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YRITYKSEN INVESTOINTIPROSESSI CASE: WÄRTSILÅ DIESEL OY

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli syventää tietämys
tä yrityksen koko investointiprosessista in
vestointi - ideoiden syntymisestä investointien 
valvontaan. Tämä tehtiin kuvaamalla ja analy
soimalla suomalaisen suuryrityksen investoin- 
tiprosessia ja vertaamalla sitä aikaisempaan 
tutkimukseen. Tutkimuksen painopiste oli ope
ratiivisissa investoinneissa. Tämän lisäksi 
luotiin katsaus normatiiviseen ja behavioris
tiseen investointitutkimukseen.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen empiirisen osan kirjallinen lähde
materiaali koostui sekä yrityksen julkisesta 
materiaalista että sen sisäisessä käytössä 
olevista dokumenteista. Pääosa aineistosta 
hankittiin kuitenkin haastattelemalla yrityk
sen investointitoimintaan osallistuvia henki
löitä .

Keskeiset havainnot

Käytännön investointipäätös ei ollut vain ta
loudelliseen informaatioon perustuva valinta- 
päätös, vaan tulos pitkästä ja monivaiheisesta 
investointiprosessista. Yrityksen investointi- 
prosessi ei kuitenkaan ollut behavioristisen 
tutkimuksen kuvaama vaiheittainen prosessi, 
jossa toisistaan selvästi erottuvat vaiheet 
seuraavat toisiaan. Pikemminkin se voitiin 
nähdä iteratiivisena prosessina, jonka eri 
vaiheet olivat käynnissä samanaikaisesti. Sii
hen osallistui useita henkilöitä eri organi
saatiotasoilta ja ennen lopullista investoin
tipäätöstä organisaation oli täytynyt tehdä 
useita investointia koskevia päätöksiä ja se 
oli asteittain sitoutunut investoinnin toteut
tamiseen. Investointipäätöksiin eivät vaikut
taneet vain taloudelliset kriteerit, vaan myös 
monilla kvalitatiivisilla seikoilla oli olen
nainen merkitys. Ne saattoivat jopa olla tär
keimmässä asemassa investointipäätöstä tehtä
essä .
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investointi, päätöksenteko, strategia
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1 JOHDANTO

Investointipäätökset ovat yrityksen tärkeimpiä ja kau- 
askantoisimpia päätöksiä, mistä osoituksena niihin 
liittyvä päätösvalta kuuluu usein yrityksen johdolle. 
Niiden seurauksena yritykset sitovat paljon resursseja 
toimiin, jotka ovat suurilta osin peruuttamattomia. Li
säksi yritys toteuttaa strategiaansa investoimalla ja 
investointien kautta yrityksen strategia myös kehittyy. 
Jokaisen yrityksen pitkän aikavälin menestys riippuu 
sen kyvystä tehdä kannattavia investointipäätöksiä. 
(Emmanuel ym. 1990, 319) Epäonnistuminen uusien inves
tointimahdollisuuden etsimisessä tai huonosti suunni
tellut ja toimeenpannut investoinnit johtavat yrityksen 
kilpailuaseman heikkenemiseen. Yksittäinen investointi- 
päätös saattaa jopa ratkaista koko yrityksen toiminnan 
jatkumisen. ^

Koska yrityksen resurssit ovat rajalliset, sen ei ole 
mahdollista toteuttaa jokaista havaitsemaansa inves
tointimahdollisuutta. Kun lupaavat mahdollisuudet on 
analysoitu, on välttämätöntä hylätä osa niistä ja in
vestoida vain kannattavimpiin. Näin yrityksen inves
tointitoiminta määrää yrityksen koon sekä toiminnan 
kannattavuuden ja riskin (Van Horne 1992, 2). Yrityksen 
investointiprosessi siis muokkaa yrityksen tulevaisuut
ta hyvin voimakkaasti.

