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KANDIDAATINTUTKIELMAN TEKIJÖIDEN OSUUDET: 

 

Kandidaatintutkielma on Toni Hiljanderin ja Emilia Panulan yhdessä kirjoittama pari-

työ. Tekijät ovat kirjoittaneet tutkielman osin yhdessä ja osin itsenäisesti. Tehdyn it-

senäisen työn osuus ilmoitetaan prosentteina kunkin luvun osalta. Osuus kuvaa kir-

joittajan itsenäistä lähdekirjallisuuden ja aineiston hankintaa, sekä itse kirjoittamistyö-

tä. 

 

Ensimmäinen luku on kirjoittajien yhdessä kirjoittama, ja luvun työmäärä on jakautu-

nut tasan. Toisen luvun työmäärä kokonaisuudessaan on jakautunut puoliksi. Hiljan-

der on ollut päävastuussa luvuista 2.1 ja 2.2, joista hän on kirjoittanut 80 %. Luvuista 

2.3 ja 2.4 päävastuussa on ollut Panula, jonka itsenäinen osuus on myös 80 %. Lu-

kujen puhtaaksikirjoittaminen on tehty yhdessä. Kolmannen luvun case-

tutkimuksessa päävastuu luvuista 3.1 ja 3.2 on ollut Panulalla, joka on kirjoittanut 80 

% lukujen sisällöstä. Hiljander on ollut päävastuussa luvuista 3.3 ja 3.4, ja tehnyt kir-

joitustyöstä 80 %. Luku 3.5 sekä neljäs luku kokonaisuudessaan on kirjoitettu yhdes-

sä työmäärän jakautuen puoliksi.  
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1 JOHDANTO 

 

Kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia aineetonta omaisuutta, sen merkitystä yritys-

toiminnassa, sekä neljän keskisuuren suomalaisen julkisesti noteeratun informaatio-

teknologia-alan yrityksen aineettoman omaisuuden kehittymistä vuosina 2005-2010. 

Case-tutkimuksen kohteena olevat yritykset ovat Basware, F-Secure, Tekla sekä 

Vaisala.  

 

Aihe on mielenkiintoinen, sillä aineettoman omaisuuden merkityksestä yritystoimin-

nassa on keskusteltu viime vuosina yhä enemmän ja enemmän. Informaatioteknolo-

gia-alalla aineettoman omaisuuden merkityksen voidaan nähdä olevan hyvin tärkeä, 

sillä suurin osa yritysten osaamisesta liittyy aineettomaan omaisuuteen ja sen hyö-

dyntämiseen liiketoiminnassa. Tämän takia on kiinnostavaa tutkia, miten aineettoman 

omaisuuden määrä on kehittynyt näissä yrityksissä viimeaikaisen taloudellisen myl-

lerryksen keskellä. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Aineeton omaisuus on tärkeä kasvun lähde sekä yrityksille, etenkin informaatiotekno-

logia-alalla, että kansantaloudelle. Aineettoman omaisuuden arvon mittaaminen on 

kuitenkin haastavaa, sillä kaikki aineettoman omaisuuden investoinnit eivät näy yhti-

öiden taseissa. Tänä päivänä yritykset investoivat aineettomaan omaisuuteen jopa 

enemmän kuin aineelliseen omaisuuteen. Malirannan ja Rouvisen (2007, 27) mu-

kaan vuonna 2004 Suomen yritysten aineettomien ja aineellisten investointien suhde 

oli 1,2. Aineettomaan omaisuuteen tehdyillä investoinneilla onkin nähty olevan suu-

rempi positiivinen vaikutus tuotannon ja tuottavuuden kasvuun, kuin mitä aineellisen 

omaisuuden investoinneilla on ollut. Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen on 

yrityksille suuri kilpailuetu ja tuottavuuden lähde. Tästä syystä aineettoman omaisuu-

den ja yrityksen menestyksen suhde, etenkin informaatioteknologia-alalla, on ollut 

monen tutkijan mielenkiinnon kohteena. (Saarnivaara 2007, 6; Tekes 2008, 1-2) 
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Oliner ja Sichel tutkivat Yhdysvalloissa informaatioteknologian käytön vaikutusta tuot-

tavuuden kasvuun 1990-luvun puolivälin jälkeen. Heidän mukaansa kaikkien yritys-

ten, erityisesti informaatioteknologia-alalla toimivien, tuottavuus kasvoi merkittävästi 

vuoden 1995 jälkeen. Suurin syy kasvuun heidän mukaansa oli informaatioteknolo-

giahyödykkeiden käytön kasvu. (Oliner & Sichel 2002, 500) De ja Dutta tutkivat vuo-

rostaan aineettoman omaisuuden ja yrityksen tuottavuuden välistä suhdetta intialai-

sissa ohjelmistoalan yrityksissä. Organisaation osaamisen ja sosiaalisen pääoman 

nähtiin vaikuttavan merkittävästi yrityksen tulokseen. Tutkimuksen mukaan innovatii-

vista johtamista, laatuohjelmia sekä sosiaalista pääomaa voidaan pitää intialaisten 

ohjelmistoalan yritysten menestyksen tärkeimpinä tekijöinä.  (De & Dutta 2007, 81-

82) 

 

Aineettoman omaisuuden merkitystä suomalaisten keskikokoisten sekä suurten yri-

tysten menestyksessä tutkittiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttamassa 

yhdeksän toimialaa kattavassa tutkimushankkeessa. Tutkimuksen kohteena oli eten-

kin tiedon ja osaamisen suojaaminen, jakaminen sekä hyödyntäminen kilpailuetuna.  

(Kyläheiko, Hurmelinna, Jauhiainen, Jantunen, Saarenketo, Puumalainen, Tuppura, 

Kuusaro & Hämäläinen 2005, 1-2) Vastaajista 17 % toimi informaatioteknologia-alalla 

(Kyläheiko et al. 2005, 6). Tutkimuksen mukaan informaatioteknologia-alan yritykset 

kokivat suurimmaksi innovaatioihin liittyväksi riskiksi kilpailijoiden aikomukset hankkia 

heidän tutkimus- ja kehitystoiminnan osaajansa. Toiseksi suurin riski liittyi keskeisten 

kehitysideoiden varastamiseen tai kopioimiseen. (Kyläheiko et al. 2005, 10-11) Tut-

kimus- ja kehitystoiminnan menojen kirjanpidollisessa käsittelyssä yli 50 % informaa-

tioteknologia-alan yrityksistä kirjasi t&k-menonsa kuluina, noin 40 % sekä aktivoi että 

kirjasi menot kuluiksi, ja loput yrityksistä aktivoi t&k-menot ainoastaan taseeseen. 

(Kyläheiko et al. 2005, 25) Tulosten perusteella aineettoman omaisuuden kirjaamis-

käytännöt vaihtelevat suuresti, jopa yhden toimialan sisällä.  

 

Corrado, Hulten ja Sichel tutkivat aineettoman omaisuuden vaikutusta talouden kas-

vuun Yhdysvalloissa. Aineettoman omaisuuden vaikutus talouskasvuun on tutkimuk-
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sen mukaan merkittävä. Heidän mukaansa nykyiset kirjanpitokäytännöt eivät huomioi 

aineetonta omaisuutta riittävissä määrin. Tästä johtuen 1990-luvun loppuun mennes-

sä yritysten taseista oli löydettävissä jopa biljoonan dollarin vääristymä. Aineettoman 

omaisuuden merkitystä tuottavuuden kasvuun on heidän mukaansa myös pitkään 

aliarvioitu, ja työntekijöiden osuutta yliarvioitu. (Corrado, Hulten & Sichel 2006, 30) 

 

Vuonna 2007 julkaistun tutkimuspaperin mukaan Suomen yrityssektorin tekemät ai-

neettomat investoinnit olivat kaksinkertaistuneet vuodesta 1975 vuoteen 2005. Tut-

kimuksessa havaittiin myös, että aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien 

määrä Suomessa oli ollut luultua suurempi. (Jalava, Aulin-Ahmavaara & Alanen 

2007, 1) Malirannan ja Rouvisen tutkimuksen mukaan vuonna 2004 Suomen yritys-

ten aineettomien ja aineellisten investointien suhde oli 1,2. Investointien suhdeluku 

oli näin ollen jo samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa.  Heidän mukaansa tämän pe-

rusteella Suomi onkin yksi maailman eniten tietoon panostavista valtioista. (Maliranta 

& Rouvinen 2007, 27) 

 

Lönnqvist tutki Suomessa 20 000 yrityksen aineettoman pääoman ja tuottavuuden 

välistä suhdetta ajanjaksolla 2001-2003. Tutkimuksen mukaan aineettoman pää-

oman ja tuottavuuden välillä oli löydettävissä vaikeasti todennettavissa oleva yhteys. 

Näyttöä kuitenkin löytyi siitä, että pitkällä aikavälillä aineettomat investoinnit paranta-

vat yritysten tuottavuutta, ja sitä kautta myös kannattavuutta. Aineettoman omaisuu-

den yleispätevien mittareiden puuttumisesta ja aineettoman omaisuuden tapauskoh-

taisuudesta johtuen tutkimuksen validiteettia voidaan pitää jokseenkin kyseenalaise-

na. (Lönnqvist 2007, 17) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Aineeton omaisuus on nykypäivänä selvästi yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailuedun 

lähteistä, etenkin informaatioteknologia-alalla. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvit-

tää, mitä kaikkea aineeton omaisuus pitää sisällään, mitkä ovat aineettoman omai-
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suuden raportointivaatimukset, mitä ongelmia aineettomaan omaisuuteen liittyy, sekä 

mikä on ollut aineettoman omaisuuden merkitys informaatioteknologia-alan case-

yrityksille.  

 

Tutkimuksen pääongelmana on: 

 Miten aineettoman omaisuuden määrä ja suhteellinen osuus taseesta ovat 

kehittyneet neljässä informaatioteknologia-alalla toimivassa case-yrityksessä 

vuosina 2005-2010? 

 

Pääongelman avulla haetaan vastausta siihen, miten case-yritysten aineettoman 

omaisuuden määrä ja osuus taseesta ovat muuttuneet tarkasteluajanjaksolla. Tutki-

muksessa pyritään myös selvittämään, onko case-yritysten aineettoman omaisuu-

den määrällä ja osuudella suuria eroja keskenään. Mikäli eroja löydetään, pyritään 

tutkimaan onko eroilla ollut vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Vastaus pyritään 

löytämään myös siihen, kokevatko case-yritykset aineettoman omaisuuden yhtä tär-

keäksi kilpailuedun lähteeksi. 

 

Tutkimuksen pääongelmaa tukevat alaongelmat ovat: 

 Miten aineeton omaisuus määritellään? 

 Vaikuttaako aineeton omaisuus yrityksen kannattavuuteen?  

 Miten aineeton omaisuus jakautuu case-yrityksissä? 

 

Ensimmäisen alaongelman avulla pyritään määrittelemään, mitä aineettomaan 

omaisuuteen kuuluu, miten kansainväliset IFRS-standardit määrittelevät aineetto-

man omaisuuden, sekä miten aineetonta omaisuutta käsitellään tilinpäätöksessä. 

Toisen alaongelman avulla pyritään selvittämään kokevatko yritykset aineettoman 

omaisuuden strategiseksi kilpailuedun lähteeksi, sekä voidaanko aineettoman omai-

suuden avulla parantaa yrityksen kannattavuutta.  Kolmannen alaongelman avulla 
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vastausta haetaan siihen, miten aineeton omaisuus jakautuu case-yrityksissä, sekä 

onko case-yritysten välillä havaittavissa yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia aineetto-

man omaisuuden suhteellisten osuuksien ja kirjauskäytäntöjen välillä. 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

 

Aineeton omaisuus on laaja käsite, joka voidaan ymmärtää monella eri tavalla. 

Choongin (2008, 628) mukaan on ongelmallista, ettei aineettomasta omaisuudesta 

ole vieläkään yhtä oikeaa määritelmää. Jokaisella koulukunnalla on omat käsityksen-

sä aineettomasta omaisuudesta ja sen ilmenemisestä. Aineettomasta omaisuudesta 

voidaan puhua monella eri termillä ja monessa eri yhteydessä. Markkinoinnin ammat-

tilaiset puhuvat brändistä, yritysjuridiikan osaajat keskittyvät aineettomien oikeuksien 

hallinnointiin, kun taas laskentatoimen ihmisille tärkeää on aineettomien hyödykkei-

den arvonmääritys sekä kirjanpidollinen käsittely. Yhteistä kaikille käsitteille on kui-

tenkin määriteltävän asian aineellisuuden puuttuminen, aineettomuus, sekä tulevai-

suuden tuotto-odotukset. (Lev 2001, 5)  

 

Tutkimuksessa käytettäviä tärkeimpiä käsitteitä ovat aineeton pääoma, -omaisuus 

sekä -hyödyke. Aineetonta pääomaa voidaan pitää yläkäsitteenä kuvaamaan yrityk-

sen aineettomia resursseja. Aineeton omaisuus vuorostaan viittaa yrityksen omista-

miin ja hallinnoimiin resursseihin. Aineettomat hyödykkeet -termi puolestaan liittyy 

taseeseen kirjattaviin aineettomiin varallisuuseriin. Käsitteiden erot eivät ole kuiten-

kaan suuria, ja niiden voidaan ymmärtää tarkoittavan jokseenkin samaa asiaa. 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkia aineetonta omaisuutta laskentatoimen osaajan 

silmin. Aineettomasta omaisuudesta ja sen kirjanpidollisesta käsittelystä säädetään 

IFRS-standardeissa, jotka toimivat tutkielman teoreettisena viitekehyksenä. IAS 38 

käsittelee aineettoman omaisuuden arvostamista ja käsittelyä kirjanpidossa. Kaikkea 

aineetonta omaisuutta ei kuitenkaan vielä osata ja pystytä käsittelemään kirjanpidos-
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sa. Näitä ongelmia analysoitaessa hyödynnetään aikaisempia aineettomasta omai-

suudesta tehtyjä tutkimuksia, tieteellisiä artikkeleita sekä kirjallisuutta.  

 

Case-tutkimuksen kohteena ovat informaatioteknologia-alan yritykset Basware, F-

Secure, Tekla ja Vaisala. Informaatioteknologia-ala perustuu aineettoman omaisuu-

den luomiseen ja hyödyntämiseen osana liiketoimintaa. Tästä johtuen on mielenkiin-

toista tutkia, miten aineettoman omaisuuden määrä on kehittynyt kyseisellä alalla, 

jättäen muut toimialat pois tutkimuksen piiristä. Aineettoman omaisuuden merkitys, 

etenkin informaatioteknologia-alalla, on Suomessa vielä varsin tutkimatonta aluetta.  

 

Case-yrityksiä tutkitaan konsernitasolla, jotta toiminnasta saadaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva. Tutkimus on rajattu Helsingin pörssissä listattuihin keskisuu-

riin informaatioteknologia-alan yrityksiin, lukuun ottamatta sijoitusyhtiönä toimivaa 

Sievi Capitalia, jota ei luonteensa puolesta voida varsinaisesti pitää informaatiotekno-

logia-alan yrityksenä. Suuret yritykset, Nokia ja Tieto, on poikkeuksellisen suuresta 

koostaan johtuen haluttu rajata tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksen rajallisesta 

ajasta johtuen myös pienet yritykset on runsaasta lukumäärästään johtuen rajattu 

pois. Rajauksista huolimatta, valitut case-yritykset eroavat toisistaan sekä taseen että 

luonteen puolesta. Näin ollen case-tutkimuksen avulla saadaan kuva aineettoman 

omaisuuden kehittymisestä varsin erityyppisissä yrityksissä. 

 

Vuodesta 2005 lähtien suomalaisten julkisesti noteerattujen yritysten on tullut laatia 

tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaan. Tutkimus on tästä syystä rajattu alka-

maan vuodesta 2005, jotta yritysten välinen vertailukelpoisuus olisi mahdollisimman 

hyvä. Johtuen IFRS-standardien käytöstä, tutkimus keskittyy aineettoman omaisuu-

den tutkimiseen pääasiallisesti IFRS-standardien pohjalta. Kansalliset tilinpäätöskäy-

tännöt on näin ollen rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Aikavälillä 2005-2010 talous on 

ollut niin nousu- kuin laskusuhdanteessa, joten aineettoman omaisuuden kehittymistä 

voidaan tutkia talouden eri suhdannevaiheissa. Vuosi 2010 on myös viimeinen tili-

kausi, jolta on saatavissa täydelliset tilinpäätöstiedot.  



