunevat siitä, että yhtiön liiketoiminta on vahvasti painottunut Baltian 

markkinoille, joissa nähdään taantuman jatkuvan vielä pitkään. Tehtyjen 

analyysien pohjalta voidaan kuitenkin voidaan olettaa, että tuleva kehitys on 

positiivisempaa kuin markkinahinta antaa olettaa.  Tulevien kasvuodotusten 

epävarmuuden huomioivat optiomenetelmät antavat nettonykyarvojen 

odotusarvoiksi 435,5 ja 518 miljoonaa euroa. Näidenkin laskelmien pohjalta on 

syytä olettaa, että Parocista irtautuminen on kannattavampaa vasta viiden vuoden 

kuluttua. Irtautumisen viivästyttämistä puoltavat tekijät on merkitty kuvassa 37 

vihreällä ja välitöntä irtautumista puoltavat tekijät punaisella. 
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Kuva 37. Päätöksenteon kannalta merkitykselliset tekijät. 

 

Tehtyjen analyysien ja laskelmien pohjalta voidaan todeta, että irtautumista 

yrityksestä tulee viivästyttää. Ainoastaan talouden huono suhdanne ja 

epätietoisuus sen paranemisesta puoltavat yrityksen myymistä välittömästi. 

Muista osa-alueista saadut analyysit osoittavat, että Parocista on mahdollista saada 

viiden vuoden odottamisella reilusti kaksinkertainen hinta nykyhetkeen 

verrattuna.     
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda yritysinvestointipäätöksen tekemiseen 

strukturoidusti prosessimalli, jossa investoinnin tuottoihin liittyvä epävarmuus 

saadaan huomioitua. Aihe oli kiinnostava, koska investointipäätöksen tekemistä 

strukturoidusti, epävarmuuden huomioimista, erilaisten menetelmien ja analyysien 

yhdistelemistä ei ole kovin paljon tutkittu. Aiempien tutkimusten pohjalta 

muodostettiin malli, jota sovellettiin yritysesimerkin avulla. Yritysesimerkin 

avulla haluttiin näyttää miten luodun prosessimallin menetelmiä ja analyysejä 

sovelletaan käytäntöön.  

 

Ennen yhteenvetoa on pohdintaa sekä esittely työn tärkeimmistä löydöksistä. 

Yritysesimerkkinä oli Paroc Group, jonka tilannetta käsiteltiin yhtiön omistajien 

eli pankkien näkökulmasta. Teoriaosuudessa käsiteltiin investointipäätöksen 

tekemiseen liittyviä elementtejä ja menetelmiä, joita päätöksen muodostamisessa 

voidaan hyödyntää. Tämän kappaleen tarkoitus on esittää työn keskeiset 

johtopäätökset ja suositukset johdolle. Kappaleessa on myös esitetty mahdollisia 

uusia mielenkiintoisia näkökulmia tulevalle tutkimukselle. 

6.1 Yhteenveto tärkeimmistä löydöksistä 

 

Millaisia menetelmiä on epävarmuuden huomioimiseen ja ajoittamiseen 

investointilaskelmissa? 

 

Perinteisissä investointilaskelmissa epävarmuutta voidaan huomioida muun 

muassa määrittelemällä diskonttokorkokanta riskin mukaan. Lisäksi voidaan tehdä 

herkkyystarkastelua eri parametrien suhteen. Perinteiset investointiteoriat eivät ota 

huomioon investoinnin peruutettavuutta, eikä kassavirtaennusteiden 

epävarmuutta. Epävarmuutta voidaan huomioida optioteorioihin pohjautuvilla 

laskentamenetelmillä. Reaalioptioteorioissa epävarmuudella ja kannattavuudella 

on positiivinen yhteys, minkä vuoksi reaalioptiomalleilla saadut tulokset 

poikkeavat perinteisten mallien tuloksista. Erityisen paljon epävarmuutta 
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sisältävissä hankkeissa tulee painottaa reaalioptiolaskentamenetelmiä ja vähän 

epävarmuutta sisältävissä hankkeissa neoklassisia menetelmiä. Joissakin 

hankkeissa viivyttämisellä ja joustomahdollisuuksilla voi olla paljon arvoa. Niissä 

tapauksissa optioteoriat voivat olla hyvinkin käyttökelpoisia, sillä 

nettonykyarvolaskelmien kritiikki kohdistuu lähinnä juuri siihen, etteivät ne ota 

huomioon investointihetken jälkeisiä päätöksiä.  