Investointipäätökseen johtava prosessi on pitkä ja mo
nivaiheinen ja siihen vaikuttavat useat eri seikat ja 
päätöksentekijät. Vaikka investointitutkimus on synnyt
tänyt suuren määrän kirjallisuutta, niin suurin osa 
siitä on keskittynyt vain investointien taloudellisessa
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arvioinnissa käytettävien analyysimenetelmien kehittä
miseen. Käytännön investointitoimintaa tutkittaessa on 
todettu, että teorian suositukset ja käytännön menetel
mät eroavat toisistaan ja todellisuuden investointipää
töksistä, ja niihin vaikuttavista tekijöistä tiedetään 
edelleen suhteellisen vähän. Investointitutkimuksen 
piirissä onkin korostettu empiirisen tiedon lisäämisen 
välttämättömyyttä. (Kasanen ym. 1993, 7)

1.1 Tutkielman tavoite ja rajaukset

Tutkielman tavoitteena on syventää tietämystä yrityksen 
koko investointiprosessista investointi-ideoiden synty
misestä aina investointien valvontaan saakka. Tämä teh
dään luomalla ensin katsaus tehtyyn investointitutki- 
mukseen ja sen jälkeen tutkimalla suomalaisen suuryri
tyksen investointiprosessia. Tarkoituksena on kuvata ja 
analysoida tutkimuksen kohteena olevan yrityksen käy
tännön investointitoimintaa yrityksestä saadun kirjal
lisen aineiston ja tehtyjen haastattelujen perusteella. 
Näin saatuja tuloksia verrataan kirjallisuudessa annet
taviin suosituksiin sekä muissa empiirisissä tutkimuk
sissa saatuihin tuloksiin.

Tässä tutkielmassa investoinnilla tarkoitetaan reaali- 
investointeja eli rahankäyttöä pitkävaikutteisiin tuo
tannontekijöihin. Työ painottuu operatiivisten inves
tointien tutkimiseen.
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1.2 Tutkielman rakenne

Tutkielma jakaantuu kahteen osaan, teoriaosaan ja case- 
osaan. Teoriaosassa käsitellään nykyistä liiketalous
tieteellistä investointitutkimusta, joka voidaan jakaa 
kahteen pääsuuntaukseen, normatiiviseen ja behavioris
tiseen. Normatiivinen investointitutkimus, johon pääosa 
investointikirjallisuudesta on painottunut, pyrkii an
tamaan menettelyohjeet rationaalisesti käyttäytyvälle 
sijoittajalle. Luvussa 2.1 tarkastellaan normatiivista 
investointitutkimusta ja sen teorioita ja luvun lopussa 
luodaan katsaus normatiivista investointiteoriaa vas
taan esitettyyn kritiikkiin. Behavioristinen investoin
titutkimus taas keskittyy kuvaamaan ja analysoimaan 
yritysten käytännön investointitoimintaa. Luvussa 2.2 
käsitellään behavioristista tutkimusta, joka voidaan 
jakaa prosessi- ja survey-tutkimuksiin. Luvussa 3 tar
kastellaan investointiprosessia, sen eri vaiheita ja 
niihin vaikuttavia seikkoja. Tutkielman case-osassa, 
luvussa 4, esitellään case-yritys ja sen investointi
toiminnasta tehdyt havainnot. Luvussa 5 tehdään case- 
analyysi ja luvussa 6 esitetään tutkimuksen yhteenveto.

2 LIIKETALOUSTIETEELLINEN INVESTOINTITUTKIMUS

2.1 Normatiivinen investointitutkimus

Normatiivinen investointiteoria on lähtöisin kansanta
loustieteen investointiteoriasta. Sen lähtöolettamuksi- 
na ovat kansantaloustieteestä peräisin olevat voiton 
maksimointi, tunnetut investointikohteet ja täydelliset
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pääomamarkkinat. Normatiivinen investointiteoria tar
kastelee investointikohteen valintapäätöstä ja siihen 
liittyvää investointivaihtoehtojen taloudellista arvi
ointia ja sen tavoitteena on etsiä vastaus seuraaviin 
kysymyksiin (Pike & Neale 1993, 7):

1. Kuinka paljon yrityksen tulisi investoida?
2. Mihin kohteisiin yrityksen tulisi
investoida?
3. Miten investoinnit rahoitetaan?