7 
 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Teoriaosuuden taustakirjallisuus koostuu lukuisista aikaisemmista aihetta käsittele-

vistä tutkimuksista, tieteellisistä artikkeleista, kansainvälisistä IFRS-

tilinpäätösstandardeista, sekä aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Teoriaosuudes-

sa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Aikaisempien tutkimustuloksien avulla 

kartoitetaan aineettoman omaisuuden kehittymistä, sekä mikä vaikutus aineettomalla 

omaisuudella on ollut yritysten kannattavuuteen. Muun taustakirjallisuuden avulla 

pyritään selittämään, mitä aineeton omaisuus pitää sisällään, miten sitä käsitellään 

tilinpäätöksessä, miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa, sekä mitä ongelmia 

aineettomaan omaisuuteen liittyy.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu case-tutkimuksesta, jossa tutkitaan ai-

neettoman omaisuuden kehittymistä ja roolia informaatioteknologia-alan yritysten 

toiminnassa. Tutkimusaineistona käytetään case-yritysten tilinpäätöstietoja, joiden 

avulla analysoidaan aineettoman omaisuuden sekä rahamääräistä että suhteellista 

kehittymistä vuosina 2005-2010. Aineistoa analysoimalla selvitetään onko aineetto-

man omaisuuden määrä ja suhteellinen osuus taseesta kasvanut tarkasteluajanjak-

sona, sekä onko kehitys mahdollisesti vaikuttanut case-yritysten kannattavuuteen.    

 

1.5 Rakenne 

 

Tutkimus koostuu neljästä pääluvusta. Ensimmäinen luku muodostuu johdannosta, 

jossa käydään läpi tutkimuksen tausta, tavoitteet, tutkimusongelmat, teoreettinen vii-

tekehys, rajaukset sekä tutkimusmenetelmä- ja aineisto. Seuraava luku muodostaa 

tutkimuksen teoriaosuuden. Luku käsittelee aineettoman omaisuuden määrittämistä 

sekä sen käsittelyä kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Tämän li-

säksi luvussa käsitellään aineettoman omaisuuden roolia yrityksen menestyksessä, 

miten aineetonta omaisuutta voidaan käyttää kilpailuedun lähteenä, sekä mitä on-

gelmia aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen saattaa liittyä.  
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Aineettoman omaisuuden kehitystä neljän informaatioteknologia-alan yrityksessä 

vuosina 2005-2010 kartoittava case-tutkimus muodostaa tutkimuksen kolmannen 

luvun. Neljäs luku kokoaa yhteen teorian ja case-tutkimuksen avulla saadut tulokset, 

joiden avulla pyritään vastaamaan tutkimuksessa asetettuihin pää- ja alaongelmiin. 

Luku sisältää tämän lisäksi aiheesta tehdyt johtopäätökset, tutkimukseen liittyvät on-

gelmat ja rajoitteet, sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
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2 AINEETON OMAISUUS 

 

Kestävän kilpailuedun saavuttaminen on jokaisen yrityksen haaveena. Aikaisempina 

vuosikymmeninä aineellisen omaisuuden ja monopolivoiman hyödyntäminen ovat 

olleet monen yrityksen menestyksen takana. Globalisoituminen, kilpailun kiristyminen 

sekä talouden rakennemuutokset ovat vaikuttaneet siihen, että aikaisemmat kilpai-

luedun lähteet ovat menettäneet merkitystään. Aineelliset hyödykkeet ovat tänä päi-

vänä jokseenkin jokaisen yrityksen saatavilla, joten kilpailuedun lähteitä tulee hakea 

aineettomasta omaisuudesta ja osaamisesta. (Kyläheiko et al. 2005, 1) Samoin kuin 

joet, satamat ja rautatiet olivat teollisen vallankumouksen rakennusaineita, ovat tieto 

ja osaaminen modernin nykytalouden tärkeimmät kasvuainekset (Choudhury 2010, 

73). 

 

2.1 Aineettoman omaisuuden määritelmä 

 

Aineettomalla omaisuudella ei ole yhtä oikeaa määritelmää. Aineeton omaisuus voi-

daan nähdä muodostuvan neljästä osa-alueesta. Markkinoihin ja asiakkaisiin liittyvää 

aineetonta omaisuutta ovat brändi, asiakasuskollisuus, jakelukanavat sekä fran-

chising-sopimukset. Henkilöstöön liittyvää aineetonta omaisuutta ovat tieto, tekniset 

taidot ja kyvykkyydet, johtamisosaaminen, luovuus sekä tiimityötaidot. Infrastruktuu-

riin kuuluvaa aineetonta omaisuutta ovat taas esimerkiksi organisaatiokulttuuri, joh-

tamisfilosofia, teknologia sekä informaatiosysteemit. Uusimpana aineettomaan omai-

suuteen liittyvänä osa-alueena voidaan pitää yhtiön immateriaalioikeuksia, joihin kuu-

luvat muun muassa tavaramerkit, patentit sekä muut oikeudet. (Choong 2008, 632; 

Yun-Long & Yang 2008, 41) 

 

Aineettoman omaisuuden ongelma on juuri sen aineettomuus, aineellisuuden puut-

tuminen. Osa aineettomasta omaisuudesta voidaan kirjata taseeseen, ja sitä voidaan 

suojata lain tarjoamilla keinoilla, esimerkiksi patenttien ja tavaramerkkien avulla. Toi-

saalta aineetonta omaisuutta on henkilöstön tietotaito sekä opitut käytänteet, joiden 



10 
 

 

arvoa on vaikeampi mitata rahassa. Useimmiten juuri henkilöstöön liittyvä aineeton 

omaisuus jää taseen ulkopuolelle, ja sitä kohdellaan tuloslaskelmassa kuluna. Lii-

kearvo on kuitenkin hyvä esimerkki tase-erästä, johon henkilöstöön ja markkinoihin 

liittyvää tulevaisuudessa realisoituvaa arvoa on aktivoitu. (Danthine & Jin 2007, 158; 

Tao, Daniele, Hummel, Goldheim & Slowinski 2005, 51) 

 

2.2 Kansainväliset IFRS-tilinpäätösstandardit 

 

IAS 38 säätelee aineettoman omaisuuden arvostamista sekä jaksottamista kirjanpi-

dossa, kun tilinpäätös laaditaan kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukai-

sesti. IAS 38 -standardia sovelletaan 31.3.2004 tai sen jälkeen tehtyjen yrityshankin-

tojen kautta hankittuihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä yrityksen muihin kyseisen 

ajankohdan jälkeisiin aineettomiin hyödykkeisiin. Standardia ei sovelleta yrityksen 

tavanomaisessa liiketoiminnassa myymiin aineettomiin hyödykkeisiin, laskennallisiin 

verosaamisiin, vuokrasopimuksiin, työsuhde-etuuksiin, IAS 39:n mukaisiin rahoitus-

varoihin, IFRS 3:n mukaisesti hankittuun liikearvoon, IFRS 4:n soveltamispiiriin kuu-

luviin vakuutussopimuksiin liittyviin aineettomiin eriin, eikä IFRS 5:n mukaisiin myytä-

vissä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin sekä lopetettuihin toimintoihin. (Haaramo & 

Räty 2002, 190) 

 

2.2.1 Aktivointiedellytykset 

 

IAS 38 määrittelee aineettoman omaisuuden yksilöitävissä olevaksi ei-

monetaariseksi omaisuuden eräksi, jolla ei ole fyysistä olomuotoa. Jotta aineeton 

hyödyke voidaan IAS 38:n mukaan aktivoida taseeseen, tulee sen täyttää yksilöitä-

vyyskriteeri, olla yrityksen määräysvallassa sekä siitä tulee olla odotettavissa vastais-

ta taloudellista hyötyä. Hyödykkeelle tulee myös pystyä määrittämään luotettavasti 

hankintameno. Mikäli kaikki kirjaamiskriteerit eivät täyty, tulee aineettoman hyödyk-

keen hankkimis- tai luomismenot kirjata kuluiksi. Yrityksen aiemmin kirjaamia aineet-

tomiin hyödykkeisiin liittyviä kuluja ei voida enää myöhemmin aktivoida taseeseen. 
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(Anttila, Halonen, Jalkanen-Steiner, Kemppinen, Kärpänen, Nurmo, Penttilä-Räty, 

Pyykönen, Sundvik, Suomela, Tolvanen, Torkkel, Torniainen & Tuomala 2009, 175; 

Haaramo & Räty 2002, 192, 196) 

 

IAS 38:n mukaan hyödyke on yksilöitävissä kun se voidaan erottaa tai irrottaa yrityk-

sestä, myydä, siirtää, lisensoida, antaa vuokralle tai vaihtaa itsenäisesti tai yhdessä 

siihen liitetyn sopimuksen, muun omaisuuserän tai velan kanssa. IAS 38:n mukaan 

omaisuuserän yksilöitävyyskriteeri täyttyy myös kun erä perustuu sopimukseen tai 

muihin laillisiin oikeuksiin. Näiden oikeuksien ei tarvitse olla siirrettävissä tai erotetta-

vissa yrityksen muista oikeuksista tai velvoitteista. (Haaramo & Räty 2002, 191) 

 

Määräysvalta aineettomaan hyödykkeeseen täyttyy IAS 38:n mukaan, kun yritys on 

oikeutettu hyödykkeestä saatavaan tulevaisuudessa realisoituvaan taloudelliseen 

hyötyyn. Tämän lisäksi yritys voi estää muilta pääsyn hyötymään kyseisestä erästä. 

Määräysvalta saavutetaankin usein laillisten oikeuksien, kuten tekijänoikeuden, viral-

listen sopimusehtojen tai esimerkiksi salassapitoehtojen avulla. Laillisten oikeuksien 

puuttuminen ei ole kuitenkaan este määräysvallan syntymiselle, vaikka määräysval-

lan todistaminen voi tällöin olla haasteellisempaa. (Haaramo & Räty 2002, 192-193) 

 

Odotettavissa oleva taloudellinen hyöty voi ilmetä lukuisin eri tavoin. Hyöty voi olla 

myynnistä aiheutuvaa, kustannusten alentumisesta saatavaa, tai muulla tavalla ilme-

nevää hyötyä. Odotettavissa olevan vastaisen taloudellisen hyödyn arvioinnissa yri-

tyksen tulee käyttää realistisia ja perusteltuja johdon tekemiä arvioita. Vaikka henki-

löstön koulutuksen ja asiakasuskollisuuden voidaan odottaa tuottavan yritykselle vas-

taista taloudellista hyötyä, määräysvallan puutteen johdosta aktivointiedellytykset 

kuitenkin useimmiten puuttuvat. (Haaramo & Räty 2002, 194-195)  

 

Aineettoman omaisuuden aktivointikriteerit katsotaan lähes aina täyttyvän liiketoimin-

tojen yhdistämisen yhteydessä hankitun aineettoman omaisuuden kohdalla. Hankin-

tameno on tällöin luotettavasti selvitettävissä. Yrityskauppaan voidaan myös lähes 
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aina katsoa liittyvän tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Määräysvalta aineettomaan 

omaisuuteen siirtyy automaattisesti hankkivalle yritykselle. Yksilöitävissä oleva osuus 

yrityskaupan hankintamenosta kohdistetaan ensin aineellisen ja aineettoman omai-

suuden eriin. Loppuosa hankintamenosta kirjataan liikearvoksi, jota IFRS 3 -

standardin mukaan tulisi pyrkiä kirjaamaan mahdollisimman vähän. (Anttila et al. 

2009, 175-176; Damodaran 2002, 33) 

 

2.2.2 Aktivointikelvoton aineeton omaisuus 

 

IAS 38:n mukaan tietyt erät ovat aina aktivointikelvottomia, ja ne tulee kirjata suoraan 

kuluiksi tuloslaskelmaan. Esimerkkejä tällaisista eristä ovat tutkimustoiminnan menot, 

lukuun ottamatta liiketoimintojen yhdistämisen osana muodostuneita tutkimustoimin-

nan menoja, liiketoiminnan käynnistämismenot, poissulkien IAS 16:n määrittelemät 

erät, koulutustoimintamenot, mainonnan ja myynninedistämisen menot, sekä yrityk-

sen kokonaisuuden tai osan siirtämisestä tai uudelleenorganisoinnista aiheutuvat 

menot. (Haaramo & Räty 2002, 195) Mainontaan liittyvien menojen tulosvaikutus on 

tutkitusti hyvin lyhytaikaista, verrattuna esimerkiksi kehitystoiminnan avulla aikaan-

saatuihin tulevaisuudessa realisoituviin tuottoihin. Tästä syystä mainonnan ja myyn-

ninedistämisen menojen kirjaaminen suoraan kuluiksi onkin hyvin perusteltua. (Cañi-

bano, García-Ayuso & Sánchez 2000, 124) Toisaalta, mainonnan avulla yritysten 

voidaan nähdä rakentavan itselleen tunnettua brändiä ja pitkäaikaista asiakasuskolli-

suutta. Tulosvaikutus voi näin ollen olla odotettua pidempiaikaisempaa. Määräysval-

lan puuttumisella voidaan kuitenkin perustella, miksi kyseiset panostukset tulee voi-

massaolevien IFRS-standardien mukaan kirjata kuluiksi. 

 

Suurin osa yrityksen itsensä luomasta aineettomasta omaisuudesta ei täytä aktivoin-

tiedellytyksiä. Tästä syystä yritys ei voi kirjata kyseisiä eriä taseeseensa varallisuu-

deksi, vaan investoinnit näkyvät tuloslaskelmassa kuluina. Austinin (2007, 70) mu-

kaan standardien asettajat eivät luota yritysten kykyyn arvostaa ja mitata luomaansa 

aineetonta omaisuutta. Tästä johtuen relevanttia informaatiota hukataan, kun monet 
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yhtiön sisäisesti luomat aineettoman omaisuuden erät, kuten yhtiön brändi, joudutaan 

jättämään kokonaan taseen ulkopuolelle. (Austin 2007, 70)  

 

Moni aineettoman omaisuuden erä ei välttämättä täytä IFRS-standardien aktivointie-

dellytyksiä, tai sillä ei ole rahassa mitattavaa arvoa. Tällöin kyseistä erää ei voida 

aktivoida taseeseen. Yritykset haluavat kuitenkin informoida sidosryhmiään taseessa 

näkymättömästä aineettomasta omaisuudestaan, ja yhä useampi eurooppalainen 

yritys laatiikin aineettomasta omaisuudestaan erillisen ei-taloudellisen raportin, kuten 

esimerkiksi henkilöstötilinpäätöksen. Laadittu raportti voidaan esittää joko osana 

vuosikertomusta tai siitä kokonaan erillään. (Petkov 2011, 40) 

 

2.2.3 Hankintameno ja arvostusperiaatteet 

 

Erikseen hankitun aineettoman hyödykkeen hankintamenoon kuuluvat ostohinta sekä 

hyödykkeen käyttökelpoiseksi saattamisesta aiheutuvat välittömät menot. Ostohin-

taan kuuluvat tuontitullit sekä maksetut takaisinsaamattomat verot vähennettynä 

mahdollisilla alennuksilla. Välittömiä menoja voivat olla esimerkiksi työsuhde-etuudet, 

asiantuntijoille maksetut korvaukset sekä hyödykkeen testaamisesta aiheutuvat me-

not. Hankintamenoon ei katsota kuuluvan markkinoille saattamisesta aiheutuvia me-

noja, liiketoiminnan siirtämisen tai uuden asiakasryhmän aiheuttamia menoja, hallin-

non menoja sekä muita yhteisiä yleismenoja. Kun hyödyke toimii johdon tarkoittamal-

la tavalla, ei uusia menoja voida enää aktivoida. Mikäli liiketoimintojen yhdistämises-

sä hankitulle aineettomalle hyödykkeelle on määriteltävissä käypä arvo, käytetään 

tätä hankintamenona, ja hyödyke kirjataan omaksi eräkseen erilleen liikearvosta. 

(Haaramo & Räty 2002, 196-197) 

 

Aineettoman hyödykkeen ensimmäinen arvostaminen tapahtuu aina hankintahintaan. 