 

Yritysinvestoinnin ulottuvuuksista kaksi tärkeintä ovat tuotot ja riski. Tuottojen 

arvonmäärityksessä on useita mahdollisia menetelmiä, mutta täysin oikean 

tuloksen saaminen  on mahdotonta. Senpä vuoksi on hyvä käyttää useaa 

menetelmää, jotka täydentävät toinen toistaan. Kaikissa menetelmissä yhteistä on 

diskonttokorkokannan valinnan tai määrittämisen vaikeus. Diskonttokorkokannan 

tulisi heijastaa tuottojen riskisyyttä, mutta tulevien tuottojen riskisyys on 

mahdotonta määrittää tarkasti. Investoinnin yhteydessä tulisi entistä enemmän 

huomioida tuottoriski-suhdetta. Hankaluutena on kuitenkin, että mihin arviot 

perustetaan. Kaksi yleisintä vaihtoehtoa on perustaa historia-aineistoon tai 

subjektiivisiin todennäköisyyksiin.  

 

Investoinnin epävarmuuden vaikutuksia tutkittiin myös investoinnin 

ajoittamiseen. Perinteisten neoklassisten teorioiden mukaan aina nettonykyarvon 

ollessa positiivinen tulee investoida. Uusi investointiteoria perustuu 

investointimahdollisuuksien sekä johdannaisinstrumenttien väliseen analogiaan. 

Investoinnin tuottojen nähdään vaihtelevan ajansuhteen. 

Investointimahdollisuuksien arvo nähdään osto-optiona, jonka arvo riippuu 

stokastisista prosesseista. Investoinnin ajoittaminen on päätösten ja laskelmien 

summa, mutta lisäksi tarvitaan intuitiota sekä onnea. Asiantuntijanäkemysten 

ongelmana on laaja-alaisuuden puute. Lisäksi markkinatilanne muuttuu jatkuvasti, 

minkä vuoksi ennusteet osuvat harvoin kohdalle. 

 

Yritysjärjestelyn arvonmäärityksessä tulisi hyödyntää erityisesti 

reaalioptiolaskentaa johtuen tuottojen epävarmuuden suuresta määrästä. Myös 

päätöksentekoympäristön ominaisuudet tulisi vaikuttaa laskentamenetelmän 

valintaan. Mikäli liiketoiminnan rakenne on suoraviivainen ja vakaa niin 
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diskonttokassavirtalaskelma on hyvä tapa, mutta epävarmassa 

liiketoimintaympäristössä reaalioptiolaskentaa tulisi käyttää. Myös tilanteissa 

joissa uutta tietoa saadaan myöhemmin, tulisi käyttää reaalioptiolaskentaa. 

 

Investoinnin ajoittaminen on investointipäätöksen tekemisessä usein keskeinen 

elementti. Investoinnin ajoittamiseen keskeisimpinä muuttujina ovat tuottojen 

epävarmuuden määrä sekä kysynnän kasvu. Kysynnän ollessa stokastista 

investoinnin ajoittaminen on hankalaa. Tämän vuoksi perussääntönä voidaan 

pitää, että investoinnin nettonykyarvon ollessa yli nolla investointi on 

kannattavaa. Ajoittamisen yhteydessä tulee arvioida kilpailijoiden tekemisten 

vaikutuksia hankkeelle. Laskelmissa saadaan arvioitua hankkeen suorituskykyä 

sekä kustannus-riski – suhdetta. Investoinnin ajoittamispäätöksen yhteydessä 

oleellista on myös käytettävissä olevan rahan määrä sekä erilaisten vaihtoehtojen 

vertailu. Rahoituksen, kassavirran sekä kannattavuuteen vaikuttavien parametrien 

herkkyystarkastelu on myös tärkeää. 

 

 

Millä tavalla menetelmiä ja analyysejä tulisi yhdistellä, jotta investointipäätös 

ottaisi huomioon vallitsevan epävarmuuden? 