1950-luvulla tutkimusten painopisteenä oli erilaisten 
investointilaskentamenetelmien kehittäminen. Viime vuo
sikymmeninä keskeisenä tutkimuskohteena on ollut inves
tointeihin liittyvä riski. Lähtökohtana ovat olleet ra- 
hoitusteorian piirissä kehitetyt portfolioteoria ja ca
pital asset pricing-malli. Normatiivisen teorian lähtö- 
olettamuksia muuttamalla on syntynyt myös uusia tutki
mussuuntauksia, kuten optio-, agentti- ja kontingenssi- 
teorioihin pohjautuvat sovellukset. Finanssi- 
investointien arviointiin kehitettyä optioteoriaa on 
pyritty soveltamaan myös reaali-investointeihin. Reaa- 
lioptioina voidaan pitää investointiin liittyviä mah
dollisuuksia ja vaihtoehtoja, joilla se voidaan sopeut
taa joustavasti yrityksen toimintaympäristöön. Tällai
sia ovat esimerkiksi mahdollisuus viivyttää investoin
tia, mahdollisuus jatkoinvestointeihin ja mahdollisuus 
hylätä investointi. Joustavuus merkitsee sitä, että 
yrityksen ei tarvitse lopullisesti sitoutua tiettyyn 
vaihtoehtoon, koska investointia on mahdollisuus muut
taa sen aloittamisen jälkeen. (Kasanen ym. 1993, 17-18) 
Agentti- ja kontingenssiteoriaa käsitellään myöhemmin 
tässä luvussa.
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Normatiivisen investointiteorian kehittyessä teorianmu- 
kaiseksi yrityksen tavoitteeksi on tullut osakkeenomis
tajien varallisuuden maksimointi. Investointiteoria 
olettaa, että yritys arvioi oikein kaikista investoin
tivaihtoehdoista aiheutuvat kassavirrat, käyttää pro
jektikohtaista laskentakorkokantaa, joka ottaa huomioon 
projektiin sisältyvät riskit, ja hyväksyy kaikki inves
toinnit, joiden nykyarvo on positiivinen. Investointi- 
teorian oletuksiin kuuluvat myös täydelliset pääoma
markkinat. Tällaisilla markkinoilla rahoitusta löytyy 
aina hankkeisiin, jotka ovat kannattavia sijoittajien 
vaatimalla korkokannalla, eli ulkoista pääomarajoitetta 
ei ole olemassa. Jos yritys kärsii pääomapulasta, se 
kohtaa ainoastaan korkeamman pääomakustannuksen eikä 
pääomarajoitetta. Täten teoria vaatii yritystä inves
toimaan niin kauan kuin sen investoinnit tuottavat 
enemmän kuin sijoittajien tuottovaatimus. Positiivisen 
nykyarvon investointien toteuttamatta jättäminen on 
vastoin varallisuuden maksimointi -oletusta. (Mukherjee 
& Henderson 1987, 84-85)

2.1.1 Portfolioteoria

Portfolioteorian taustalla on periaate siitä, että di- 
versifioimalla omistustaan useisiin kohteisiin, sijoit
taja pystyy vähentämään omistuksensa riskiä, koska si
joituskohteiden tuotot eivät korreloi täydellisesti 
toistensa kanssa. Yrityksen investointitoimintaan so
vellettuna tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi käyt
tää hyväkseen investointiprojektiensa tuottojen keski
näisiä riippuvuuksia vaikuttaakseen koko yrityksen ris- 
ki-tuotto-profiiliin.
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Arvopaperiportfolion tuotto voidaan laskea arvopaperien 
osuuksilla painotettuna keskiarvona yksittäisten arvo
paperien tuotoista. Koska arvopaperien tuottojen vaih
telut eivät korreloi täydellisesti toistensa kanssa, 
vaikuttaa portfolion riskiin lisäksi myös arvopaperien 
tuottojen välinen kovarianssi. Portfolion riski eli sen 
tuoton standardipoikkeama määritellään seuraavasti 
(Brealey & Myers 1991, 142):

l=i j=i
(1)

x£ = arvopaperin i osuus portfoliossa 
xj = arvopaperin j osuus portfoliossa 
«ry = arvopapereiden i ja j kovarianssi 
kun i=j, niin <jy = osakkeen i varianssi