Tämän jälkeen voidaan arvostusperiaatteena käyttää joko hankintameno- tai uudel-

leenarvostusmallia. Käytettäessä hankintamenomallia, alkuperäistä hankintamenoa 

vähennetään vuosittaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Uu-
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delleenarvostusmallin mukaan aineettoman hyödykkeen arvo on sen käypä arvo vä-

hennettynä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Uudelleenarvostaminen tulee tehdä 

riittävän usein. Mikäli hyödykkeen arvo nousee uudelleenarvostamisen johdosta, tu-

lee lisäys kirjata oman pääoman uudelleenarvostusrahastoon, joka on absoluuttisesti 

jakokelvotonta. Lisäys kirjataan tulosvaikutteisesti siltä osin kuin aiemmin on kirjattu 

tulosvaikutteisia kuluja. Mikäli uudelleenarvostuksen johdosta kirjanpitoarvo piene-

nee, tulee määrä ensin vähentää uudelleenarvostusrahastoon kirjatusta hyödykkeen 

osuudesta, jonka jälkeen loppusumma kirjataan kuluksi. (Haaramo & Räty 2002, 199-

201; Mähönen & Villa 2006a, 17; Mähönen & Villa 2006b, 247) 

 

Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen pitoaika voi olla joko rajoitettu tai rajoitta-

maton. Taloudellisen pitoajan määrittäminen aineettomalle hyödykkeelle on huomat-

tavasti vaativampaa, kuin aineelliselle hyödykkeelle. Tavaramerkki voi esimerkiksi 

olla yrityksen käytössä määrittämättömän tai tietyn rajatun ajan. Rajoitetun taloudelli-

sen vaikutusajan hyödykkeille laaditaan poistosuunnitelma, jonka mukaan hyödyk-

keen arvosta vähennetään joka vuosi suunnitelman mukaiset poistot. Rajoittamatto-

man taloudellisen vaikutusajan hyödykkeille tehdään vähintään kerran vuodessa, 

mutta tarvittaessa useammin, IAS 36:n mukainen arvonalentumistesti. Arvonalentu-

mistestissä kirjanpitoarvoa verrataan tulevaisuudessa kerrytettäviin kassavirtoihin. 

(Anttila et al. 2009, 180; Haaramo & Räty 2002, 202) 

 

2.2.4 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

 

IAS 38 pitää sisällään tiukat säännökset tutkimus- ja tuotekehitysmenojen käsittelystä 

kirjanpidossa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat selkeästi erotettu toisistaan. IAS 

38 -standardi vaatii kaikkien tutkimusmenojen kirjaamista kuluksi, sillä pelkän tutki-

musvaiheen perusteella ei voida vielä osoittaa tietyn aineettoman hyödykkeen ole-

massaoloa sekä siihen liittyviä tuotto-odotuksia. Yrityskaupan yhteydessä hankitun 

yrityksen keskeneräinen tutkimus- ja kehitysprojekti kirjataan omaksi eräkseen, eril-

lään liikearvosta, mikäli aineettoman omaisuuden aktivointikriteerit täyttyvät. (Anttila 

et al. 2009, 178; Haaramo & Räty 2002, 204-205) 
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Kehittämismenojen aktivoinnille on kuusi ehtoa, joista jokaisen tulee täyttyä: 

1. hyödyke voidaan tekniikan avulla valmistaa käytettäväksi tai myytäväksi  

2. hyödyke aiotaan myös valmistaa käytettäväksi tai myytäväksi 

3. hyödyke on yritykselle käyttö- tai myyntikelpoinen 

4. hyödykkeelle löytyy kysyntää ja markkinat, sekä siitä on perusteltuja tuotto-

odotuksia 

5. hyödykkeen valmistamiseen myynti- ja käyttökuntoon tarvittavat tekniset, ta-

loudelliset ja muut voimavarat ovat kunnossa 

6. hyödykkeestä syntyvät menot kyetään luotettavasti arvioimaan. (Haaramo & 

Räty 2002, 204)   

 

Informaatioteknologia-alan yritysten menestys perustuu usein innovatiivisiin tuottei-

siin, jotka ovat luotu tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla. Kehitystoiminnan menojen 

kirjaaminen kuluiksi tai aktivoiminen taseeseen vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen 

ja tunnuslukuihin. Lantz & Sahut (2005, 268) suosittelevat kehitysmenojen aktivoimis-

ta vain mikäli kehitysprojektin tuloksia voidaan heti hyödyntää markkinoilla. Jos kehi-

tysprojektista on odotettavissa tulosta vasta pitkällä aikavälillä, tulisi heidän mukaan-

sa projekti ulkoistaa. Tällöin vältytään taseen turhalta kasvattamiselta ja tunnusluku-

jen heikkenemiseltä. (Lantz & Sahut 2005, 268) Kehitystoiminnan menojen kirjaus-

käytäntöjä voidaankin pitää yhtenä tilinpäätössuunnittelun keinona, jonka avulla yritys 

kykenee muokkaamaan taloudellisia tunnuslukujaan. Mikäli menot aktivoidaan ta-

seeseen, paranee yrityksen tilikauden tulos. Kirjaamalla menot kuluiksi saadaan tili-

kauden tulos vuorostaan näyttämään pienemmältä. Kirjauskäytäntöjen vaikutukset 

heijastuvat myös aina taseeseen. 
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2.3 Aineeton omaisuus yrityksen kilpailuedun lähteenä 

 

Hallin (2001, 1186) mukaan Yhdysvalloissa yrityksien hallussa on merkittävä määrä 

aineetonta omaisuutta, joka ei kuitenkaan ole kirjattuna yritysten taseisiin. Tästä joh-

tuen yritysten tase- ja markkina-arvojen väliset erot ovat olleet suuria.  Vaikka monet 

aineettomat investoinnit eivät näy yhtiöiden taseissa, osakemarkkinat ottavat tehdyt 

investoinnit huomioon tulevaisuuden tuotto-odotuksissaan. Tästä johtuen esimerkiksi 

tuotekehitysinvestoinnit nostavat usein yritysten osakekursseja. Aineettoman omai-

suuden kirjanpidollisesta käsittelystä johtuen yritysten investointien ja tuottojen voi-

daankin nähdä olevan aliarvostettuja jo 1970-luvulta lähtien. (Hall 2001, 1186; Na-

kamura 1999, 12) 

 

Aineeton omaisuus voidaan nähdä yrityksen tärkeimpänä resurssina, joka tuo me-

nestystä pitkällä aikavälillä. Aineettoman omaisuuden etuja ovat muun muassa skaa-

laedut, verkostovaikutukset, vaikea kopioitavuus ja käyttömahdollisuudet sekä loppu-

tuotteena että osana valmistusta. Toisin kuin aineellista omaisuutta, aineetonta 

omaisuutta, kuten tietoa, voidaan käyttää monessa paikassa samaan aikaan. Pitkällä 

aikavälillä luotua aineetonta omaisuutta, kuten asiakasuskollisuutta, on muiden yri-

tysten myös äärimmäisen vaikea kopioida ja ostaa. Vahvan brändin luominen vie ai-

kaa ja rahaa, mutta sitä voidaan hyödyntää yhä uudelleen ja uudelleen uusien tuot-

teiden markkinoimisessa ja myymisessä. Immateriaalioikeuksien, kuten tavaramerk-

kien, avulla kilpailijoiden on myös laitonta hyödyntää toisen luomaa tuotemerkkiä. 

Yritykset voivat hyödyntää aineetonta omaisuutta myymällä sitä joko lopputuotteena, 

kuten esimerkiksi ohjelmistolisenssinä, tai käyttämällä luomaansa tietokoneohjelmaa 

omassa valmistusprosessissaan.  (Itami & Roehl 1987, 12-17; Lev 2001, 21)  
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2.3.1 Skaalaedut 

 

Aineettomalle omaisuudelle on ominaista suuret kiinteät kustannukset sekä lähes 

olemattomat muuttuvat kustannukset. Kun aineeton hyödyke on kehitetty, on uusien 

kappaleiden tuottaminen melkein ilmaista. Esimerkiksi tietokoneohjelman suunnittelu 

vie aikaa ja rahaa, mutta valmiin ohjelman kappaleita voidaan tuottaa lähes ilmaisek-

si.  Lisäksi aineetonta hyödykettä voidaan hyödyntää monessa eri paikassa saman-

aikaisesti, ilman lisäkustannuksia. Aineellista hyödykettä, kuten lentokonetta, voidaan 

käyttää kerrallaan vain yhdessä paikassa. Lentoyhtiön käyttämää varausjärjestelmää 

voidaan kuitenkin käyttää samanaikaisesti lukuisissa paikoissa. Aineettoman hyö-

dykkeen käytön periaatteessa ainoana rajoitteena voidaan pitää markkinoiden kokoa. 

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyykin usein kasvavat skaalatuotot. Mitä enemmän hyö-

dykettä käytetään, sitä enemmän tuotot kasvavat. (Lev 2001, 21-23) 

 

Aineettoman omaisuuden skaalaedut pyritään turvaamaan usein immateriaalisten 

suojauskeinojen, kuten patenttien, tavaramerkkien sekä tekijänoikeuksien, avulla. 

Patenttien avulla yritys saa laillisen suojan keksinnölleen. Patenttien avulla voidaan 

tämän lisäksi käydä kauppaa sekä antaa lisenssejä omiin keksintöihin. Immateriaali-

oikeuden suojakeinoja voidaan näin ollen hyödyntää monin eri tavoin. Oikealla joh-

tamisella ja hyödyntämisellä patentteja voidaankin pitää yrityksen strategisena asee-

na. Tästä johtuen aineettomien oikeuksien käyttö tulisi ottaa tärkeäksi osaksi yrityk-

sen liiketoimintastrategiaa. (Ståhle & Grönroos 2001, 248-249; Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2008, 21)  

 

Viime aikojen uutisten perusteella on nähtävissä patenttien kasvanut merkitys yritys-

toiminnassa. Esimerkiksi Nokia, Apple ja muut matkapuhelinvalmistajat pyrkivät kaik-

ki hyödyntämään valtavaa patenttisalkkuaan kilpailussa muita vastaan. Hävityn oi-

keudenkäynnin perusteella Apple joutuu tälläkin hetkellä maksamaan tietyn rojalti-

maksun Nokialle jokaisesta myymästään laitteestaan, jossa yhtiö käyttää Nokian pa-

tentoimia keksintöjä (Junttila 2011). Nokian kilpailuedun lähteenä voidaankin pitää 

valtavaa patenttisalkkua, jota yhtiö on strategisesti rakentanut 1990-luvulta lähtien 



18 
 

 

(Koponen 2011). Erinäiset patenttiloukkaukset kuitenkin osoittavat, etteivät lailliset 

suojakeinotkaan aina ehkäise yrityksen aineettoman omaisuuden hyödyntämistä. 

Pelkkä aineellisen omaisuuden johtaminen ei enää nykypäivänä riitä, vaan yritysten 

tulee panostaa niin aineellisen kuin aineettoman omaisuutensa strategiseen johtami-

seen. Aineeton omaisuus tulee nähdä strategisena kilpailukeinona, mutta myös 

huomioida siihen liittyvät riskit, kuten patenttiloukkaukset. (Roos, Roos, Dragonetti & 

Edvinsson 1998, 14) 

 

2.3.2 Verkostovaikutukset 

 

Moniin aineettomiin hyödykkeisiin, kuten tietokoneohjelmiin, liittyy suuria verkostovai-

kutuksia. Verkostovaikutuksista hyötyvät sekä yritykset että asiakkaat. Mitä suurem-

maksi verkosto kasvaa, sitä enemmän asiakkaat siitä hyötyvät. Myös itse yritys hyö-

tyy asiakaskunnan kasvamisesta, jolloin sillä on enemmän asiakkaita kenelle myydä 

nykyisiä ja uusia tuotteitaan. Verkoston menestys ja kasvu aikaansaavat usein posi-

tiivista palautetta, mikä on omiaan lisäämään muiden kiinnostusta verkostoon liittymi-

seen. Microsoft on esimerkiksi onnistunut luomaan Windows-käyttöjärjestelmän, jota 

miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät. Microsoft kehittää jatkuvasti uusia oh-

jelmia ja päivityksiä käyttöjärjestelmään, mistä verkoston jäsenet hyötyvät. Microsof-

tin tuotot kasvavat, ja samalla asiakkaiden kynnys vaihtaa Windows toiseen käyttö-

järjestelmään nousee. (Lev 2001, 26-28) 

 

Jokaisen menestyneen verkoston takaa löytyy onnistunut innovaation kaupallistami-

nen. Jotta kilpailijat eivät pääse hyötymään innovaatiosta, tulee keksintö suojata. 

Tämän jälkeen yrityksen tulee osata houkutella asiakkaat siirtymään uuden tuotteen 

käyttäjiksi. Verkoston kasvaessa keksinnöstä tulee pyrkiä luomaan alan standardi ja 

houkutella markkinoiden muut toimijat kehittämään standardia tukevia tuotteita. Nin-

tendo Entertainment System on esimerkki onnistuneen verkoston luojasta. Yhtiö loi 

1980-luvulla niin suositun ja modernin pelikonsolin, että kilpailevat pelivalmistajat ha-

lusivat osallisiksi kasvaneeseen verkostoon. Asiakkaat hyötyivät Nintendon jatkuvasti 

laajentuvasta pelitarjonnasta, kun samanaikaisesti pelivalmistajat hyötyivät pelien 
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kysynnän kasvamisesta. Jokainen yksityinen pelivalmistaja maksoi Nintendolle rojal-

teja, ja lupautui olemaan julkaisematta pelejä kilpaileville konsoleille jopa kahden 

vuoden ajan.   (Lev 2001, 29) 

 

2.3.3 Vaikea kopioitavuus 

 

Mitä innovatiivisempia toimintamalleja ja -prosesseja yritykset kehittävät, sitä vaike-

ampi kilpailijoiden on niitä jäljitellä. Aineeton pääoma, kuten henkilöstö tai yrityksen 

maine, on monen yrityksen menestyksen salaisuus. Suurin osa aineettomasta omai-

suudesta ja osaamisesta perustuu ainutlaatuisuuteen, jota kilpailijoiden on, ainakin 

lyhyellä aikavälillä, lähes mahdotonta kopioida. Aineettoman pääoman avulla luo-

daan arvoa asiakkaille ja synnytetään tulevaisuuden kassavirtoja. Pärjätäkseen kil-

pailussa, tulee yrityksen jatkuvasti kehittää toimintaansa. Innovaatiokykyiset yritykset 

ovat usein kilpailijoitaan vahvempia, ja pystyvät rekrytoimaan enemmän uusia työn-

tekijöitä. Tästä syystä yritysten tulisikin panostaa innovatiivisten työntekijöiden rekry-

tointiin, ja kannustaa luovuuteen henkilöstöjohtamisessaan. (Kauppa- ja teollisuus-

ministeriö 2001, 17; Sullivan 2000, 31) 

 

Maliranta ja Asplund tutkivat henkilöstön vaikutusta yrityksen tuloksellisuuteen. Hei-

dän mukaansa henkilöstön sisäisen koulutuksen avulla voidaan parantaa yrityksen 

tuottavuutta ja kannattavuutta, jos yritys samanaikaisesti ottaa käyttöön uuden kehit-

tämänsä tuotantoprosessi- tai tuoteinnovaation. Akateemisesti koulutetun työntekijän 

palkkaamisen nähtiin parantavan yrityksen tuottavuutta pitkällä, muttei lyhyellä aika-

välillä. Näin ollen aineettoman omaisuuden henkilöstöulottuvuutta voidaan kehittää 

koulutuksen, innovaatioiden sekä rekrytoinnin avulla. (Maliranta & Asplund 2007, 25-

28) 

 

Flatt ja Kowalczyk tutkivat organisaatiokulttuurin ja maineen vaikutusta yrityksen me-

nestykseen. Tutkimus osoitti organisaatiokulttuurin vaikuttavan sekä suoraan että 

epäsuorasti yrityksen menestykseen. Epäsuorasti organisaatiokulttuuri vaikuttaa yri-
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tyksen menestykseen parantamalla yrityksen mainetta, joka on omiaan parantamaan 

myös taloudellista tulosta. Näin ollen yritys voi luoda strategista kilpailuetua ja erot-

tautua kilpailijoistaan panostamalla organisaatiokulttuuriinsa sekä maineeseensa, 

jotka molemmat ovat taseessa näkymätöntä aineetonta, vaikeasti kopioitavissa ole-

vaa, omaisuutta. (Flatt ja Kowalczyk 2008, 27) 

 

2.4 Aineettoman omaisuuden käyttöön liittyvät ongelmat 

 

Aineeton omaisuus on selkeästi nykypäivän yksi tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä, 

etenkin informaatioteknologia-alalla. Yritysten tulisi panostaa aineettomaan omaisuu-

teen, mutta sen kirjanpidollinen käsittely on monesti ongelmallista.  Yhdenmukaisten 

mittaus- ja raportointimenettelytapojen puuttumisen johdosta yritysten tasetiedot eivät 

välttämättä ole vertailukelpoisia. (Meritum -projektin suositukset 2002, 3) Kun yhtiöt 

esimerkiksi joutuvat kirjaamaan aineettoman omaisuuden investointeja tuloslaskel-

maan kuluiksi, voi tilinpäätöstä lukevan ulkopuolisen olla vaikea hahmottaa kaikkia 

yritykseen liittyviä tuotto-odotuksia.  