 

Reaali-investoinneissa epävarmuuden lähteitä on lukuisia ja ne voivat olla 

peräisin esimerkiksi teknologisesta kehityksestä, raaka-ainekustannuksista, 

projektin arvosta, kysynnästä sekä investoinnin loppuarvosta. Osa näiden 

muuttujien muutoksista on stokastisia, mutta joidenkin muutoksissa on 

deterministisiä mekanismeja. Epävarmuuden huomioimiseksi tulisi valita 

merkityksellisimmät tekijät, jotka vaikuttavat laskelmiin. Merkityksellisimpien 

tekijöiden muutoksien ennustamiseen voidaan käyttää subjektiivisia tai 

objektiivisia menetelmiä. Subjektiivisiin menetelmiin kuuluvat päättäminen 

intuition avulla tai implisiittisesti. Objektiivisissa menetelmissä edellytetään 

jonkin prosessin käyttämistä ja ne edustavat siten rationaalista päätöksentekoa.  

Rationaalisia menetelmiä ovat ekonometriset menetelmät sekä 

ekstrapolointimenetelmät. Ekonometrisillä menetelmillä saadaan lineaarisia 

malleja tai melkein lineaarisia malleja, joissa voi olla stokastisuutta. Etenkin 
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ekstrapolointimenetelmissä tulee olla tarkkana, jotta ennusteen uskottavuus säilyy. 

Tilastollisten mallien tekemisessä ongelmana yleensä on, ettei käytettävissä ole 

riittävästi tietoa. 

 

Varsinaisissa investointilaskelmissa laskentatapa tulee valita investoinnin 

tuottojen epävarmuusasteen mukaan. Mikäli hankkeen tuotot ovat hyvin 

epävarmoja, niin tulee käyttää optiopohjaisia menetelmiä. Hyvin ennakoitavissa 

tuotoissa voidaan käyttää klassillisia investointilaskentamenetelmiä. Yleensä 

kuitenkin laskentamenetelmät täydentävät toisiaan, sillä optiopohjaisten 

laskelmien ongelmana on tämä strateginen nettonykyarvoajattelu, joka saa myös 

selkeästi kannattamattomatkin hankkeet näyttämään kannattavilta.  Perinteisten 

investointiteorioiden mukaan tuottojen epävarmuuden kasvaessa investoinnin arvo 

laskee, mutta reaalioptioteorian mukaan luo mahdollisuuksia. Optioteorioiden 

vahvuutena on markkinadatan sekä asiantuntijoilta saatavan tiedon huomioiminen 

systemaattisesti. Heikkoutena optiomalleissa voidaan todeta, että osa 

taustaoletuksista on reaalimaailmaa vastaan kuten oletus markkinoiden 

täydellisyydestä. Toisaalta myös Brownin liikkeeseen pohjautuva hinnoittaminen 

on ongelmallista tilanteissa, joissa yhtiö kehittyy nopeasti. Myöskin kokenut 

yritysjohto tulisi ohjata yrityksen arvoa paremmin kuin satunnaisliikkeen tahdissa, 

sillä muutenhan hyvä johto olisi merkityksetön. Näiden tekijöiden vuoksi 

optiopohjaisiin menetelmiin ei kannata kyseenalaistamatta luottaa, vaan niiden 

heikkoudet tulee tiedostaa. Skenaariotyyppinen ajattelu täydentää 

optiomenetelmiä hyvin, sillä niiden avulla mahdollisia kehityskulkuja on 

helpompi hahmottaa. Skenaariolaskelmista saadaan muodostettua 

odotusarvojakauma, joka on paljon intuitiivisempi kuin yksittäinen optionarvo.  