Sovellettaessa portfolioteoriaa yritysten investointi
toimintaan havaitaan kuitenkin eräitä ongelmia. Käytän
nössä ei ole mahdollista jakaa investointeja pienempiin 
osiin, jotta yritys pystyisi saavuttamaan portfolioteo- 
rian mukaiset osuudet investoinneista. Toinen esilletu- 
leva ongelma on oletus vakioiduista mittakaavatuotois- 
ta. Teoria olettaa, että vaikka investoinnista toteu
tettaisiin vain osa, siitä saatava suhteellinen tuotto 
pysyy samana. Käytännössä kuitenkin investoinneilla on 
usein minimikoko, jonka alapuolella tuotto on nolla tai 
negatiivinen ja yläpuolella mittakaavatuotot ovat kas
vavat. Myös teorian vaatimien eri tulemien todennäköi
syyksien arviointi saattaa olla vaikeaa, ellei kyseessä 
ole korvausinvestointi, jollaisista yrityksellä on ai
kaisempaa kokemusta. (Pike & Neale 1993, 202-215)
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Koska päätöksentekijän riskinottohalukkuus määrää lo
pullisen investoinnin valinnan, pitäisi selvittää myös 
yrityksen johdon (tai oikeammin osakkeenomistajien) 
hyötyfunktio, joka ilmaisisi heidän riskipreferenssin- 
sä. Käytännössä tämä on lähes mahdotonta. Portfolioteo- 
ria perustuu siis hyvin paljon yrityksen johdon päätök
siin, koska se yleensä tekee eri komponentteihin liit
tyvät arviot. Useimmiten yrityksen johto karttaa kui
tenkin enemmän riskiä kuin osakkeenomistajat, mikä voi 
johtaa agenttiongelmiin (luku 2.1.3) ja suboptimaali- 
siin investointipäätöksiin. Huolimatta näistä ongelmis
ta portfolioteorian soveltamisessa investointitoimin
taan, se luo pohjan edistyneemmälle lähestymistavalle 
riskin huomioonottamiseksi investointipäätöksenteossa, 
jota käsitellään seuraavassa luvussa. (Pike & Neale 
1993, 202-215)

Voidaan kysyä, onko yritysten toiminnan diversifioimi- 
nen perusteltua, sillä sijoittajien on huomattavasti 
helpompi ja halvempi muuttaa sijoitusportfolioitaan 
kuin yritysten liiketoimintaportfolioitaan. Todennäköi
nen selitys yritystoiminnan diversifioinnilie on yri
tysten omistuksen ja johtamisen eriytyminen. Yrityksen 
johto käyttää päivittäistä päätösvaltaa yrityksessä ja 
he ovat kiinnostuneita pääasiassa yrityksen kokonais- 
riskistä ja sen minimoinnista. Käytännössä yrityksen 
konkurssiin liittyy aina kustannuksia, joista osa voi 
tulla osakkeenomistajienkin maksettavaksi, joten yri
tysten toiminnan diversifiointi on usein myös sijoitta
jien edun mukaista. (Pike & Neale 1993, 242-243)
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2.1.2 Capital asset pricing -malli

Capital asset pricing-malli (CAPM), joka kehitettiin 
1960-luvulla, pyrkii selittämään, miten yksittäisten 
arvopaperien arvo määräytyy täydellisillä pääomamarkki
noilla. CAPM:n suurin saavutus on markkinoiden eri ar
vopapereilta vaatiman riskipreemion määrittäminen. Tämä 
antaa mahdollisuuden määrittää myös relevantti diskont- 
tauskorkokanta investoinneille, joilla on erilainen 
riski. Mallin mukaan diskonttauskorkokanta muodostuu 
kahdesta komponentista - tuotosta, joka vaaditaan täy
sin riskittömästä kohteesta, ja riskipreemiosta.