 

2.4.1 Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta 

 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on tärkeä osa yhtiön aineetonta omaisuutta. Tuote-

kehitystoiminta voi tuoda yrityksille mahdollisuuksien lisäksi myös uusia riskejä. Uu-

sia tuotteita kehitettäessä vanhoja tuoteryhmiä joudutaan hylkäämään ja nykyiset 

toimintatavat muuttuvat vanhanaikaisiksi. Tämä voi johtaa työttömyyteen, tase-erien 

arvonalentumiseen sekä investointivauhdin hidastumiseen. (Nakamura 2001, 13) 

Päinvastoin kuin aikaisemmat tutkimukset, Cazavan-Jenyn ja Jeanjeanin (2006, 59) 

mukaan tutkimus- ja kehitysmenojen aktivointi taseeseen vaikutti negatiivisesti hei-

dän tutkimiensa ranskalaisten listattujen yritysten osakekursseihin ja tuottoihin.  
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Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tarkoituksena on kehittää kaupallistettavia inno-

vaatioita. Innovaatioihin liittyy kuitenkin aina riskejä. Vain harva tuoteinnovaatio osoit-

tautuu todelliseksi menestykseksi. Suurin osa innovaatioista ei koskaan tuo muka-

naan taloudellista menestystä, jolloin innovaatioon tehdyt panostukset ja aineettoman 

omaisuuden investoinnit valuvat hukkaan. Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä 

innovaation epäonnistumisen riski on suurimmillaan projektin alkuvaiheessa. Riski 

pienenee edettäessä kohti valmiin tuotteen kaupallistamista, jolloin markkinoihin liit-

tyvä tietämys kasvaa.  Innovaatioihin liittyvää riskiä voidaan pienentää tekemällä yh-

teistyötä markkinoiden muiden toimijoiden kanssa, tai rakentamalla innovaatioista 

hajautettuja portfolioita. (Lev 2001, 39-41) Innovaatioihin liittyvä riski tulisi kuitenkin 

nähdä myös uutena mahdollisuutena, ei vain negatiivisena asiana. 

 

Tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvät riskit saattavat olla yksi syy siihen, miksi mo-

net yritykset päätyvät kirjaamaan kehitystoiminnan menonsa tuloslaskelman kuluiksi. 

Taseeseen ei haluta kirjata liian epävarmoja tulevaisuuden tuotto-odotuksia, mitä 

voidaan pitää osin myös hyvänä asiana. Investointien taloudellisen vaikutusajan 

hahmottaminen tilinpäätösinformaation avulla voi olla kuitenkin haastavaa, mikäli 

menot kirjataan suoraan kuluiksi.  Jotta tilinpäätös onnistuisi kuvaamaan tehtyihin 

investointeihin liittyvät tulevaisuuden tuotto-odotukset, voisi olla järkevää aktivoida 

kehitysmenot taseeseen. Mikäli tuotto-odotukset myöhemmin ilmenisivät liian suurik-

si, tulisi tehdä arvonalentumiskirjaus. Tällöin tilanne vastaisi samaa kuin että menot 

olisi kirjattu heti alun alkaen kuluiksi. Mikäli menot kirjataan suoraan kuluiksi, ei niitä 

myöhemmin voida enää IFRS-standardien mukaan aktivoida taseeseen, vaikka akti-

vointiedellytykset muutoin olisivatkin olemassa. 

 

2.4.2 Arvostaminen ja raportointi 

 

Aineettoman omaisuuden yleisesti hyväksyttynä indikaattorina on pidetty P/B-lukua, 

jossa yrityksen markkina-arvoa verrataan sen tasearvoon (Stallworth & DiGregorio 

2004, 10). Yhdysvaltojen Standard & Poors 500 -indeksissä listattujen 500 suurim-

man yrityksen P/B-luvut ovat jopa kuusinkertaistuneet 1980-luvun alusta vuoteen 
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2001. Tämän perusteella voitaisiin nähdä peräti 5/6 aineettoman omaisuuden arvosta 

jäävän taseen ulkopuolelle. (Lev 2001, 8) Myös yhdysvaltalaisen Fortune 500 -

listauksen mukaan menestyneimpien yritysten markkina-arvot ovat moninkertaisia 

kirjanpidollisiin arvoihin verrattuna. Aineettoman omaisuuden osuuden ja osatekijöi-

den vaikutusta markkina- ja kirjanpitoarvojen suuriin eroihin on kuitenkin vaikea todis-

taa. Varmaa on, että kaikki aineeton omaisuus ei ilmene kirjanpitoarvoissa. Kirjanpi-

dossa näkymätön aineeton omaisuus otetaan huomioon tulevaisuuden tuotto-

odotuksissa, mistä johtuen yritysten markkina-arvot ovat usein kirjanpitoarvoja suu-

rempia. (Roos et al, 1998, 1-3) Johtuen osakemarkkinoiden suuresta volatiliteetista, 

pelkästään P/B-luvun käyttöön aineettoman omaisuuden indikaattorina tulisi suhtau-

tua varauksellisesti (Lev 2001, 8). Osakkeen arvo voi heittelehtiä jopa yhden päivän 

aikana monilla prosenteilla. Yrityksen aineettoman omaisuuden todellinen arvo tuskin 

on yhtä altis muutoksille, ainakaan yhtä lyhyellä aikavälillä. 

 

Jotta aineettoman omaisuuden vaikutusta ja osuutta yritysten menestykseen voitai-

siin arvioida paremmin, tulisi aineeton omaisuus pystyä määrittelemään nykyistä tar-

kemmin. Tällä hetkellä markkinoilla voidaan nähdä olevan tiedon asymmetriaa, mistä 

johtuen yhtiöiden osakekurssit heilahtelevat voimakkaasti. Aineettoman omaisuuden 

täsmällisempi raportointi parantaisi tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyttä, ja voisi siten 

pienentää osakekurssien volatiliteettia. (Cañibano et al. 2000, 123-124) Mitä realisti-

semman kuvan tilinpäätöstiedot antaisivat yritysten toiminnasta ja tuotto-odotuksista, 

sitä paremmin sijoittajat voisivat luottaa saatuun informaatioon. Tällöin osakekurssit-

kaan eivät olisi niin alttiita vaihtelulle. 

 

Aineettoman omaisuuden arvostaminen on yrityksille haastavaa. Aineettoman omai-

suuden arvostamiseen on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty monia uusia 

kvantitatiivisia, kvalitatiivisia, sekä näitä molempia sisältäviä arvostusmenetelmiä. 

Vielä ei kuitenkaan ole kehitetty yhtä oikeaa yleisesti hyväksyttyä aineettoman omai-

suuden määritelmää, arvostusmenetelmää, tai keinoa millä päätyä yritykselle sopi-

vimpaan arvostusmenetelmään. (Cañibano et al. 2000, 108; Lagrost, Martin, Dubois 

& Quazzotti 2010, 497-501) Tästä johtuen yritysten vertailu, etenkin aineettoman 

omaisuuden kohdalla, on vieläkin erittäin haastavaa. IFRS-standardit lähentävät kui-
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tenkin jonkin verran yritysten kirjauskäytäntöjä ja parantavat näin ollen tilinpäätösten 

vertailukelpoisuutta. 

 

Aineettoman omaisuuden raportointi tuo mukanaan monia ongelmia. Raportoinnin 

kautta markkinoille saattaa paljastua yrityksen liikesalaisuuksia, tai yritykset voivat 

manipuloida antamiaan tietoja. Tilinpäätöstietoja hyödyntävä käyttäjä voi saada vää-

ristyneen kuvan yrityksestä ja siihen liittyvistä tulevaisuuden tuotto-odotuksista. Ra-

portointimäärän ja byrokratian lisääntyminen aiheuttavat yrityksille myös operatiivis-

ten kustannusten nousua.  (Lev 2001, 4; Seetharaman, Sooria & Saravanan 2002, 

133) Nämä ovat syitä, joiden takia yritykset eivät välttämättä halua raportoida aineet-

tomasta omaisuudestaan liian yksityiskohtaisesti. 

 

Yritys ei itse voi kirjata markkinaosuuttaan, jakelukanavia, ammattitaitoista henkilö-

kuntaa, tai luomaansa brändiä taseeseen. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankkiva 

yritys voi kuitenkin kirjata itselleen liikearvoa, joka pitää sisällään muun muassa edel-

lä mainitut asiat. Voidaankin pitää ristiriitaisena sitä, että hankkiva osapuoli saa kirja-

ta liikearvoa, mutta hankinnan kohteena oleva yritys ei ole voinut kirjata kyseisiä eriä 

taseeseensa. Liikearvon suhteellinen osuus taseesta on nykyään monella yrityksellä 

suuri. IFRS 3:n tavoitteena on, että yritykset pyrkisivät yksilöimään ja kirjaamaan 

mahdollisimman suuren osa yrityskaupassa siirtyneestä aineettomasta omaisuudesta 

omiksi erikseen. Liikearvoa tulisi puolestaan kirjata mahdollisimman vähän. Käytän-

nössä liikearvon arvostusperiaatteet eivät ole toimineet, mistä johtuen yritykset ovat 

joutuneet tekemään suuriakin liikearvon alaskirjauksia. (Anttila et al. 2009, 175, 193; 

Lhaopadchan 2010, 126)   

 

Yrityksillä voidaan nähdä olevan vaikeuksia arvioida liiketoimintahankintojensa todel-

lista arvoa, hankinnoista maksetaan ylihintaa, sekä liikearvoa päädytään kirjaamaan 

liikaa.  Antaisiko liikearvon kuluksi kirjaaminen realistisemman kuvan liiketoimintojen 

yhdistämisestä? Tällöin hankkivan yhtiön taseeseen kirjattaisiin vain hankitun yhtiön 

tasearvo, ja tasearvon ylittävä osuus kauppahinnasta kirjattaisiin kuluksi. Toisaalta, 

mikäli yritykset voisivat alun alkaen kirjata luomansa aineettoman omaisuuden ta-
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seeseen, vastaisivat kirjanpito- ja markkina-arvot enemmän toisiaan. Tämän seura-

uksena liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo pienenisi, ja käsittäisi vain 

hankinnasta seuraavat synergiaedut. Liikearvoon liittyvä problematiikka ei ole kuiten-

kaan uutta, vaan liikearvon arvostaminen on ollut ongelmallista ja tutkimuksen koh-

teena jo 1890-luvulta lähtien (Seetharaman, Balachandran & Saravanan 2004, 149). 

Vielä tänä päivänäkään liikearvoon ja aineettoman omaisuuden arvostamiseen liitty-

vää problematiikkaa ei ole kyetty kunnolla ratkaisemaan.  
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3 CASE-TUTKIMUS NELJÄSTÄ INFORMAATIOTEKNOLOGIA-ALAN YRI-

TYKSESTÄ 

 

Case-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aineettoman omaisuuden määrällistä 

sekä suhteellista kehittymistä aikavälillä 2005-2010. Tutkittavaksi toimialaksi on valit-

tu informaatioteknologia-ala, sillä aineettoman omaisuuden merkitys on alalla tunne-

tusti suuri. Case-yrityksiksi on valittu neljä keskisuurta julkisesti noteerattua suoma-

laista yritystä. Seuraavaksi käsitellään case-yrityksiä tarkemmin tilinpäätöstietojen 

avulla, sekä kerrotaan saaduista tutkimustuloksista. 

 

3.1 Basware Oyj 

 

Basware on vuonna 1985 perustettu ohjelmistoalan yhtiö, jonka pääosaamisaluetta 

on räätälöityjen taloushallinnon ohjelmistojen luominen asiakkaille. Yhtiön tavoitteena 

on auttaa asiakasyrityksiä automatisoimaan taloushallinnon toiminnot, ja siirtymään 

paperilaskuista verkkopohjaisiin ratkaisuihin.  Basware on kansainvälinen yhtiö, jonka 

pääkonttori sijaitsee Espoossa. Toimipisteitä yhtiöllä löytyy Suomen lisäksi 20 eri 

maasta. (Basware 2011d) 

 

Taulukko 1. Basware Oyj:n taloustiedot (Basware 2007, 26; Basware 2009, 56; 

Basware 2011b; Basware 2011c, 63) 

(miljoonaa euroa) 2005          2006 2007 2008 2009 2010 

Liikevaihto 41,7 60,0 73,3 86,1 92,7 103,1 

Liikevaihdon kasvu-% 29,4 % 43,9 % 22,2 % 17,5 % 7,6 % 11,3 % 

Liikevoitto  3,6 8,1 7,5 8,7 11,8 13,5 

Liikevoitto-% 8,7 % 13,5 % 10,3 % 10,1 % 12,8 % 13,1 % 

Tutkimus- ja kehityskulut 5,1 8,5 10,1 12,8 13,3 13,2 

% liikevaihdosta 12,2 % 14,2 % 13,8 % 14,9 % 14,3 % 12,8 % 

Aktivoidut t&k-menot 1,2 2,5 3,1 2,7 1,5 1,7 

Liikevoitto-% ilman aktivointia 5,8 % 9,0 % 6,0 % 7,0 % 11,1 % 11,4 % 

Henkilöstö, 31.12. 395 528 658 731 761 913 
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Basware pyrkii pitkällä aikavälillä kasvattamaan liikevaihtoaan vuosittain 15-30 %. 

Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on saavuttaa 15-20 %:n liikevoittoprosentti. 

(Basware 2011d) Taulukosta 1 on nähtävissä, että yhtiö on päässyt liikevaihtotavoit-

teeseensa vuosina 2005-2008. Tarkasteluajanjaksolla Baswaren liikevaihto on kas-

vanut 41,7 miljoonasta 103,1 miljoonaan euroon. Liikevaihtonsa perusteella Basware 

on case-yrityksistä toisiksi pienin Teklan jälkeen. Samalla aikavälillä yhtiön liikevoitto 

on kehittynyt 3,6 miljoonasta 13,5 miljoonaan euroon. Tavoittelemaansa 15-20 %:n 

liikevoittoprosenttia Basware ei ole kuitenkaan saavuttanut yhtenäkään vuonna. 

Henkilökunnan lukumäärä yhtiössä on yli kaksinkertaistunut vajaasta 400 hieman yli 

900 henkilöön. Basware on henkilöstömäärältään näin ollen toisiksi suurin case-

yrityksistä.  

 

Taulukon 1 mukaan Baswaren tutkimus- ja kehityskulujen osuus liikevaihdosta on 

tarkasteluajanjaksona pysynyt varsin vakaana, vaihdellen 12,2 %:n ja 14,9 %:n välil-

lä. Tutkimusmenot yhtiö kirjaa suoraan tuloslaskelman kuluksi niiden toteutumishet-

kenä. Kokonaan uusien tuotteiden ja huomattavasti parannettujen tuoteversioiden 

kehitysmenot yhtiö aktivoi taseeseen. Aktivoidut menot poistetaan 3-5 vuodessa nii-

den taloudellisen pitoajan mukaan. Taloudellista pitoaikaa määritettäessä yhtiö huo-

mioi teknologian vanhentumisen sekä kehitetyn tuotteen elinkaaren. Mikäli yhtiö ei 

olisi aktivoinut tarkasteluajanjaksona kehitysmenojaan taseeseen, olisi yhtiön liike-

voittoprosentti ollut vuosittain keskimäärin kolme prosenttiyksikköä heikompi. Liike-

voittoprosentti olisi näin ollen joka vuosi jäänyt vieläkin kauemmaksi yhtiön asetta-

masta 15-20 %:n tavoitetasosta. 

 

Taulukossa 2 näkyy Baswaren aineettoman omaisuuden kehittyminen tarkastelu-

ajanjaksona. Aineettoman omaisuuden osuus yhtiön taseesta on kasvanut neljäs-

osasta yli puoleen. Baswaren aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on näin 

ollen case-yrityksistä suurin.  Rahamääräisesti aineeton omaisuus on kasvanut va-

jaasta 9 miljoonasta yli 50 miljoonaan euroon. Yhtiön kehittämismenot sekä aineet-

tomat oikeudet ovat rahamääräisesti nelinkertaistuneet tarkasteluajanjaksona. Sa-

manaikaisesti erien suhteellinen osuus aineettomasta omaisuudesta on kuitenkin 

pienentynyt muutamalla prosenttiyksiköllä. Suurin osa Baswaren aineettomasta 
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omaisuudesta koostuu liikearvosta, jonka suhteellinen osuus on vaihdellut 52,6 %:n 

ja 67,8 %:n välillä. Rahamääräisesti yhtiön liikearvo on yli kuusinkertaistunut vajaasta 

5 miljoonasta yli 30 miljoonaan euroon. Tämän takana ovat yhtiön tekemät lukuisat 

yritysostot. 