 

Investointiin liittyvä epävarmuus voidaan ottaa laskelmiin käyttämällä 

skenaarioajattelua. Ensimmäiseksi luodaan investoinnille tuottofunktio, joka 

voidaan toteuttaa esimerkiksi kassavirta-analyysin pohjalle. Kassavirta-

analyysissa oleville komponenteille luodaan halutunlaiset jakaumat. Jakaumien 

luomisessa voidaan käyttää subjektiivisia menetelmiä kuten 

asiantuntijamenetelmiä. Asiantuntijamenetelmien taustamateriaaliksi voidaan 

toteuttaa lukuisilla erilaisilla rationaalisilla menetelmillä ennusteita 
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makroympäristön, toimialan sekä markkinan kehityksestä. Luotuja jakaumia sekä 

tuottofunktiota hyödynnetään Monte Carlo – simulaatiossa, jonka tuloksena 

saadaan normaalijakauma tuotoista. Epävarmuuden lähteistä saadaan siis 

stokastisia ja sen seurauksena tuototkin ovat stokastisia. Simulaatiosta saadun 

jakauman keskiarvoa voidaan hyödyntää binomimallin lähtöarvona. 

Binomimallista voidaan laskea vapaiden kassavirtojen kumulatiivisen 

nettonykyarvon odotusarvo. Binomimalli on stokastinen päätöspuumenetelmä, 

jonka pääkäyttötarkoitus kuitenkin on riskianalyysi. Binomimallin suurin vahvuus 

on kerättävän tiedon kiteytyminen yhteen kuvaajaan.                 

 

Prosessimallissa käytettävien mallien suurimpia heikkouksia ovat ehdottomasti 

lähtötietojen määrittämisen hankaluus. Toisaalta yritysinvestointipäätöksessä 

merkittävässä roolissa on omistajan vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa yhtiön 

menestykseen. Mikäli mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat olemassa, arvon 

kehitys ei ole enää stokastista. Näiden vaikutusmahdollisuuksien arvioiminen 

realistisesti on hyvin hankalaa. Optiomenetelmien käytön edellytykset heikentyvät 

etenkin tilanteissa, joissa yhtiön on muutostilassa tai kehittyy nopeasti. Yhtiöllä 

on erilaisia strategioita, joilla voidaan pyrkiä minimoimaan markkinaheilahtelua 

kuten kilpailijoiden laajentamisen estämisellä, vertikaalisella integraatiolla sekä 

suojatuilla markkinoilla.  

 

Menetelmien ja analyysien yhdistely konkretisoitui prosessimalliksi. 

Prosessimallissa tietoa kerätään ja analysoidaan, jotta erilaisia analyysejä tehdessä 

sekä menetelmiä käytettäessä on riittävästi tietoa. Tehdyt analyysit toimivat 

lähtötietoina arvonmääritysmenetelmille sekä tehtävälle synteesille. 

Prosessimallin ajatuksena on, että merkityksellisimpiin analyyseihin käytetään 

enemmän aikaa kuin vähemmän merkityksellisiin. Jokainen prosessimallin vaihe 

jalostaa tietoa ja tuo siten lisäarvoa päätöksentekoon. Merkityksellisyyden asteen 

arvioivat päätöksentekijät. Laskelmista ja analyyseistä muodostettavan synteesin 

pohjalta tulisi saada käsitys kannattaako investoida vai ei. Investointia lykättäessä 

mallia voidaan hyödyntää uudestaan päivitetyillä lähtötiedoilla. 
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Päätöksentekovaiheessa on koottu tehdyistä analyyseistä olennaisimmat asiat sekä 

laskelmien tulokset. Päätöksentekovaiheessa hankalaa olisi erilaisten osioiden 

keskinäinen arvottaminen tilanteissa, joissa päätökseen vaikuttavat tekijät eivät 

olisi kaikki samansuuntaisia. Näissä tilanteissa olisi mahdollista käyttää 

esimerkiksi AHP – menetelmää, jonka avulla voidaan ratkaista monen muuttujan 

ongelmia strukturoidusti lähtötietojen pohjalta. Mallin pohjalta lähtötiedot 

päätöksen tekemiseksi vaikuttavat kattavalta. Mallin avulla arvotettavien 

yritysinvestointien epävarmuuden kasvaessa suurempi painoarvo tulee antaa 

optiopohjaisille menetelmille. Mallin käytössä tulee kuitenkin muistaa, että 

epävarmuuden määrä ei saa olla liian suurta tai tarkasteluväli ei saa olla liian 

pitkä, sillä ennusteiden uskottavuus kärsii huomattavasti. Mikäli aikaväli on pitkä, 

niin myös epävarmuus on suurta ja malli antaa optiopohjaisten laskelmien 

seurauksena liian positiivisia tulemia. Päätöksentekovaiheessa on hyvin tärkeää, 

että päätöksentekijät ymmärtävät käytettyjen laskentamallien toimintatavan. Liian 

monimutkaisten ja vaikeasti ymmärrettävien mallien antamat tulokset voivat olla 

vaarallisia, mikäli päätöksentekijä ei pysty kyseenalaistamaan saatuja tuloksia. 