CAPM jakaa arvopapereiden (ja portfolioiden) riskin 
kahteen osaan, epäsystemaattiseen eli spesifiin riskiin 
ja systemaattiseen eli markkinariskiin. Epäsystemaatti
sella riskillä tarkoitetaan yksittäisen yrityksen toi
minnasta johtuvaa vaihtelua arvopaperin tuotossa. Tämä 
tulee kuitenkin lähes merkityksettömäksi kun arvopape
rien määrä portfoliossa kasvaa, vaikka epäsystemaatti
sen riskin eliminoimiseksi kokonaan täytyisi portfolion 
sisältää kaikkia markkinoilla olevia arvopapereita nii
den markkina-arvon suhteessa (tätä kutsutaan markkina- 
portfolioksi), mikä kuitenkin on käytännössä erittäin 
vaikeaa. Näin ainoaksi relevantiksi portfolion riskiin 
vaikuttavaksi tekijäksi jää yleistaloudellisista teki
jöistä peräisin oleva systemaattinen riski. (Pike & Ne
ale 1993, 215, 220-225)

Hyvin diversifioidun portfolion riski riippuu siis sen 
sisältämien arvopapereiden markkinariskistä. Yksittäi
sen arvopaperin sisältämää markkinariskiä eli sen herk
kyyttä markkinoiden muutoksille mitataan betalla, joka
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voidaan määritellä seuraavasti (Brealey & Myers 1991, 
145) :

(2)

ß± = arvopaperin i beta
°"im = arvopaperin i ja markkinatuoton
kovarianssi
<7m = markkinatuoton standardipoikkeama

Mitä suurempi arvopaperin riski on verrattuna markkina 
riskiin sitä suurempi on beta ja päinvastoin. Täten be 
ta ei suoranaisesti mittaa riskiä, vaan se ilmaisee, 
kuinka paljon arvopaperin tuotto vaihtelee markkina- 
portfolion tuoton vaihdellessa. Arvopaperit voidaan ja 
kaa betojensa mukaan kolmeen luokkaan: aggressiivisiin 
joiden beta on suurempi kuin yksi, neutraaleihin (beta 
on yksi) ja defensiivisiin, joiden beta on pienempi 
kuin yksi.

CAPM:n mukaan, kun markkinat ovat tasapainossa eli 
kaikki arvopaperit ovat oikein hinnoiteltuja, riskin j 
tuoton välinen suhde voidaan ilmaista seuraavalla kaa
valla, jota kutsutaan arvopaperimarkkinasuoraksi 
(security market line SML)(Pike & Neale 1993, 231):

ERJ=Rf+ßj(ERm-Rf) O)

ERj = arvopaperin j odotettu tuotto
Rf = riskitön korko
ßj = arvopaperin j beta
ERm = markkinoiden odotettu tuotto
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Näin lasketun arvopaperin odotetun tuoton soveltamises
sa yrityksen investointitoimintaan on kuitenkin ongel
mia. Mikäli investointi ei ole riskiltään yhtä suuri 
kuin yrityksen toiminta keskimäärin, odotettua tuottoa 
ei voida suoraan käyttää laskentakorkokantana, vaan 
yritys joutuu käyttämään investoinnin riskin mukaan 
muutettua korkokantaa. (Pike & Neale 1993, 229-233)

САРМ:n taustaoletukset

САРМ:n taustalla olevat oletukset herättävät kysymyksen 
sen soveltumisesta käytäntöön, mutta empiiriset testit 
osoittavat oletuksen riskin ja tuoton välisestä suh
teesta pääosin oikeaksi (Van Horne 1992, 79). Tärkeim
mät mallin taustaoletukset ovat (Pike & Neale 1993,
234) :

1. Kaikki sijoittajat pyrkivät maksimoimaan odotetun 
hyötynsä ja toimivat samalla yksiperiodisella sijoitus- 
horisontilla
2. Kaikki sijoittajat valitsevat sijoituskohteensa odo
tetun tuoton ja riskin perusteella ja ovat riskinkart- 
tajia
3. Kaikilla sijoittajilla on samanlainen käsitys arvo
papereiden odotettujen tuottojen todennäköisyyksistä, 
jotka oletetaan normaalisti jakautuneiksi
4. Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaa ja sijoittaa 
rajattomasti samalla korkokannalla
5. Kaikki sijoittajat ovat ns. hinnanottajia eli kukaan 
yksittäinen sijoittaja ei voi toiminnallaan vaikuttaa 
markkinahintoihin
6. Arvopaperien kauppaan ei liity transaktiokustannuk
sia
7. Osinkojen ja pääomavoittojen verotus on samanlainen
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8. Kaikki osakkeet ovat täysin jaollisia ja markkinoil
la olevien arvopaperien määrä on kiinteä

CAPM: n kilpailijaksi on viime aikoina noussut arbitrage 
pricing theory (APT), joka olettaa arvopaperin odotetun 
tuoton riippuvan useista eri tekijöistä (toisin kuin 
CAPM, joka olettaa tuoton riippuvan vain markkinaport- 
folion tuotosta). Katsauksen aiheesta tarjoaa esimer
kiksi Brealey & Myers (1991, 169-173).