 

Taulukko 2. Basware Oyj:n aineeton omaisuus (Basware 2007, 12, 28-29; Basware 

2009, 45, 57-58; Basware 2011c, 51, 65-66) 

(1000 euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kehittämismenot   1 136 3 023 3 514 3 765 4 223 4 411 

% ain. omaisuudesta 13,3 % 10,6 % 9,3 % 8,1 % 8,2 % 8,8 % 

Aineettomat oikeudet 1 877 5 211 5 692 8 375 11 740 9 556 

% ain. omaisuudesta 22,0 % 18,3 % 15,0 % 18,1 % 22,8 % 19,0 % 

Aineettomat oikeudet, 
rahoitusleasing 

26 3     

% ain. omaisuudesta 0,3 % 0,0 %     

Muut pitkävaikutteiset 
menot 

      89 65 205 

% ain. omaisuudesta    0,2 % 0,1 % 0,4 % 

Keskeneräiset kehitys-
hankkeet 

1 001 1 743 3 004 4 793 4 263 3 914 

% ain. omaisuudesta 11,7 % 6,1 % 7,9 % 10,4 % 8,3 % 7,8 % 

Liikearvo 4 481 18 477 25 702 29 212 31 119 32 184 

% ain. omaisuudesta 52,6 % 64,9 % 67,8 % 63,2 % 60,5 % 64,0 % 

Aineeton omaisuus yh-
teensä 

8 521 28 457 37 912 46 234 51 410 50 270 

Tase yhteensä 33 912 57 558 67 722 81 909 87 287 91 470 

Aineettoman omaisuuden 
osuus taseesta 

25,1 % 49,4 % 56,0 % 56,4 % 58,9 % 55,0 % 

 

IAS 38:n mukaan yritysostoilla on suora vaikutus aineettoman omaisuuden kasvuun, 

niin siirtyneiden aineettomien hyödykkeiden, kuin myös syntyneen liikearvon kautta. 

IFRS-sääntelyn mukaisesti Baswaressa tehdään vuosittain arvonalentumistesti lii-

kearvolle sekä rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaaville aineettomille 

hyödykkeille, joita yhtiö ei tilinpäätösinformaatiossaan erittele yksityiskohtaisemmin.  

Liikearvon arvonalentumistestauksessa yhtiö vertaa liikearvon tasearvoa sen käyttö-

arvoon. Käyttöarvon ollessa tasearvoa pienempi, kirjaa yhtiö arvonalentumisen kulu-

na tuloslaskelmaan ja taseessa kohdistus tehdään ensisijaisesti liikearvoon. Käyttö-

arvon yhtiö määrittelee perustuen rahavirtoihin, jotka ovat kolmen vuoden ennustei-
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den ja liiketoimintasuunnitelmien mukaisia. Ennustaessaan kahden seuraavan vuo-

den rahavirtoja, yhtiö olettaa rahavirtojen kehittyvän aikaisemman kehityksen mukai-

sesti. Käytetyt diskonttokorot perustuvat yhtiön näkemyksiin riskeistä sekä rahan ai-

ka-arvosta. Yleisenä arvostusperiaatteena yhtiö pitää kaikissa varoissa ja veloissaan 

alkuperäistä hankintahintaa. (Basware 2011a). 

 

Yritysostot ovat Baswarelle keskeinen keino päästä pitkän aikavälin tavoitteeseensa 

kasvattaa automatisointipalveluitaan vuosittain yli 50 %. Tarkasteluajanjaksona yhtiö 

osti vuonna 2005 Trivet Software Oy:n sekä Iocore As -yhtiön, vuonna 2006 Analyste 

Oyj:n, vuonna 2007 Digital Vision Technologies Ltd -yhtiön, vuonna 2008 Contempus 

As -yhtiön, vuonna 2009 TAG Service Pty Ltd -yhtiön sekä Itellan laskuautomaatio-

ratkaisuliiketoiminnan, sekä vuonna 2010 TNT Post yhtiön yhteyspalveluliiketoimin-

nan. (Basware 2006, 11; Basware 2007, 3; Basware 2008, 26; Basware 2011d; 

Basware 2011e)  

 

Taulukoiden 1 sekä 2 perusteella on nähtävissä, että tarkasteluajanjaksona Baswa-

ren sekä liikevaihto että aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus ovat molemmat 

kaksinkertaistuneet. Rahamääräisesti Baswaren aineeton omaisuus on jopa yli vii-

sinkertaistunut. Yhtiön liikevoittoprosentti on kasvanut samanaikaisesti kuitenkin vain 

alle 5 prosenttiyksikköä. Näin ollen aineettoman omaisuuden kasvun ei voida varsi-

naisesti sanoa parantaneen yhtiön kannattavuutta. Toisaalta yhtiön liikevoittoprosent-

ti olisi jäänyt vieläkin kauemmaksi asetetuista tavoitteista, mikäli tutkimus- ja kehi-

tysmenoja ei olisi aktivoitu taseeseen.  

 

Nähtäväksi jää, pystyykö yhtiö tekemiensä aineettoman omaisuuden investointien 

avulla parantamaan kannattavuuttaan tarkasteluajanjakson jälkeen. Lukuisten yritys-

hankintojen johdosta Baswaren liikearvon osuus on koko tarkasteluajanjakson ollut 

yli puolet aineettomasta omaisuudesta. Tulevaisuus näyttää miten hyvin yhtiö on on-

nistunut tekemissään yrityskaupoissa ja kuinka hyvin taseeseen kirjattu liikearvo vas-

taa tulevaisuudessa realisoituvia tuottoja ja synergiaetuja. Mikäli Basware on maksa-
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nut yrityshankinnoistaan ylihintaa, saattaa tästä seurata tuloksen heikkeneminen 

mahdollisten arvonalentumisten takia.  

 

3.2 F-Secure Oyj 

 

F-Secure on digitaalisten tietojen suojaamiseen erikoistunut vuonna 1988 perustettu 

kansainvälinen ohjelmistoalan yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiön 

tavoitteena on tarjota asiakkailleen luotettavaa tietoturvaa palveluna. F-Secure tarjo-

aa tietoturvapalveluita maailmanlaajuisesti niin yrityksille kuin kuluttaja-asiakkaille yli 

200 operaattorikumppaninsa avulla. Yhtiöltä löytyy kaiken kaikkiaan 18 maatoimistoa 

sekä yli 100 maata kattava edustajisto. (F-Secure 2011a; F-Secure 2011c) 

 

Taulukko 3. F-Secure Oyj:n taloustiedot (F-Secure 2011b) 

(miljoonaa euroa)  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liikevaihto 61,8 80,7 96,8 113 125,1 130,1 

Liikevaihdon kasvu-% 31,0 % 31,0 % 20,0 % 17,0 % 11,0 % 4,0 % 
Liikevoitto 7,4 8,9 19,5 24,3 24,0 19,8 

Liikevoitto-% 11,9 % 11,0 % 20,1 % 21,5 % 19,2 % 15,2 % 

Tutkimus- ja kehityskulut 14,7 17,7 21,2 25,5 28,0 34,5 

% liikevaihdosta 23,8 % 21,9 % 21,9 % 22,6 % 22,4 % 26,5 % 

Aktivoidut t&k-menot 0,8 0,9 0,1 0,5 1,7 2,3 

Liikevoittoprosentti ilman 
aktivointia 10,7 % 9,9 % 20,0 % 21,1 % 17,8 % 13,5 % 

Henkilöstö, 31.12. 390 479 566 718 826 812 

 

F-Securen tavoitteena on kasvaa vuosittain markkinoita nopeammin. Pitkällä täh-

täimellä yhtiön tavoitteena on saavuttaa 25 %:n liikevoitto. (F-Secure 2011d, 13) F-

Secure on case-yrityksistä liikevaihdoltaan toisiksi suurin Vaisalan jälkeen. Taulukos-

ta 3 on nähtävissä yhtiön liikevaihdon kaksinkertaistuminen tarkasteluajanjaksolla 

61,8 miljoonasta 130,1 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu on ollut nopeinta vuo-

sina 2005 sekä 2006, jonka jälkeen kasvuvauhti on hidastunut peräti 27 prosenttiyk-

sikköä. Liikevoitto on samanaikaisesti lähes kolminkertaistunut 7,4 miljoonasta 19,8 

miljoonaan euroon. Henkilöstön määrä on kasvanut vajaasta 400 yli 800 työnteki-

jään. Yhtiö on siten case-yrityksistä kolmanneksi suurin henkilöstön perusteella. 
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F-Secure kirjaa tutkimusmenonsa kuluiksi niiden tapahtumahetken mukaan. Kuluksi 

kirjattujen tutkimus- ja kehitysmenojen osuus yhtiön liikevaihdosta on Taulukon 3 

mukaan vaihdellut 21,9 %:n ja 26,5 %:n välillä. Liikevaihtoon suhteutettuna F-

Securen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on merkittävää, ja huomattavasti 

suurempaa kuin esimerkiksi Baswarella. Kun uusi tuote on teknisesti toteutettavissa, 

kaupallisesti hyödynnettävissä sekä vastaisen taloudellisen hyödyn realisoituminen 

on todennäköistä, aktivoi yhtiö kehitystyöstä syntyneet menot taseeseen. Kehittä-

mismenot poistetaan käyttäen 3 vuoden poistoaikaa, kun taas muiden aineettomien 

hyödykkeiden poistoaika on 5-10 vuotta. (F-Secure 2011d, 20) Taulukon 3 perusteel-

la voidaan havaita, ettei kehitysmenojen aktivoinnin vaikutus yhtiön liikevoittoprosent-

tiin ole ollut kuin prosenttiyksikön luokkaa. 

 

F-Securen aineettoman omaisuuden kehittyminen tarkasteluajanjaksona näkyy Tau-

lukossa 4. Aineettoman omaisuuden osuus yhtiön taseesta on noussut vajaasta 10 

%:sta yli 30 %:iin. Rahamääräisesti aineeton omaisuus on kasvanut alle 9 miljoonas-

ta runsaaseen 35 miljoonaan euroon. Vuonna 2005 yhtiön taseessa oli liikearvoa 

noin miljoona euroa. Yhtiön tuotestrategiassa tapahtuneiden muutosten johdosta yh-

tiö joutui vuonna 2006 kirjaamaan 4,8 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota Net-

work Control -yksiköstä. Kirjauksesta kohdistettiin noin 1,2 miljoonaa euroa liikear-

voon, mistä johtuen yhtiöllä ei ollut lainkaan liikearvoa vuosina 2006-2008. Loput ar-

vonalentumisesta kohdistettiin aineettomien oikeuksien erään, joka kuuluu Taulukos-

sa 4 erään muut pitkävaikutteiset menot. (F-Secure 2007, 9, 20) Yhtiö kirjasi liikear-

voa seuraavan kerran vasta vuonna 2009, jolloin F-Secure hankki itselleen listaamat-

toman Steek SA -yhtiön (F-Secure 2010, 27). Vuonna 2010 yhtiön liikearvon osuus 

oli jo yli puolet yhtiön aineettomasta omaisuudesta. Liikearvon kasvu yhtiön taseessa 

on pienentänyt muiden pitkävaikutteisten menojen suhteellista osuutta. Vuonna 2005 

erän muut pitkävaikutteiset menot suhteellinen osuus oli 75,7 %, kun vuonna 2010 

osuus oli enää 32,4 %. 
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Taulukko 4. F-Secure Oyj:n aineeton omaisuus (F-Secure 2007, 13, 20; F-Secure 

2009, 12, 21; F-Secure 2011d, 17, 26) 

(tuhatta euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muut pitkävaikutteiset 
menot 6 765 3 166 2 847 2 612 10 694 11 461 

% ain. omaisuudesta 75,7 % 70,4 % 75,6 % 74,6 % 32,5 % 32,4 % 

Kehittämismenot 985 1 333 919 891 2 833 4 547 

% ain. omaisuudesta 11,0 % 29,6 % 24,4 % 25,4 % 8,6 % 12,8 % 

Liikearvo 1 185       19 425 19 398 

% ain. omaisuudesta 13,3 % 
   

58,9 % 54,8 % 

Aineeton omaisuus yh-
teensä 8 935 4 499 3 766 3 503 32 952 35 406 

Tase yhteensä 94 038 95 130 114 679 94 854 105 911 111 889 

Aineettoman omaisuu-
den osuus taseesta 9,5 % 4,7 % 3,3 % 3,7 % 31,1 % 31,6 % 

 

Verrattuna Baswareen, F-Securen kasvustrategia ei ole pohjautunut yhtä vahvasti 

yritysostoihin. Yhtiö teki ensimmäisen yritysostonsa, Modera Point Oy:n, vuonna 

2000 (Mikkonen 2005). Seuraava yritysosto tehtiin vasta vuonna 2005, jolloin yhtiö 

osti Rommon Oy:n (F-Secure 2006, 8). Vuonna 2006 tytäryhtiö Rommon Oy sulau-

tettiin konserniin (F-Secure 2007, 9). Tämän jälkeen seuraava yritysosto tehtiin 

vuonna 2009, jolloin F-Secure hankki ranskalaisen listaamattoman yhtiön, Steek 

SA:n. (F-Secure 2010, 27) Tarkasteluajanjakson aikana yhtiö teki vain kaksi yritysos-

toa. Lähitulevaisuuden merkittävinä riskeinä yhtiö pitää muun muassa aineettomien 

oikeuksiensa suojaamista, kykyä hyödyntää muiden kehittämiä teknologioita, sekä 

uusien teknologioiden kaupallistamisen onnistumista (F-Secure 2011d, 11).   

 

Yrityshankintojen kautta saadut aineettomat hyödykkeet sekä asiakassuhteet F-

Secure kertoo arvostavansa käyttäen Multi-Period Excess Earnings -mallia. Muut 

aineettomat hyödykkeet yhtiö arvostaa poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla 

vähennettyihin hankintamenohintoihin. (F-Secure 2011d, 20) Arvonalentumistestaus-

ta varten yhtiö määrittää liikearvon käyttöarvon viiden vuoden rahavirtaennusteiden 

avulla. Rahavirtaennusteet perustuvat budjettiennusteeseen sekä tutkimuslaitos 

Gartnerin julkaisemaan tietoturva-alan keskimääräiseen kasvuprosenttiin. Vuonna 

2010 F-Secure käytti rahavirtojensa diskonttaamiseen 14,3 %:n diskonttokorkoa, joka 

on määritelty ennen veroja. (F-Secure 2011d, 27)  
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Taulukoiden 3 ja 4 mukaan F-Securen liikevaihto on tarkasteluajanjaksona yli kak-

sinkertaistunut, kun vastaavana aikana aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus 

on kolminkertaistunut. Rahamääräisesti aineettoman omaisuuden määrä on myös 

kolminkertaistunut. Yhtiön liikevoittoprosentti on ajanjaksona kasvanut kuitenkin vain 

alle 5 prosenttiyksikköä. Aineettoman omaisuuden lisääntymisellä ei näin ollen voida 

nähdä olevan suoraa vaikutusta yrityksen kannattavuuden paranemiseen tarkastelu-

ajanjaksolla. Kehitysmenojen aktivoinnin ansiosta liikevoittoprosentti on ollut kuiten-

kin parempi kuin mitä se olisi ollut ilman menojen aktivointia. F-Secure on jatkuvasti 

kasvattanut aineettoman omaisuutensa määrää, mistä voidaan päätellä yhtiön usko-

van aineettoman omaisuuden tuovan tuloa tulevaisuudessa ja auttavan yhtiötä pär-

jäämään alati kiristyvässä kilpailussa.  

 

3.3 Tekla Oyj 

 

Tekla on vuonna 1966 perustettu kansainvälisesti toimiva ohjelmistoalan yhtiö. Yhti-

ön tavoitteena on tarjota rakennus-, infra- sekä energia-alalla toimiville asiakkaille 

ydinprosesseja tukevia digitaalisia tietomallinnuspalveluita. Teklan liiketoiminta ja-

kaantuu kahteen osa-alueeseen, Building & Construction sekä Infra & Energy. Vuo-

den 2010 liikevaihdosta 74 % tuli Building & Construction- sekä 26 % Infa & Energy -

liiketoiminnasta. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on huomattava, noin 80 %. Yh-

tiöllä on kumppaneita maailmanlaajuisesti sekä omia toimistoja löytyy 15 maasta. 

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. (Tekla 2011d; Tekla 2011c)  

 

Teklan tavoitteena on kasvaa ja parantaa niin omaa, asiakkaidensa, kuin myös yh-

teistyökumppaneidensa kannattavuutta (Tekla 2011c). Tekla on liikevaihdolla ja hen-

kilöstön määrällä mitattuna case-yrityksistä pienin. Taulukosta 5 voidaan nähdä liike-

vaihdon ja -voiton kehittyneen koko tarkasteluajanjakson aikana hyvin aaltomaisesti. 