Sen vuoksi mallin ja menetelmien tulee olla ymmärrettäviä läpi prosessin. Mallin 

luotettavuutta määrittelevät pitkälti valittujen lähtötietojen oikeellisuus. Empirian 

pohjalta voidaan todeta, että kaikilla malleilla saadut tulokset ovat 

samansuuntaisia osoittaen positiivisia odotusarvoja. 

 

  

6.2 Suositukset yhtiön toiminnalle 

Tuleeko pankin irtautua heti vai myöhemmin Paroc Groupista? 

Irtautumisajankohdan valintaan vaikuttavia päätöksiä on useita kuten 

pääomamarkkinaympäristön tila, yhtiön suorituskyky, pääoman 

vaihtoehtoiskustannus, kyvyt valvoa ja hoitaa liiketoimintaa sekä investoinnin 

duraatiorajat. Taloudellisen ja operatiivisen suorituskyvyn arvioimisessa pitäisi 

pystyä arvioimaan etenkin tulevaa tilaa, eikä historiallista. Prosessimallin avulla 

käsiteltiin nämä mainitut osa-alueet ja tulokseksi saatiin, että pankin tulisi 

viivästyttää irtautumista Paroc Groupista.  
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Pankkien irtautuminen Parocista ei ole järkevää arvonmäärityshetkellä tehtyjen 

analyysien sekä laskelmien mukaan. Myynnin viivästämistä puoltavia tekijöitä on 

lukuisia. Merkittävimpinä tekijöinä voidaan pitää nettonykyarvon osoittamaa 

yhtiön korkeaa arvoa sekä yhtiön hyvää tuloksentekokykyä. Yhtiön 

nettonykyarvolaskelman mukaiseksi arvoksi saatiin 833 m€, joka on lähes 

kolminkertainen KPMG:n tekemän markkinahinta-arvioon verrattuna.  

 

Parocilla on paljon vahvuuksia, ja yksi yhtiön selvimmistä vahvuuksista on hyvä 

johto, joka ei ole ollut yhtiön taloudelliseen ahdinkoon syyllinen. Yhtiön 

taloudellinen ahdinko johtui sijoitusrahastojen häikäilemättömästä toiminnasta, 

jossa käytettiin suurta velkavipua. Tämän jälkeen ostava holdingyhtiö sekä 

ostettava yhtiö fuusioitiin ja holdingyhtiön velkataakka siirtyi fuusion myötä 

Parocin taakaksi. Velkojen takaisinmaksu sekä korkokulujen hoito riippui Parocin 

liiketoiminnan tuloksentekokyvystä. Parocin liiketoiminnan tuloksentekokyvyn 

heikentyessä laskusuhdanteessa se ei kyennyt selviytymään velvoitteistaan. Sen 

seurauksena yhtiö päätyi pankkien omistukseen. Pankit vähensivät yhtiön 

velkataakkaa ja sen seurauksena yhtiön toimintakyky on jälleen kohtuullinen. 

 

Myynnin viivästämistä puoltaa myös pankin mahdollisuus nostaa yhtiöstä varat 

korkokuluina, jolloin saadaan selvää verohyötyä. Verohyödyn ansiosta Parocin 

kyky maksaa pankeille korkokuluja pysyy kohtuullisena. Tehtyjen laskelmien 

mukaan yrityksen markkinahinnassa on suuri nousupotentiaali, sillä 

optiolaskennalla yhtiön arvoksi saatiin 518 miljoonaa euroa. Toisaalta pitää 

muistaa nousupotentiaalin perustuvan laskelmiin, joissa on tehty kysynnän, 

kustannusten ja tuotteiden hinnan osalta olettamuksia. Laskelmissa epävarmuutta 

mallinnettiin käyttämällä Monte Carlo – simulaatiota, minkä vuoksi jouduttiin 

yrityksen kassavirtaennusteeseen vaikuttavista tekijöistä muodostamaan jakaumia. 