2.1.3 Agenttiteoria

Päämies-agenttisuhdetta käsittelevä agenttiteoria tar
joaa kehikon investointipäätöksiä tekevän yritysjohdon 
ja yrityksen omistajien välisten suhteiden analysoin
tiin investointitilanteissa. Vastaava asetelma vallit
see usein myös yrityksen sisällä keskusjohdon ja tulos
yksikkö johdon välillä. (Kasanen ym. 1993, 18) Useimpien 
suurten yritysten omistus on jakautunut eri tahoille ja 
päivittäistä toimintaa hoitaa yrityksen johto, joka ta
vallisesti omistaa hyvin pienen osan yrityksen osak
keista. Agenttiteoriän mukaan yritysjohdon tulisi toi
mia osakkeenomistajien agenttina ja tehdä heidän etunsa 
mukaisia päätöksiä. Kuitenkin yritysjohdon hoitaessa 
yrityksen operationaalista toimintaa osakkeenomistajat 
eivät saa täsmällistä informaatiota siitä, toimiiko 
yrityksen johto heidän etujensa mukaisesti.

Normatiivisen investointiteoriän mukaan osakkeenomista
jat ovat kiinnostuneita vain yrityksen markkina- 
arvosta. Yrityksen johto taas karttaa usein enemmän 
riskiä kuin osakkeenomistajat ja suosii turvallisempia 
investointeja, joilla on varmemmat ja nopeammat tuotot.
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Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen johto 
toimii omaksi hyödykseen osakkeenomistajien kustannuk
sella. Esimerkkejä tällaisesta käyttäytymisestä ovat 
erittäin matalariskiset strategiat ja maksimoinnin si
jasta vain tyydyttävän tuloksen tavoittelu. Huonosti 
suunniteltu johdon bonusjärjestelmä voi vielä pahentaa 
tätä eturistiriitaa. Jos johdon bonukset on sidottu 
kirjanpidolliseen tulokseen, johto suosii entistä hel
pommin investointiprojekteja, joilla on suuremmat kir
janpidolliset voitot lähitulevaisuudessa. Tämän takia 
johto saattaa käyttää muita kuin investointiteorian 
suosittelemia diskontattuihin kassavirtoihin (DCF) pe
rustuvia menetelmiä parantaakseen omaa asemaansa. (Chen 
1995, 160)

Kirjallisuudessa onkin ehdotettu useita insentiivi- ja 
valvontajärjestelmiä tällaisten tilanteiden välttämi
seksi. Yritykset käyttävät yhä useammin johdon palkit- 
semisjärjestelmiä keinona saada johto tekemään sellai
sia päätöksiä, jotka ovat johdonmukaisia osakkeenomis
tajien tavoitteiden kanssa. Teoriänmukainen johdon pal
kitseminen tulisi siis liittää osakkeenomistajien va
rallisuuden muutoksiin, ja jos mahdollista niin, että 
se ottaisi huomioon johdon osuuden siinä eli sen tulisi 
myös erottaa sattumalta saadut tulokset johdon aikaan
saamista tuloksista. Yrityksen johto tulisi myös saada 
keskittymään pitkän aikavälin tuloksiin nykyisin usein 
vallitsevan lyhyen tähtäimen korostumisen sijasta. Hyvä 
järjestelmä on myös helposti valvottavissa ja johdon 
manipulointimahdollisuuksien ulottumattomissa, kuiten
kin niin, että johdolla olisi laaja vaikutusvalta jär
jestelmän vaatimien tulosten saavuttamiseen.