Liikevaihto oli suurin, 59,9 miljoonaa euroa, vuonna 2008, kun taas liikevoitto saavutti 

huippunsa, 20,7 miljoonaa euroa, vuonna 2007. Yrityksen henkilöstön määrä on kas-

vanut tasaisesti koko tarkasteluajanjaksona. 
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Taulukko 5. Tekla Oyj:n taloustiedot (Tekla 2006, 3; Tekla 2010, 2; Tekla 2011f, 2) 

(miljoonaa euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liikevaihto  38,0 49,8 59,3 59,9 50,1 57,8 

Liikevaihdon kasvu-% 0,2 % 31,2 % 19,0 % -0,6 % -15,0 % 15,5 % 

Liikevoitto  6,4 13,6 20,7 14,1 6,8 10,1 

Liikevoitto-% 16,8 % 27,4 % 34,9 % 23,9 % 13,6 % 17,4 % 

Tutkimus- ja kehityskulut 9,5 10,7 12,9 15,1 14,5 15,3 

% liikevaihdosta 25,0 % 21,4 % 21,8 % 25,7 % 28,9 % 26,4 % 

Aktivoidut t&k-menot 
     

0,9 

Liikevoitto-% ilman akti-
vointia 

     
15,9 % 

Henkilöstö, keskimäärin 299 324 374 430 456 461 

 

Yhtiö kirjaa tutkimusmenot kuluiksi niiden toteutumisajankohdan mukaan. Taulukon 5 

mukaan tutkimus- ja kehityskulujen osuus liikevaihdosta on vaihdellut tarkasteluajan-

jaksona 24,1 %:n ja 28,9 %:n välillä. Kulujen osuus liikevaihdosta on varsin merkittä-

vä. Uusien tuotteiden ja merkittävästi parannettujen tuoteversioiden sekä teknologi-

oiden kehittämismenot yhtiö aktivoi taseeseen IFRS-standardien aktivointiedellytys-

ten täyttyessä. Kehitysmenot yhtiö kirjaa kuluiksi 4-8 vuoden poistosuunnitelman mu-

kaan. (Tekla 2011f, 20) Tarkasteluajanjaksona Tekla aktivoi kehitysmenoja ainoas-

taan vuonna 2010, jolloin yhtiö aktivoi 0,89 miljoonaa euroa käyttöomaisuuteensa. 

Aktivoidut menot liittyivät hankkeeseen, jonka avulla yhtiö kehittää pitkäaikaista uutta 

teknologiaa sekä selkeästi uudenlaista tarjontaa asiakkailleen. (Tekla 2011f, 2, 25) 

Aktivoinnin vaikutus liikevoittoprosenttiin oli Taulukon 5 mukaan vajaa 2 prosenttiyk-

sikköä. Vuotta 2010 lukuun ottamatta, Tekla on kirjannut kaikki tutkimus- ja kehitys-

menonsa tuloslaskelman kuluiksi. Mikäli yhtiö olisi aktivoinut muinakin vuosina kehi-

tysmenojaan, olisi liikevoittoprosentti ollut kyseisinä vuosina korkeampi.  

 

Teklan aineettoman omaisuuden kehittyminen tarkasteluajanjaksona näkyy Taulu-

kossa 6. Vuotta 2008 lukuun ottamatta, Teklan aineettoman omaisuuden suhteellinen 

osuus on ollut jokaisena vuonna case-yrityksistä pienin. Osasyynä aineettoman 

omaisuuden suhteellisen osuuden pienuuteen on yhtiön tapa kirjata kehitysmenot 

lähes poikkeuksetta kuluiksi tuloslaskelmaan. Mikäli Tekla aktivoisi enemmän kehi-

tystoiminnan menoja, kasvaisi aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus taseesta. 



34 
 

 

Aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on tarkasteluajanjaksona kuitenkin 

noussut vajaasta 2 %:sta 6 %:iin. Rahamääräisesti aineeton omaisuus kasvoi puo-

lesta miljoonasta lähes kolmeen miljoonaan euroon.  

 

Taulukko 6. Tekla Oyj:n aineeton omaisuus (Tekla 2007, 17, 36; Tekla 2009, 19, 39; 

Tekla 2011f, 14, 28) 

(tuhatta euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aineettomat oikeudet 54 38 24 162 410 339 

% ain. omaisuudesta 9,8 % 6,3 % 2,8 % 8,9 % 18,4 % 12,0 % 

Muut aineettomat hyödykkeet 398 467 719 1 478 1 551 1 412 

% ain. omaisuudesta 72,0 % 77,1 % 85,2 % 80,8 % 69,6 % 49,9 % 

Keskeneräiset kehityshank-
keet         73 938 

% ain. omaisuudesta 
    

3,3 % 33,1 % 

Liikearvo 101 101 101 189 194 143 

% ain. omaisuudesta 18,3 % 16,7 % 12,0 % 10,3 % 8,7 % 5,0 % 

Aineeton omaisuus yhteensä 553 606 844 1 829 2 228 2 832 

Tase yhteensä 28 585 39 749 47 001 44 762 41 222 47 512 

Aineettoman omaisuuden 
osuus taseesta 1,9 % 1,5 % 1,8 % 4,1 % 5,4 % 6,0 % 

 

Suurin osa Teklan aineettomasta omaisuudesta muodostuu muista aineettomista 

hyödykkeistä, joihin kuuluu muun muassa yhtiön ohjelmistolisenssit (Tekla 2011f, 

20). Ohjelmistolisenssien myyminen muodostaakin suuren osan yhtiön liikevaihdosta 

(Tekla 2011f, 6-7). Erän muut aineettomat hyödykkeet suhteellinen osuus on Taulu-

kon 6 mukaan vaihdellut tarkasteluajanjaksona 49,9 %:n ja 85,2 %:n välillä. Liikear-

von osuus aineettomasta omaisuudesta ei ole ollut minään vuonna merkittävä, ja sen 

suhteellinen osuus onkin pienentynyt vuosi vuodelta. 

 

Yhtiön liikearvo muodostui vuosina 2005-2007 pääasiassa vuonna 2000 hankitusta 

ranskalaisesta SMRT-yrityksestä, josta muodostettiin Tekla Sarl -tytäryritys. Vuonna 

2008 Tekla osti ruotsalaisen OakTree Software AB:n. Riippuen hankitun liiketoimin-

non toteutuvasta myynnistä vuosina 2009-2011, syntyi yhtiölle velvollisuus maksaa 

mahdollinen 74 tuhannen euron lisäkauppahinta. Vuonna 2010 Tekla hankki 20 % 
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Construsoft Groep BV:n osakkeista. Kauppahinnasta 0,16 miljoonaa euroa kohdistet-

tiin liikearvoon ja 0,61 miljoonaa euroa aineettomien oikeuksien asiakassuhteisiin. 

Samana vuonna yhtiön johto arvioi, ettei vuoden 2008 OakTree Software AB:n han-

kinnan lisäkauppa tule toteutumaan. Liikearvoa alennettiin tästä johtuen vuonna 2008 

kirjatulla lisäkauppa-arviolla, 74 tuhannella eurolla. Yhdysvaltalainen Trimble Naviga-

tion teki 19.5.2011 Teklasta julkisen ostotarjouksen. Trimble Navigation omisti 

27.6.2011 Teklasta jo 99,46 %, tarkoituksenaan hankkia Teklan koko osakekanta ja 

lopulta poistaa yritys pörssistä. Tällä hetkellä Tekla on osa Trimble -konsernia. (Tekla 

2009, 33-34; Tekla 2011b; Tekla 2011e; Tekla 2011f, 24, 28) 

 

Suuri osa Teklan osaamisesta ja kilpailuedusta pohjautuu aineettomaan osaamiseen 

ja omaisuuteen. Tästä johtuen Teklan riskienhallintaan kuuluu keskeisenä osana ai-

neettoman omaisuuden suojaaminen. Osaamisen johtamisella yhtiön tavoitteena on 

suojata henkilökuntaan liittyviä riskitekijöitä. Tekla hyödyntää laajasti myös immateri-

aalioikeuden tarjoamia suojauskeinoja. Tärkeimmät tuotemerkit on suojattu tavara-

merkkioikeuksin, ja teknisille ratkaisuille on haettu patentit. Yhtiö on laatinut erityiset 

toimintaohjeet, joiden avulla pyritään ehkäisemään muiden immateriaalioikeuksien 

rikkominen. (Tekla 2011a) 

 

Teklan liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksien rahavir-

taennusteet perustuvat johdon viiden vuoden ennusteisiin. Yhtiön katetuottoprosentin 

ja markkina-aseman oletetaan pysyvän aiemmalla tasolla. Viiden vuoden jälkeiset 

rahavirrat yhtiö ekstrapoloi, eli ennustaa jatkuvan, ilman kasvutekijää. Vuonna 2010 

yhtiö käytti arvioitujen rahavirtojen diskonttaamisessa 12 %:n korkokantaa ennen ve-

roja. (Tekla 2011f, 28)  

 

Taulukon 5 mukaan Teklan liikevaihto on tarkasteluajanjaksona kasvanut vain 50 %, 

kun samanaikaisesti Baswaren ja F-Securen liikevaihdot olivat yli kaksinkertaistu-

neet. Yhtiön liikevoittoprosentti on tarkasteluajanjaksona vaihdellut 13,6 %:n ja 34,9 

%:n välillä. Taulukon 6 mukaan yhtiön aineeton omaisuus on rahamääräisesti mel-

kein viisinkertaistunut vuosien 2005 ja 2010 välillä. Aineettoman omaisuuden suh-
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teellinen osuus yhtiön taseesta on kuitenkin pysytellyt varsin alhaisena. Lukuun ot-

tamatta vuotta 2008, Teklan aineettoman omaisuuden osuus yhtiön taseesta on ollut 

case-yrityksistä alhaisin. Aineettoman omaisuuden lisääntymisen ja yhtiön kannatta-

vuuden välistä suhdetta on hyvin vaikea arvioida. Vaikka yhtiön mukaan aineeton 

omaisuus on yksi tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä, on aineettoman omaisuuden 

osuus taseesta yllättävän pieni. Tähän osasyynä voi olla yhtiön ehkä strateginenkin 

valinta olla pääsääntöisesti aktivoimatta kehitysmenoja. Teklan kannattavuus on ko-

ko tarkasteluajanjakson ollut suhteellisen korkea. Liikevoittoprosentti olisi kuitenkin 

ollut vieläkin parempi, mikäli yhtiö olisi aktivoinut enemmän kehitystoiminnan menoja 

taseeseensa.  

 

3.4 Vaisala Oyj 

 

Vaisala on pitkän historian omaava globaali yritys, joka toimii yli 140 maassa. Koko 

historiansa ajan yhtiö on saanut yli 90 % liikevaihdostaan vientitoiminnasta. Yhtiön 

perustamisvuotena voidaan pitää vuotta 1936, jolloin perustaja Vilho Väisälä aloitti 

kehittämänsä radiosondin toimitukset. Vuodesta 1955 lähtien yhtiö on toiminut Vaisa-

la nimellä. (Vaisala 2011a) Vaisala tarjoaa mittausvälineitä ja -palveluita niin ympäris-

tön kuin teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan liiketoiminnot jakaantuvat Meteorolo-

gy-, Weather Critical Operations- sekä Controlled Environment toimintoihin. Meteoro-

logy palvelee nimensä mukaisesti meteorologian alalla toimivia asiakkaita. Weather 

Critical Operations palvelee jokseenkin säiden armoilla toimivia asiakkaita, kuten len-

tokenttiä, puolustusvoimia ja tieviranomaisia. Controlled Environment keskittyy palve-

lemaan teollisyrityksiä. (Vaisala 2011b)  

 

Tulevaisuuden tavoitteena yhtiöllä on saavuttaa vuosittain 10 %:n kasvu (Vaisala 

2011c). Vaisala on case-yrityksistä niin liikevaihdoltaan kuin henkilöstömäärältään 

suurin. Taulukosta 7 voidaan havaita Vaisalan liikevaihdon kehittyneen vajaasta 200 

miljoonasta eurosta yli 250 miljoonaan euroon. Yhtiön liikevoittoprosentti oli kor-

keimmillaan vuonna 2006, jopa 17,50 %. Vuonna 2010 liikevoittoprosentti oli kuiten-

kin enää vain 4,70 %. Vaisala on näin ollen ainut case-yrityksistä, jonka liikevoitto 
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pienentyi tarkasteluajanjaksolla. Samaan aikaan henkilöstön määrä yhtiössä kasvoi 

kolmanneksella.  

 

Taulukko 7. Vaisala Oyj:n taloustiedot (Vaisala 2007, 13; Vaisala 2008, 47; Vaisala 

2010, 18; Vaisala 2011d, 21, 24) 

(miljoonaa euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liikevaihto  197,9 220,8 224,1 242,5 231,8 253,2 

Liikevaihdon kasvu-% 11,1 % 11,6 % 1,5 % 8,2 % -4,4 % 9,2 % 

Liikevoitto  31,5 38,6 35,3 38,0 12,0 11,8 

Liikevoitto-% 15,9 % 17,5 % 15,8 % 15,7 % 5,2 % 4,7 % 

Tutkimus- ja kehityskulut 19,8 20,6 23,5 24,6 28,4 31,4 

% liikevaihdosta 10,0 % 9,3 % 10,5 % 10,1 % 12,3 % 12,4 % 

Henkilöstö, keskimäärin 1 062 1 069 1 113 1 177 1 302 1 408 

 

Vaisala kirjaa tutkimus- ja kehitysmenot suoraan kuluiksi niiden toteutumisajankohta-

na. Yhtiön tutkimus- ja kehitysmenojen osuus liikevaihdosta on ollut tarkasteluajan-

jaksona keskimäärin 10 %. Näin ollen Vaisalan suhteellinen panostus tutkimus- ja 

kehitystoimintaan on ollut case-yrityksistä vähäisintä. Yhtiö ei ole tarkasteluajanjak-

sona aktivoinut uusien tuotteiden ja prosessien kehitystoiminnasta aiheutuvia menoja 

lainkaan taseeseen, sillä tulevaisuuden tuotoista ei yhtiön mukaan ole aktivointiedel-

lytysten vaatimaa varmuutta. Tutkimus- ja kehitysmenojen kuluksi kirjaamista tukee 

myös toimialalla vallitseva yleinen hankaluus erottaa tutkimus- ja kehitysvaiheet toi-

sistaan. Varovainen suhtautuminen kehitysmenojen aktivoimiseen vaikuttaa kuitenkin 

suoraan kannattavuuteen. Mikäli yhtiö olisi aktivoinut kehitysmenoja taseeseen, olisi-

vat tarkasteluajanjakson liikevoittoprosentit olleet korkeampia. 

 

Taulukosta 8 näkyy Vaisalan aineettoman omaisuuden kehittyminen tarkasteluajan-

jaksona. Aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on yli kolmenkertaistunut, kun 

taas rahamääräisesti aineettoman omaisuuden määrä on lähes nelinkertaistunut. 

Aineettomat oikeudet ja liikearvo muodostavat lähes koko Vaisalan aineettoman 

omaisuuden. Yhtiön aineettomiin oikeuksiin kuuluvat patentit, tavaramerkit sekä oh-

jelmistolisenssit. Vuosien 2006-2008 tilinpäätöksissä tavaramerkki on eritelty omana 

eränään aineettomassa omaisuudessa. Kyseinen erä muodostuu Sigmet-
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tavaramerkistä, jolla yhtiön mukaan oli vuoteen 2008 asti rajoittamaton taloudellinen 

vaikutusaika. Tämän jälkeen Vaisala päätti yhdistää tavaramerkin omaan Vaisala-

tavaramerkkiinsä. (Vaisala 2010, 44) Aineettomien oikeuksien rahamääräinen arvo 

on kuusinkertaistunut tarkasteluajanjakson aikana 3 miljoonasta lähes 18 miljoonaan 

euroon. Muut aineettomat hyödykkeet -erä muodostuu pääasiassa liittymismaksuista 

sekä aktivoiduista Vaisala-brändin kehittämiskustannuksista (Vaisala 2010, 44). Yhti-

ön liikearvo on kasvanut, vuoden 2007 notkahdusta lukuun ottamatta, tasaisesti koko 

tarkasteluajanjakson ajan.  