Jakaumat pohjautuvat tehtyihin analyyseihin, mutta ne voivat ennustaa hyvinkin 

pieleen tulevaa.  

 

Myyntiä puoltavat tekijät liittyvät talouden elpymisen pitkittymisen pelkoon. 

Asiantuntijaennusteiden mukaan rakennusteollisuuden oletetaan elpyvän hitaasti, 
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minkä seurauksena myös seuraavien lähivuosien arvonkehitys voi olla 

epäsuotuisa. Laskelmien epävarmuutta lisää epävarmuus tulevasta 

korkokehityksestä, ja mikäli korkotaso lähtee nousuun, niin investointi voi 

kääntyä hyvinkin tappiolliseksi. Korkotason nouseminen on kuitenkin hyvin 

epätodennäköistä lyhyellä tähtäimellä.  Esitellyistä myyntiä puoltavista tekijöistä 

huolimatta analyysien ja laskelmien pohjalta esitetään pankin viivästävän Parocin 

myyntiä.  

 

Tuottoihin vaikuttavien tekijöiden ennustaminen on hyvin haasteellista ja sen 

vuoksi malleista saataviin tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Muun muassa 

volatiliteetin määrityksen vaikeus on hyvin perustavanlaatuinen ongelma 

optiopohjaisissa malleissa. Volatiliteetin estimaatti vaikuttaa melko ratkaisevasti 

hankkeen odotusarvoihin. Historialliseen volatiliteettiin pohjautuva laskelma on 

lähtökohtaisesti enemmän tai vähemmän pielessä. Paras arvio volatiliteetista 

saadaan laskemalla implisiittinen volatiliteetti markkinalla noteeratuista optioista. 

Parocilla tai edes sen kilpailijalla ei ole optioita, joten option hintoja ei voitu 

käyttää volatiliteetin estimoinnissa. Tämän vuoksi jouduttiin käyttämään muita 

keinoja. Jäljelle jäi historiallisen volatiliteetin käyttäminen tai asiantuntija-arviot.  

Paroc Group ei ole pörssilistattu yhtiö, minkä vuoksi piti löytää korrelaatioiltaan 

mahdollisimman samanlainen yhtiö, jotta saatu volatiliteetti kuvaisi 

mahdollisimman hyvin arvotettavan yhtiön volatiliteettia. Muiden tarvittavien 

parametriestimaattien arvioinnissa jouduttiin käyttämään subjektiivisia 

menetelmiä.    

 

Makrotalouden ennusteissa hankaluutena oli saada jonkinlainen järkevä ennuste 

kehityksestä aikaan, sillä selvää trendiä ei ollut havaittavissa. Käännekohdat ovat 

todella hankalia ennustaa, minkä vuoksi muun muassa ekstrapolointimenetelmien 

käyttö ei tullut kyseeseen. Tämän vuoksi käännekohtia ennustettaessa 

subjektiivisia menetelmiä suosittiin. Yksittäisten tekijöiden vaikutusten arviointi 

suoraan liiketoiminnan tulokseen on hyvin vaikea arvioida ilman kokemusperäistä 

tietoa. Tämän vuoksi pitkältä aikaväliltä omaksutulle liiketoimintaosaamiselle 

olisi ollut tarvetta. Päätökseen vaikuttavat tekijät on koottu kuvaan 38.  
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 Kuva 38. Irtautumispäätökseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

 

6.3 Tutkimuksen rajoitteet 

 

Tutkimuksen pohjalta luotua investointipäätösprosessimallia sovellettaessa tulee 

muistaa, että malli on luotu case Parocin tarpeita silmälläpitäen. Suuria 

yritysinvestointipäätöksiä tehdessä otetaan huomioon lisäksi lukuisia muunlaisia 

näkökulmia, joita mallissa ei ole mainittu. Luotu prosessimalli on hyvin yleisen 

tason malli, mutta silti mallin yleistettävyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä 

yhden yritysesimerkin pohjalta.   