 

Taulukko 8. Vaisala Oyj:n aineeton omaisuus (Vaisala 2007, 14, 36; Vaisala 2009, 

20, 45-46; Vaisala 2011d, 26, 50-51) 

 (tuhatta euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aineettomat oikeudet 3 000 6 900 5 500 4 100 6 800 17 900 

% ain. omaisuudesta 29,1 % 32,9 % 30,9 % 23,6 % 28,7 % 44,9 % 

Tavaramerkki   3 200 2 900 3 100     

% ain. omaisuudesta 
 

15,2 % 16,3 % 17,8 % 
  Muut aineettomat hyö-

dykkeet 200 900 500 800 3 700 4 200 

% ain. omaisuudesta 1,9 % 4,3 % 2,8 % 4,6 % 15,6 % 10,5 % 

Liikearvo 7 100 10 000 8 900 9 400 13 200 17 800 

% ain. omaisuudesta 68,9% 47,6 % 50,0 % 54,0 % 55,7 % 44,6 % 

Aineeton omaisuus yh-
teensä 

10 300 21 000 17 800 17 400 23 700 39 900 

Tase yhteensä 196 900 219 200 225 600 241 700 231 400 248 700 

Aineettoman omaisuu-
den osuus taseesta 5,2 % 9,6 % 7,9 % 7,2 % 10,2 % 16,0 % 

 

Vaisala on laajentanut toimintaansa lukuisten yritysostojen avulla. Vuonna 2005 yhtiö 

osti yhdysvaltalaisen CLH Inc:in 2,8 miljoonalla eurolla, josta kirjattiin liikearvoksi 1,4 

miljoonaa euroa (Vaisala 2006, 30-31). Vuonna 2006 Vaisala hankki yhdysvaltalai-

sen Sigmet Corporationin 16,5 miljoonalla eurolla, josta liikearvon osuus oli 3,7 mil-

joonaa euroa (Vaisala 2007, 29). Vuosina 2007 ja 2008 yhtiöllä ei ollut lainkaan yri-

tyshankintoja (Vaisala 2009, 39). Vuonna 2009 Vaisala osti yhdysvaltalaisen Aviation 

System Maintenance Inc -yhtiön. Hankintameno oli 2,2 miljoonaa euroa, josta kirjat-

tiin 1,3 miljoonaa euroa syntynyttä liikearvoa. (Vaisala 2010, 39) Samana vuonna 

Vaisala osti myös toisen yhdysvaltalaisen yhtiön, Quixote Transportation Technolo-

gies Inc:in. Tämän hankintameno oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa, josta liikearvok-
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si kirjattiin 2,8 miljoonaa euroa. (Vaisala 2010, 40) Vuonna 2010 Vaisala hankki itsel-

leen kanadalaisen Veriteq Instruments Inc:in 8,5 miljoonan euron hankintahintaan. 

Hankinnasta 3,6 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvoksi. (Vaisala 2011d, 44) 

 

Vuosittaisissa liikearvojen arvonalentumistestauksessa Vaisala kohdistaa liikearvon-

sa liiketoimintayksiköittäin. Vuonna 2010 yhtiön 17,8 miljoonan liikearvosta kohdistet-

tiin 14,2 miljoonaa Pohjois-Amerikan Meteorology- ja Weather Critical Operation -

yksiköille. Pohjoisamerikkalaiselle Life Science -yksikölle Vaisala kohdisti liikearvosta 

3,6 miljoonaa euroa. Käyttöarvolaskelmissaan yhtiö käyttää rahavirtaennusteiden 

pohjana toteutunutta liikevoittoa sekä johdon viiden vuoden ennusteita. Arviot yhtiö 

muodostaa nykyisen tuotepalettinsa avulla, jossa huomioonotettavia seikkoja ovat 

maakohtaiset erot sekä katetuotot. Ennustettujen kassavirtojen diskonttaamisessa 

yhtiö käyttää toimialakohtaista pääoman tuottovaatimusta ennen veroja. Tuottovaa-

timus lasketaan riskittömän tuottoprosentin, markkinariskipreemion, toimialakohtai-

sen beetakertoimen sekä vieraan pääoman kustannus- ja tavoitepääoman avulla. 

Vuonna 2010 käytetty diskonttokorko oli 13,9 %. Ennustuksen jälkeisiä rahavirtoja 

laskettaessa yhtiö hyödyntää jäännösarvomenetelmää. Rahavirtojen pohjana käyte-

tään tällöin keskiarvoa, joka lasketaan neljän viimeisimmän ennustusvuoden liikevoi-

toista. Lopullinen arvo saadaan diskonttaamalla luku edellä mainitulla diskonttokorol-

la huomioiden tämän lisäksi 2 %:n vuotuinen kasvu, ja kertomalla näin saatu luku 

neljällä.  (Vaisala 2011d, 51)  

 

Taulukoiden 7 ja 8 mukaan Vaisalan liikevaihto on kasvanut tarkasteluajanjaksona 

noin 30 %, kun yhtiön aineeton omaisuus on samanaikaisesti lähes nelinkertaistunut. 

Aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on myös yli kolminkertaistunut. Vaisa-

lan liikevoittoprosentti on, vuotta 2006 lukuun ottamatta, vuosi vuodelta heikentynyt 

noin kolmannekseen vuoden 2005 liikevoittoprosentista. Aineettoman omaisuuden 

kasvu ei ole onnistunut parantamaan yhtiön kannattavuutta tarkasteluajanjaksolla.  

Aineettoman omaisuuden lisääntymisen myötä yhtiön kannattavuus on jatkuvasti 

heikentynyt. On kuitenkin liian aikaista tehdä johtopäätöksiä aineettoman omaisuu-

den vaikutuksesta yhtiön kannattavuuteen, sillä aineettoman omaisuuteen tehdyt in-
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vestoinnit realisoituvat pitkällä aikavälillä. Kuuden vuoden tarkasteluajanjakso ei vält-

tämättä riitä näiden tulosten näkymiseen.  

 

Taantumasta huolimatta Vaisala on Taulukon 8 mukaan tarkasteluajanjakson aikana 

rahamääräisesti lähes nelinkertaistanut aineettoman omaisuuden määrän. Aineetto-

man omaisuuden kasvattamiseen voidaan nähdä olevan eri syitä. Yhtiöllä on voinut 

olla vahva usko aineettoman omaisuuden tulosta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä 

parantavaan vaikutukseen. Toisaalta, aktivoimalla aineettoman omaisuuden inves-

toinnit kulujen sijaan taseeseen, yhtiö on voinut tietoisesti pyrkiä parantamaan tulos-

taan jo tarkasteluajanjakson aikana. On myös hyvä huomioida, että yhtiön liikevoitto-

prosentti olisi voinut olla vieläkin parempi, mikäli yhtiö olisi kuluksi kirjaamisen sijaan 

aktivoinut kehitysmenoja taseeseen.  

 

3.5 Keskeiset tutkimustulokset 

 

Case-tutkimuksen avulla tutkittiin neljän suomalaisen informaatioteknologia-alan yri-

tyksen, Basware, F-Secure, Tekla ja Vaisala, aineettoman omaisuuden kehittymistä 

vuosina 2005-2010. Kaikille case-yrityksille on ominaista aineettomaan omaisuuteen 

panostaminen ja aineettoman omaisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa. Ca-

se-tutkimuksen avulla on havaittavissa sekä eroavaisuuksia että samankaltaisuuksia 

niin yritysten aineettoman omaisuuden, liikearvon kuin myös tutkimus- ja kehitysme-

nojen suhteellisten osuuksien välillä. Yritysten väliltä löytyy tämän lisäksi eroavai-

suuksia kehitysmenojen aktivointikäytäntöjen suhteen, mistä johtuen yritysten liike-

voittoprosentit eivät sellaisenaan ole täysin vertailukelpoisia. 

 

Taulukosta 9 on nähtävissä case-yritysten aineettoman omaisuuden ja liikearvon 

suhteellisen osuuden kehittyminen vuosina 2005-2010. Aineettoman omaisuuden 

suhteellinen osuus taseesta on selkeästi suurin Baswarella, jonka aineettoman omai-

suuden suhteellinen osuus on kaksinkertaistunut tarkasteluajanjaksona. Vuonna 

2010 yhtiön aineettoman omaisuuden osuus oli jo yli puolet taseesta. Jokaisen case-
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yrityksen aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on tarkasteluajanjaksona vä-

hintään kaksinkertaistunut. Löydös tukee aiempia aineettomasta omaisuudesta tehty-

jä tutkimuksia, joiden mukaan aineettoman omaisuuden merkitys yritystoiminnassa 

on jatkuvasti korostunut. Aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on jopa kol-

minkertaistunut F-Securella, Teklalla ja Vaisalalla. Teklan aineettoman omaisuuden 

suhteellinen osuus on kuitenkin, vuotta 2008 lukuun ottamatta, jokaisena vuonna ol-

lut muita case-yrityksiä pienempi. 

 

Taulukko 9.  Aineettoman omaisuuden ja liikearvon suhteellinen osuus case-

yrityksissä  

AINEETTOMAN OMAISUUDEN SUHTEELLINEN OSUUS TASEESTA 

*vuoden suurin arvo tummennettu ja pienin alleviivattu 

 Basware F-Secure Tekla Vaisala 

2005 25,1 % 9,5 % 1,9 % 5,2 % 

2006 49,4 % 4,7 % 1,5 % 9,6 % 

2007 56,0 % 3,3 % 1,8 % 7,9 % 

2008 56,4 % 3,7 % 4,1 % 7,2 % 

2009 58,9 % 31,1 % 5,4 % 10,2 %  

2010 55,0 % 31,6 % 6,0 % 16,0 % 

LIIKEARVON SUHTEELLINEN OSUUS AINEETTOMASTA OMAISUUDESTA 

*vuoden suurin arvo tummennettu ja pienin alleviivattu 

 Basware F-Secure Tekla Vaisala 

2005 52,6 % 13,3 % 18,3 % 68,9 % 

2006 64,9 % 0 % 16,7 % 47,6 % 

2007 67,8 % 0 % 12,0 % 50,0 % 

2008 63,2 % 0 % 10,3 % 54,0 % 

2009 60,5 % 58,9 % 8,7 % 55,7 % 

2010 64,0 % 54,8 % 5,0 % 44,6 % 

 

Baswarelle ja Vaisalalle on ominaista toiminnan laajentaminen yritysostojen avulla. 

Taulukosta 9 onkin havaittavissa liikearvon suhteellisen osuuden korostunut rooli 

edellä mainittujen yritysten aineettomassa omaisuudessa. Baswarella liikearvo kattoi 

vuonna 2010 jopa yli neljänneksen yhtiön taseesta. F-Securelle ja Teklalle yritysostot 

eivät ole olleet yhtä merkittävässä roolissa kuin Baswarella ja Vaisalalla. F-Securella 

liikearvo on tarkasteluajanjaksona vaihdellut case-yrityksistä eniten. Arvonalentumis-
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kirjauksista johtuen yhtiöllä ei vuosina 2006-2008 ollut lainkaan liikearvoa, kun taas 

vuonna 2009 tehdyn yritysoston johdosta liikearvon suhteellinen osuus aineettomas-

ta omaisuudesta kasvoi yli puoleen.  Teklalla liikearvon suhteellinen osuus aineetto-

masta omaisuudesta on vuosi vuodelta pienentynyt yhtiön panostaessa muihin ai-

neettoman omaisuuden eriin.  

 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla yritykset panostavat toimintansa kehittämiseen 

ja parantamiseen tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinneista 

saatava hyöty on suurimmillaan usein vasta kymmenen vuoden kuluttua. (Tekes 

2008, 3) Tutkimusmenot tulee aina kirjata tuloslaskelman kuluiksi, mutta kehitysme-

not voidaan IFRS-standardeissa tarkemmin määriteltyjen aktivointiedellytysten täyt-

tyessä aktivoida taseeseen. Kehitysmenojen aktivoinnille ei kuitenkaan ole pakkoa. 

(Haaramo & Räty 2002, 204) Yritysjohdon valitsema kehitysmenojen kirjauskäytäntö 

vaikuttaakin suoraan yrityksen tulokseen ja taseeseen. Mikäli kehitysmenot kirjataan 

kuluiksi, pienenee yrityksen tilikauden tulos ja sitä kautta oma pääoma. Kehitysmeno-

jen aktivointi taseeseen taas parantaa yrityksen tulosta sekä kasvattaa tasetta. Tämä 

vaikuttaa suoraan tunnuslukuihin ja niiden vertailukelpoisuuteen.  

 

F-Secure ja Tekla panostavat case-yrityksistä suhteellisesti eniten tutkimus- ja kehi-

tystoimintaan. Taulukon 10 mukaan yhtiöiden tutkimus- ja kehitysmenojen osuus lii-

kevaihdosta on tarkasteluajanjakson aikana ollut vähintään viidesosa. Baswaren ja 

Vaisalan tutkimus- ja kehitysmenojen osuus liikevaihdosta on vaihdellut 10 %:n ja 14 

%:n välillä, Vaisalan panostaessa jokaisena vuotena suhteellisesti vähiten tutkimus- 

ja kehitystoimintaan. Voidaankin sanoa F-Securen ja Teklan sekä Baswaren ja Vai-

salan omaavan keskenään suhteellisen samankaltaiset strategiat tutkimus- ja kehi-

tystoiminnan laajuuden suhteen. Toisaalta kehitysmenojen aktivoinnin suhteen Bas-

ware ja F-Secure aktivoivat Teklaa ja Vaisalaa herkemmin kehitystoiminnan menoja 

taseeseen. Vaisala ei tarkasteluajanjaksona aktivoinut kehitysmenoja kertaakaan, 

kun Tekla aktivoi kehitysmenoja vain kerran vuonna 2010. Kyläheiko et al. (2005, 25) 

tekemän tutkimuksen mukaan yli 50 % informaatioteknologia-alan yrityksistä kirjaa 

kehitystoiminnan menot suoraan kuluiksi. Teklan ja Vaisalan voidaan näin ollen sa-

noa kuuluvan toimialansa valtaväestöön. Saman tutkimuksen mukaan noin 40 % 
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alan yrityksistä sekä aktivoi että kirjaa kehitysmenot kuluiksi. Basware ja F-Secure 

kuuluvat puolestaan tähän ryhmään. 

 

Taulukko 10. Tutkimus- ja kehityskulut sekä liikevoittoprosentti case-yrityksissä  

TUTKIMUS- JA KEHITYSKULUJEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 

*vuoden suurin arvo tummennettu ja pienin alleviivattu 

 Basware F-Secure Tekla Vaisala 

2005 12,2 % 23,8 % 25,0 % 10,0 % 

2006 14,2 % 21,9 % 21,4 % 9,3 % 

2007 13,8 % 21,9 % 21,8 % 10,5 % 

2008 14,9 % 22,6 % 25,7 % 10,1 % 

2009 14,3 % 22,4 % 28,9 % 12,3 % 

2010 12,8 % 26,5 % 26,4 % 12,4 % 

LIIKEVOITTOPROSENTTI  (LIIKEVOITTOPROSENTTI ILMAN KEHITYSMENO-

JEN AKTIVOINTIA)  

*vuoden suurin arvo tummennettu ja pienin alleviivattu 

 Basware F-Secure Tekla Vaisala 

2005 8,7 %   (5,8 %) 11,9 %     (10,7 %) 16,8 % 15,9 % 

2006 13,5 %   (9,0 %) 11,0 %       (9,9 %) 27,4 % 17,5 % 

2007 10,3 %   (6,0 %) 20,1 %     (20,0 %) 34,9 % 15,8 % 

2008 10,1 %   (7,0 %) 21,5 %     (21,1 %) 23,9 % 15,7 % 

2009 12,8 %  (11,1%) 19,2 %     (17,8 %) 13,6 % 5,2 % 

2010 13,1 % (11,4 %) 15,2 %     (13,5 %) 17,4 %  (15,9 %) 4,7 % 

 

Taulukosta 10 on nähtävissä case-yritysten liikevoittoprosentin ja kehitysmenojen 

aktivoinnilla oikaistun liikevoittoprosentin kehittyminen. Oikaistussa liikevoittoprosen-

tissa on kirjattu kuluiksi yhtiöiden taseeseen aktivoimat kehitysmenot. Näin ollen ca-

se-yhtiöiden oikaistut liikevoittoprosentit ovat kehitysmenojen suhteen vertailukelpoi-

semmat. Teklan liikevoittoprosentti on, vuotta 2009 lukuun ottamatta, jokaisena 

vuonna ollut case-yrityksistä suurin. Teklan sekä Vaisalan liikevoittoprosentit olisivat 

kuitenkin voineet olla huomattavasti parempia, mikäli yhtiöt olisivat aktivoineet kehi-

tysmenoja taseeseen. Baswaren ja F-Securen kehitysmenojen aktivointi on puoles-

taan jokaisena vuonna parantanut yhtiöiden liikevoittoprosenttia. F-Securella akti-

vointien tulosvaikutus oli kuitenkin Baswarea pienempi.  
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Case-tutkimuksen perusteella voidaan todeta aineettoman omaisuuden suhteellisen 

osuuden kasvaneen tarkasteluajanjaksona jokaisessa case-yrityksessä. Aineettoman 

omaisuuden suhteellisessa osuudessa on kuitenkin suuriakin eroavaisuuksia case-

yritysten välillä. Baswarella aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on huomat-

tavasti suurin, kun taas Teklalla aineettoman omaisuuden suhteellinen osuus on pie-

nin. Tutkimuksen perusteella on havaittavissa liikearvon erittäin korostunut rooli, 

etenkin Baswarella sekä Vaisalalla. Tätä selittää kyseisten yritysten kasvustrategian 

perustuminen suureksi osaksi yrityskauppoihin.  