 

Mallia käytettäessä muihin yrityksiin tulee etenkin muistaa painottaa 

epävarmuuden asteesta riippuen joko perinteistä nettonykyarvopohjaista laskentaa 

tai optiopohjaisia laskentamenetelmiä. Lisäksi mallissa toteutettaviin analyyseihin 

tulee käyttää aikaa tarpeelliseksi katsottava määrä jokainen kerta erikseen. 

 

Yritykselle annettavissa suosituksissa rajoitteena voidaan mainita 

asiantuntijatiedon puute. Analyyseissä ja lähtöarvojen määrityksessä ei käytetty 

asiantuntijoita vaan perustuu kirjoittajan tietämykseen, minkä vuoksi voidaan 

tulosten todeta olevan suuntaa antavia. 
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6.4 Tulevaa tutkimusta 

 

Diplomityössä käytettyjen menetelmien avulla saatiin mallinnettua investoinnin 

kannattavuuksiin liittyvää epävarmuutta. Kuten diplomityössä huomattiin, että 

johdolla on hyvin merkittävä mahdollisuus vaikuttaa päätöksillään investoinnin 

lopulliseen kannattavuuteen. Lisäksi huomattiin, että investoinnin tuottojen 

epävarmuudella on hyvin suuri vaikutus arvonmäärityksessä. Epävarmuuden 

määrä ja yritysten kiinnostus hallita riskejä kasvaa vuosi vuodelta, sillä olosuhteet 

muuttuvat entistä nopeammin ja radikaalimmin. Näiden tekijöiden vuoksi 

strategisten kannattavuuslaskelmien tutkiminen on jatkossakin tärkeää. 

Diplomityössä käytettyä prosessia on mahdollista viedä monellakin tapaa 

eteenpäin. Ensiksi lähtöarvojen estimoinnissa voitaisiin käyttää enemmän 

tilastollisia malleja, jotta saataisiin selville miten tekijät vaikuttavat oikeasti 

tutkittavaan asiaan. Varsinaisen päätöksentekovaiheen toimintatapaa tulisi 

kehittää, jotta kaikki merkityksellisen tekijät saadaan huomioitua niiden 

ansaitsemalla painoarvolla. Mallissa voitaisiin käyttää esimerkiksi AHP – 

menetelmää (analytic hierarchy process), joka on systemaattinen lähestymistapa 

monimutkaisiin ja monitavoitteisiin päätöksentekotilanteisiin (Elfvengren 2010, 

2).   

 

Investoinnin ajoittamisen problematiikka on myös investointilaskelmissa hyvin 

mielenkiintoinen ja haastava osa-alue. Toistaiseksi mallissa on tyydytty, että 

nettonykyarvon ollessa positiivinen voidaan sanoa ajoituksen olevan riittävän 

hyvä. Ajoittamiseen liittyvän problematiikan tutkiminen voisi tuoda uusia 

näkökulmia malliin. 

6.5 Yhteenveto 

Tässä diplomityössä on tutkittu epävarmuuden huomioimista 

investointilaskelmissa. Tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla menetelmiä ja 

analyysejä tulisi yhdistellä, jotta investointipäätös ottaisi huomioon vallitsevan 

epävarmuuden. Lopputuloksena saatiin prosessimalli, jota sovellettiin käytäntöön 
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case yrityksen avulla. Prosessimallin soveltamisen tuloksena saatiin suositus, 

jonka mukaan pankin tulisi viivyttää irtaantumistaan Parocista.  

Diplomityössä investointipäätöksen eri osa-alueita tutkittiin kirjallisuudesta, 

minkä pohjalta ne yhdistettiin prosessimalliksi. Investointipäätöksessä haluttiin 

ottaa huomioon mahdollisimman hyvin yritysinvestointiin vaikuttavat suurimmat 

epävarmuustekijät. Epävarmuustekijöiden huomioimiseksi käytettiin 

reaalioptioajatteluun pohjautuvia menetelmiä, sillä niillä voidaan ottaa huomioon 

sekä epävarmuustekijöitä että päätöksentekomahdollisuuksia.  