 

Tutkimus- ja kehityskulujen perusteella F-Securen ja Teklan voidaan sanoa panosta-

van suhteellisesti eniten tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kehitysmenojen kirjauskäy-

tännöissä löytyi yritysten välillä kuitenkin eroavaisuuksia. Basware ja F-Secure kir-

jaavat kehitysmenoja Teklaa ja Vaisalaa herkemmin taseeseen. Teklan ja Vaisalan 

voidaankin sanoa olevan kehitysmenojen aktivoinnin suhteen varovaisempia. Kir-

jauskäytäntöjen eroavaisuudet vaikuttavat suoraan yritysten kannattavuuteen ja liike-

voittoprosenttiin. Tutkimuksen perusteella aineettoman omaisuuden ja kannattavuu-

den välistä yhteyttä ei ole havaittavissa. On kuitenkin muistettava, että yhtiön kannat-

tavuuteen vaikuttavat aineettoman omaisuuden lisäksi monet muut sisäiset ja ulkoi-

set tekijät. Yhtenä merkittävänä ulkoisena tekijänä voidaan pitää vuonna 2008 alka-

nutta taloustaantumaa, jolla todennäköisesti on ollut vaikutus case-yhtiöiden kannat-

tavuuteen. Taantuma ja muut ulkoiset sekä sisäiset tekijät vaikeuttavatkin aineetto-

man omaisuuden ja kannattavuuden välisen yhteyden hahmottamista. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, miten aineettoman omaisuuden määrä ja 

suhteellinen osuus taseesta olivat kehittyneet neljässä informaatioteknologia-alalla 

toimivassa case-yrityksessä vuosina 2005-2010. Pääongelmaa tukevien alaongelmi-

en avulla vastauksia haettiin siihen, miten aineeton omaisuus määritellään, vaikut-

taako aineeton omaisuus yritysten kannattavuuteen, sekä miten aineeton omaisuus 

jakautuu case-yrityksissä. Näihin kysymyksiin löytyneet vastaukset käydään läpi täs-

sä tutkimuksen viimeisessä luvussa. 

 

Aineeton omaisuus on yksi tämän päivän tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä, etenkin 

informaatioteknologia-alalla. Aineetonta omaisuutta ja sen merkitystä yrityksen me-

nestykseen on tutkittu jo ennen 1900-lukua, mutta siitä huolimatta aineettomalle 

omaisuudelle ei vieläkään ole kyetty kehittämään yhtä yleispätevää määritelmää. Ai-

neettomalla omaisuudella ei ole fyysistä muotoa, mutta siihen liittyy selvästi tulevai-

suuden tuotto-odotuksia. Markkinoihin ja asiakassuhteisiin liittyvä osaaminen, henki-

lökunta, infrastruktuuri sekä immateriaalioikeudet ovat kaikki yritykselle kuuluvaa ai-

neetonta omaisuutta.  

 

Tutkijat ympäri maailmaa ovat pyrkineet selvittämään aineettoman omaisuuden vai-

kutusta yritysten kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä aineettoman omaisuuden on 

lähes poikkeuksetta nähty parantavan yritysten tuottavuutta ja kannattavuutta. Inves-

toinnit aineettomaan omaisuuteen ovat monen tutkimuksen mukaan menneet aineel-

listen investointien edelle. Yleispätevien mittareiden puuttumisen ja aineettoman 

omaisuuden tapauskohtaisuuden johdosta ei ole kuitenkaan voitu selvittää mitkä ai-

neettoman omaisuuden erät vaikuttavat eniten kannattavuuden paranemiseen. 

 

Vaikka aineettoman omaisuuden innovatiivinen hyödyntäminen on monen yrityksen 

menestyksen takana, eivät uudet kansainväliset IFRS-tilinpäätösstandardit salli kai-

ken aineettoman omaisuuden aktivoimista taseeseen.  Moni aineettoman omaisuu-
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den investointi näkyykin ainoastaan tuloslaskelman kuluna, eikä yhtiön varallisuute-

na. Tästä johtuen tilinpäätöstiedot eivät onnistu antamaan oikeaa kuvaa yrityksen 

todellisesta arvosta. IFRS-standardien aineettoman omaisuuden aktivointikriteerit, 

yksilöitävyys, määräysvalta sekä vastainen taloudellinen hyöty, ovat asetettu niin tiu-

koiksi, että moni aineettoman omaisuuden erä jää taseen ulkopuolelle. Kukaan tuskin 

voi kiistää henkilöstön, brändin tai esimerkiksi asiakasuskollisuuden vaikutusta yri-

tyksen tuloksellisuuteen ja kannattavuuteen. Siitä huolimatta moni näihin tehty inves-

tointi nähdään vain kuluna, eikä varallisuutena.  

 

IFRS-standardien voidaan edelleen nähdä korostavan aineellisen omaisuuden roolia 

aineettoman omaisuuden kustannuksella. IFRS-standardit eivät ole pysyneet kehi-

tyksen mukana, vaan aineettoman omaisuuden aktivoinnille asetetaan suhteettoman 

korkeat vaatimukset.  Kun suurinta osaa yrityksen luomasta aineettomasta omaisuu-

desta ei voida aktivoida taseeseen, voidaan standardien laatijoiden nähdä epäilevän 

yritysten kykyä arvostaa luomaansa omaisuutta. Ilman standardimuutosta ja aktivoin-

tiedellytysten helpottamista, ei tilinpäätösinformaatio onnistu antamaan oikeaa ja riit-

tävää kuvaa yritysten taloudellisesta tilasta ja tuloksesta. Tästä johtuen markkina- ja 

tasearvojen väliset erot kasvavat vuosi vuodelta. Tasearvo ei edelleenkään onnistu 

kuvaamaan yrityksen todellista arvoa.  

 

Osa taseen näkymättömästä aineettomasta omaisuudesta muuttuu näkyväksi yritys-

kaupan yhteydessä, kun hankkiva osapuoli kirjaa taseeseensa liikearvoa. Liikearvo 

muodostuu maksetun kauppahinnan ja hankitun yrityksen tasearvon erotuksesta. 

Maksetun kauppahinnan voidaan nähdä kuvaavan hankitun yrityksen todellista ar-

voa, jossa on huomioitu myös aktivointikriteerit täyttämätön aineeton omaisuus, ku-

ten yhtiön sisäisesti luoma brändi, asiakassuhteet sekä osaava henkilökunta. Liikear-

vo on tase-eränä kuitenkin suhteellisen altis arvonalentumiselle. Mikäli tehdystä yri-

tysostosta on maksettu liikaa, eikä hankinta osoittaudu tuotto-odotustensa veroiseksi, 

voidaan liikearvoa joutua kirjaamaan alas. Tästä johtuen tulisi suhtautua tietyllä vara-

uksella yritykseen, jonka varallisuus muodostuu suureksi osaksi liikearvosta.  
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Aineettomalla omaisuudella voidaan nähdä olevan suuri rooli yrityksen menestykses-

sä. Skaalaedut, verkostovaikutukset, sekä vaikea kopioitavuus tekevät aineettomasta 

omaisuudesta tärkeän kilpailuedun lähteen. Näitä ominaisuuksia tulee osata johtaa ja 

hyödyntää, jotta yritys pystyy erottautumaan ja rakentamaan kestävää kilpailuetua. 

Osaava henkilöstö ja laajat yhteistyökumppaniverkostot ovat epäilemättä monen yri-

tyksen menestyksen takana. Tänä päivänä yritysmaailman menestyjät ovatkin niitä, 

jotka näkevät aineettoman omaisuuden ja osaamisen voimavarana sekä tärkeänä 

strategisena kilpailutekijänä.  

 

Aineettomaan omaisuuteen liittyy kuitenkin myös ongelmia. Suurin aineettomaan 

omaisuuteen liittyvä haaste vaikuttaisi liittyvän arvostamis- ja kirjaamiskäytäntöihin. 

IFRS-standardit asettavat tiukat aktivointikriteerit aineettomalle omaisuudelle, ja tiet-

tyjä eriä, kuten tutkimustoiminnan kuluja, ei voida koskaan aktivoida taseeseen. Yri-

tysjohdon voi tästä johtuen olla haastavaa viestiä tekemistään aineettoman omaisuu-

den investoinneista sidosryhmille, mikäli investoinnit näkyvät ainoastaan tuloslaskel-

man kuluina. Tästä syystä myös sidosryhmien, kuten sijoittajien, voi olla vaikeaa ti-

linpäätösinformaation avulla nähdä kaikki yritykseen liittyvät tulevaisuuden tuotto-

odotukset. Tämän lisäksi yritysten väliset omaisuuserien arvostamis- ja kirjaamiskäy-

tännöt eivät ole yhdenmukaisia. Kuten case-tutkimuksessa todettiin, jopa yhden toi-

mialan sisällä kirjaamiskäytännöt voivat vaihdella kahden ääripään, aktivoinnin ja ku-

luksi kirjaamisen, välillä. Tämä johtaa väistämättä yritysten välisen vertailukelpoisuu-

den heikkenemiseen. 

 

Informaatioteknologia-alan yritykset Basware, F-Secure, Tekla sekä Vaisala toimivat 

case-tutkimuksen käytännön tutkimuskohteina. Tutkimuksen pääongelmana haettiin 

vastausta siihen, miten aineettoman omaisuuden määrä ja suhteellinen osuus ta-

seesta olivat kehittyneet case-yrityksissä vuosina 2005-2010. Tutkimuksen perusteel-

la oli havaittavissa aineettoman omaisuuden sekä rahamääräinen että suhteellinen 

kasvu jokaisessa case-yrityksessä. Saadut tulokset olivat linjassa aikaisempien tut-

kimustulosten kanssa. Voidaankin todeta aineettoman omaisuuden merkityksen kas-

vaneen jokaisessa case-yrityksessä. Tarkasteluajanjakson aikana ei kuitenkaan mis-

sään yrityksessä ollut havaittavissa kannattavuuden huomattavaa parantumista, 
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päinvastoin Vaisalan liikevoittoprosentti jopa pienentyi. Aineettomaan omaisuuteen 

tehtyjen investointien voidaan kuitenkin nähdä viestivän yritysten uskosta aineetto-

man omaisuuden rooliin nykypäivän ja tulevaisuuden kilpailuedun lähteenä. Tutkimus 

osoittaa case-yritysten pitävän aineetonta omaisuutta pelkän kulun sijaan varallisuu-

tena, jonka voidaan odottaa vaikuttavan yhtiön toiminnan tuloksellisuuteen pitkällä 

aikavälillä. 

 

Tutkittaessa aineettoman omaisuuden jakautumista, löytyi case-yritysten aineetto-

man omaisuuden suhteellisista osuuksista suuria eroavaisuuksia. Baswarella aineet-

toman omaisuuden suhteellinen osuus oli selvästi suurin, kun taas Teklalla suhteelli-

nen osuus oli pienin. Liikearvo oli korostuneessa roolissa etenkin Baswarella sekä 

Vaisalalla, joiden kasvustrategia perustuu suureksi osaksi yrityskauppoihin. Tutki-

mus- ja kehityskulujen perusteella F-Secure ja Tekla panostivat suhteellisesti eniten 

tutkimus- ja kehitystoimintaan. Myös kehitysmenojen kirjauskäytännöissä löytyi yritys-

ten välillä eroavaisuuksia. Basware ja F-Secure kirjasivat kehitysmenoja Teklaa ja 

Vaisalaa herkemmin taseeseen. Kirjauskäytäntöjen eroavaisuuksilla on suora vaiku-

tus yritysten kannattavuuteen ja tunnuslukuihin.  

 

Aineettoman omaisuuden vaikutus yhtiön kannattavuuteen voi perustua joko kirjaus-

käytäntöihin tai itse aineettoman omaisuuden investointien kannattavuuteen. Yhtiöt 

voivat parantaa kannattavuuttaan kasvattamalla aineetonta omaisuutta, jolloin kulut 

pienenevät ja tulos paranee. Yhtiön kannattavuuden parantuminen voi perustua kui-

tenkin myös tehdyistä investoinneista saatuihin hyötyihin tuottojen kasvamisen tai 

kulujen pienenemisen muodossa. Case-tutkimuksen avulla oli havaittavissa kirjaus-

käytäntöjen eroavaisuuksia case-yritysten välillä. Tämän takana voi olla tietoinen ti-

linpäätössuunnittelu sekä tuloksen muokkaaminen aineettoman omaisuuden avulla 

tai aineettomaan omaisuuteen panostaminen tulevaisuuden tuottojen toivossa. Ai-

neettoman omaisuuden investoinneista saatuja tuottoja ei ole kuitenkaan case-

yritysten tilinpäätöstiedoissa eritelty, joten tehtyjen investointien ja kannattavuuden 

välistä yhteyttä ei tutkimuksen perusteella voitu havaita.  
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Kuuden vuoden tarkasteluajanjakson aikana ei havaittu yhteyttä aineettoman omai-

suuden investointien ja kannattavuuden välillä. Investoinnit aineettomaan omaisuu-

teen voidaan nähdä investointeina tulevaisuuteen. Tästä johtuen jatkotutkimuksena 

olisi mielenkiintoista selvittää case-yritysten kannattavuuden kehittymistä tulevien 

vuosikymmenien aikana sekä miten tarkasteluajanjaksona tehdyt aineettoman omai-

suuden investoinnit mahdollisesti vaikuttavat yritysten kannattavuuteen pitkällä aika-

välillä. Jotta aineettoman omaisuuden investointien ja kannattavuuden välistä yhteyt-

tä kyettäisiin analysoimaan, tulisi yhtiöiden raportoida nykyistä laajemmin tehtyjen 

investointien tulosvaikutuksesta. Tämän lisäksi regressioanalyysin avulla voitaisiin 

tarkemmin tutkia tiettyjen aineettoman omaisuuden erien vaikutusta yrityksen kannat-

tavuuteen. 

 

Tehty case-tutkimus rajoittuu pelkästään taseessa näkyvän aineettoman omaisuuden 

sekä tuloslaskelman tutkimus- ja kehitysmenojen analysoimiseen. Yrityksen strategi-

asta riippuen aineettoman omaisuuden investoinnit voidaan kirjata joko taseeseen tai 

suoraan kuluksi tuloslaskelmaan. Mahdolliset eroavaisuudet case-yritysten kirjaus-

käytännöissä voivat johtaa siihen, ettei yritysten aineettoman omaisuuden määrästä 

saada kokonaisvaltaista ja vertailukelpoista kuvaa. Tutkimukseen varatun ajan puit-

teissa ainoastaan kehitysmenojen aktivoinnin eroavaisuudet on otettu huomioon. On 

myös huomioitava, että yritysten tuloksen ja kannattavuuden kehittymiseen vaikutta-

vat aineettoman omaisuuden lisäksi monet muut ulkoiset ja sisäiset tekijät, kuten 

vuonna 2008 alkanut taloustaantuma, joita ei ole otettu huomioon tutkimuksessa.  

 

Aineeton omaisuus itsessään ei takaa yrityksen menestystä. Menestys on kiinni ky-

vystä hyödyntää aineetonta omaisuutta, käyttää sitä kilpailukeinona ja tapana erottaa 

itsensä kilpailijoista. Jokainen yritys voi palkata osaavaa henkilökuntaa, mutta ainut-

laatuinen ja innovatiivinen tapa johtaa tätä aineetonta, rahassa mittaamatonta, voi-

mavaraa ratkaisee yrityksen lopullisen menestyksen. Mikäli ammattitaitoista henkilö-

kuntaa ei onnistuta sitouttamaan, voi irtisanoutuva työntekijä viedä osaamisensa kil-

pailijalle. Huomionarvoista on myös se, että jatkuvasti kiristyneen kilpailun takia hy-

vän tuotteen kehittäminen ei enää yksin riitä. Tuotteet tulee myös osata suojata, 

markkinoida sekä myydä. Vaikka IFRS-standardit eivät mahdollista kaiken aineetto-
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man omaisuuden kirjaamista taseeseen, tulee aineetonta omaisuutta siitä huolimatta 

johtaa strategisesti aineellisen omaisuuden rinnalla. Vain näin yritys kykenee hyödyn-

tämään koko olemassa olevaa, niin taseessa näkyvää kuin näkymätöntä, varallisuut-

taan ja luomaan kestävää kilpailuetua.   
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