Diplomityön keskeisenä havaintona on, että investointilaskelmissa laskentatapa 

tulee valita investoinnin tuottojen epävarmuusasteen mukaan. Mikäli hankkeen 

tuotot ovat hyvin epävarmoja, niin tulee käyttää optiopohjaisia menetelmiä. Hyvin 

ennakoitavissa tuotoissa voidaan käyttää klassillisia 

investointilaskentamenetelmiä. Tilanteissa joissa uutta tietoa saadaan 

myöhemmin, tulisi käyttää reaalioptiolaskentaa. Yleensä kuitenkin 

laskentamenetelmät täydentävät toisiaan, sillä optiopohjaisten laskelmien 

ongelmana on tämä strateginen nettonykyarvoajattelu, joka saa myös selkeästi 

kannattamattomatkin hankkeet näyttämään kannattavilta.   

 

Reaali-investointien tuottoihin vaikuttavia epävarmuuden lähteitä löydettiin 

lukuisia. Epävarmuus voi olla peräisin esimerkiksi teknologisesta kehityksestä, 

raaka-ainekustannuksista, projektin arvosta, kysynnästä sekä investoinnin 

loppuarvosta. Epävarmuuden huomioimiseksi tulisi valita merkityksellisimmät 

tekijät, jotka vaikuttavat laskelmiin. Merkityksellisimpien tekijöiden muutoksien 

ennustamiseen voidaan käyttää subjektiivisia tai objektiivisia menetelmiä. 

Subjektiivisiin menetelmiin kuuluvat päättäminen intuition avulla tai 

implisiittisesti. Objektiivisissa menetelmissä edellytetään jonkin prosessin 

käyttämistä ja ovat siten rationaalista päätöksentekoa.  Rationaalisia menetelmiä 

ovat ekonometriset menetelmät sekä ekstrapolointimenetelmät. 

 

Prosessimallissa käytettävien mallien suurimpia heikkouksia ovat ehdottomasti 

lähtötietojen määrittämisen hankaluus. Toisaalta yritysinvestointipäätöksessä 

merkittävässä roolissa on omistajan sekä omistajan vaikutusmahdollisuudet 
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vaikuttaa yhtiön menestykseen. Mikäli mahdollisuudet vaikuttamiseen ovat 

olemassa, arvon kehitys ei ole enää stokastista. Näiden vaikutusmahdollisuuksien 

arvioiminen realistisesti on hyvin hankalaa. 

 

Pankille annettava suositus pohjautui arvioihin irtautumisajankohdan valintaan 

vaikuttavista osa-alueista. Päätökseen vaikuttavia osa-alueita oli useita kuten 

pääomamarkkinaympäristön tila, yhtiön suorituskyky, pääoman 

vaihtoehtoiskustannus, pankin kyky valvoa ja hoitaa liiketoimintaa sekä 

investoinnin duraatiorajat. Taloudellisen ja operatiivisen suorituskyvyn 

arvioimisessa olisi tarkoitus arvioida etenkin tulevaa tilaa, eikä historiallista. 

Tulevan arviointi on kuitenkin haasteellista, minkä vuoksi jouduttiin 

analysoimaan historiallista tilaa ja sen pohjalta tehtiin johtopäätöksiä. 

Prosessimallin avulla käsiteltiin nämä mainitut osa-alueet ja tulokseksi saatiin, 

että pankin tulisi viivästyttää irtautumista Paroc Groupista.  
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LIITE 1. 

CAP-MALLIN LÄHTÖTIEDOT JA NETTONYKYARVOLASKELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIITE 2. 

OPTION HINNOITTELUN LASKUKAAVAT 
 

Black & Scholes (Pätäri 2009, 76) (Frank 2010, 31) 
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S = osakkeen hinta 

X= option toteutushinta 

r=jatkuva-aikainen riskitön korko 

t = option jäljellä oleva voimassaoloaika (vuosina) 

N( *d ) = normaalijakauman kertymäfunktion arvo arvolla *d  

σ = kohde-etuuden volatiliteetti (keskihajonta) 

 

Binomimalli (Vaihekoski2004, 292-293) 

Option arvo: 
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