Jos julkisesti noteeratun yrityksen johto pyrkii muihin 
kuin osakkeenomistajien etujen mukaisiin tavoitteisiin,
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tulee tämä hyvin todennäköisesti ilmi ja heijastuu te
hokkailla markkinoilla yrityksen osakkeen hintaan, joka 
jää alemmalle tasolle kuin odotettu hinta. Tämä voi 
johtaa joko yrityksen sisäiseen reaktioon eli yrityksen 
johdon vaihtamiseen tai ulkoiseen reaktioon eli kannat
tavampi ja paremmin osakkeenomistajien tavoitteita to
teuttava yritys ostaa sen. (Pike & Neale 1993, 13-16)

2.1.4 Kontingenssiteoria

Organisaatiorakenteen kontingenssiteoriaa seurasi sen 
soveltaminen myös johdon laskentatoimeen. Kontingenssi- 
teorialla on ollut tärkeä rooli viime vuosikymmeninä 
johdon laskentatoimen tutkimuksessa, erityisesti tut
kittaessa johdon valvontajärjestelmiä ja etsittäessä 
yhteyksiä subjektiivisen ja kvalitatiivisen informaati
on käytössä johdon suunnittelu- ja valvontajärjestelmi
en ja yrityksen ominaisuuksien ja organisaatiorakenteen 
välillä (Chen 1995, 160-161).

Johdon laskentatoimen kontingenssiteorian lähtökohtana 
on se, että ei ole olemassa universaalia kaikille yri
tyksille kaikissa tilanteissa sopivaa laskentajärjes
telmää. Kontingenssiteoreettiset tutkimukset yrittävät 
tunnistaa sellaisia laskentajärjestelmän tekijöitä, 
joilla on yhteys tiettyihin yrityksen ja sen toimin
taympäristön ominaisuuksiin. Tutkimuksissa havaitut te
kijät voidaan jakaa kolmeen luokkaan: yrityksen toimin
taympäristö, organisaatiorakenne ja teknologia.

Laskentajärjestelmän suunnitteluun vaikuttavia tekijöi
tä yrityksen toimintaympäristössä ovat esimerkiksi sen 
ennustettavuus, kilpailun kireys, tuote/markkina-
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alueiden lukumäärä ja yrityksen strategian agressiivi- 
suus. Organisaation ominaisuuksista esille ovat nous
seet yrityksen koko, sen yksiköiden välinen riippuvuus, 
päätösvallan hajauttaminen ja resurssien saatavuus. 
Teknologisista seikoista tuotantoprosessin luonne, sen 
rutiininomaisuus ja työtehtävien lukumäärä ovat vaikut
taneet laskentajärjestelmän suunnitteluun. (Emmanuel 
ym. 1990, 57-58)

Kontingenssiteorian etuna on sen tarjoama teoreettinen 
kehys, joka voi auttaa selvittämään vallitsevaa käytän
töä. Teorian lähestymistapa on sekä deskriptiivinen (se 
selittää, miksi yritykset käyttävät tiettyä laskenta
järjestelmää) että preskriptiivinen (se selittää, mil
laista laskentajärjestelmää tulisi käyttää tietyssä 
toimintaympäristössä). Tähän mennessä ei ole kuitenkaan 
saatu vielä riittävästi todisteita teorian kyvystä se
littää nykyistä laskentakäytäntöä. (Drury 1992, 800)

2.1.5 Normatiivisen investointiteorian kritiikki

Normatiivista investointiteoriaa vastaan on esitetty 
runsaasti kritiikkiä. Mukherjee & Henderson (1987, 86) 
toteavat, että suuri syy tähän on teoria itse, ja he 
kyseenalaistavat normatiivisen investointiteorian pe
rusteet, sen sopivuuden yritysmaailmaan ja käytännön 
tehokkuuden. Katsaus kritiikkiin löytyy esimerkiksi 
Kasasen ym. (1993, 25-28) kirjasta. Kirjallisuudessa on 
tullut esille mm. seuraavat seikat:

- Investointiteoria pitää osakkeenomistajia yrityksen 
tärkeimpänä sidosryhmänä, ja sen tavoitteena on osak
keenomistajien varallisuuden maksimointi. Teoria myös
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olettaa, että taloudelliset tavoitteet ovat yrityksille 
kaikkein tärkeimpiä. Käytännössä yrityksellä on kuiten
kin muihinkin sidosryhmiin liittyviä tavoitteita, jotka 
saattavat olla ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa 
(tyytyväiset työntekijät, pitkäaikaiset asiakassuh
teet) . Yritysjohto, joka painottaa yrityksen sosiaalis
ta vastuuta, voi tehdä päätöksensä eri argumenttien pe
rusteella kuin mitä investointiteoria edellyttää. Kui
tenkaan yritys ei voi menestyä pitkällä aikavälillä, 
jos sen asiakkaat, tavarantoimittajat ja työntekijät 
eivät ole tyytyväisiä yrityksen toimintaan. (Zinkhan & 
Zinkhan 1994, 5)

- Investointiteoria tarkastelee investointikohteita ir
rallaan yrityksen strategiasta. Yritykset eivät voi 
kuitenkaan jättää huomiotta strategisten vaihtoehtojen 
luomisen tärkeyttä. Yrityksen tulisi ottaa huomioon 
strateginen tilanne, tarve kasvaa ja tehdä innovaatioi
ta. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy sen tehdä tä
nään tutkimus- ja kehitysinvestointeja, jopa negatiivi
sen nykyarvon investointeja varmistaakseen kilpailuase
mansa myös tulevaisuudessa ja luodakseen investointi- 
mahdollisuuksia tulevaisuuteen (Mukherjee & Henderson 
1987, 87).

- Teoria sivuuttaa investointi-ideoiden kehittämisen ja 
rajoittuu vain valintapäätökseen ja investointivaihto
ehtojen taloudelliseen arviointiin. Useimpien inves
tointi laskentamenetelmien taustaoletuksena on, että in
vestointimahdollisuudet ovat välittömästi löydettävissä 
ja ne ovat itsestäänselviä. Tämän oletuksen mukaan 
strateginen suunnittelu on mekanistista ja siihen kuu
luu vain päätöksenteko siitä, miten resurssit jaetaan 
eri vaihtoehtojen kesken. Kuitenkin tämä oletus on 
usein väärä, käytännössä lupaavimpien mahdollisuuksien
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tunnistaminen ja määrittely on johdon vaikeimpia tehtä
viä.

- Teoria olettaa, että investoinnin kaikki seuraamukset 
ovat ilmaistavissa rahavirtoina ja koko investointipro- 
sessi perustuu taloudelliseen informaatioon. Tunnista- 
misvaiheessa oletuksena on, että projekteja arvioidaan 
ainoastaan niiden taloudellisten ominaisuuksien perus
teella. Kehittämisvaiheessa kaikki projektit oletetaan 
kehitettäviksi loppuun asti, ja valintavaiheessa pää
tösten tulisi perustua ainoastaan investointilaskelmiin 
ja taloudelliseen analyysiin. Kuitenkin käytännön yri
tysympäristössä monet tekijät, kuten politiikka, intui
tio, organisaatiorakenne ja tehokkaan kommunikaation 
puute vaikuttavat investointitoimintaan. (Mukherjee & 
Henderson 1987, 84-86)

- Monien teoriänmukaisten laskentamallien informaatio- 
vaatimukset ovat epärealistiset, ja mallien vaatiman 
informaation hankkiminen aiheuttaa suurempia rajoituk
sia mallien käyttämiselle kuin itse mallit. Investoin- 
tilaskentamallit vaativat täsmällistä informaatiota, 
usein kuitenkin sellaisen hankkiminen on kallista, ja 
siitä aiheutuvat kustannukset ovat selvästi siitä saa
tavia hyötyjä suuremmat. Normatiivinen investointikir- 
jallisuus on keskittynyt kehittämään erilaisia diskont- 
tausmenetelmiä ja nykyarvomallia ja käsitellyt hyvin 
vähän mallien vaatiman informaation hankinta- ja esti- 
mointiongelmia. (Mukherjee & Henderson 1987, 87 ja Em
manuel ym. 1990, 149)

- Investointiteoria aliarvioi yrityksen johdon roolin 
investointiprosessissa. Se olettaa, että yrityksen joh
to toimii osakkeenomistajien tavoitteiden mukaisesti. 
Käytännössä johdon rooli on huomattavasti tärkeämpi
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kuin teoria olettaa (esimerkiksi Donaldson 1984). Teo
reettisten mallien oletuksena on symmetriset riskipre- 
ferenssit omistajien ja johdon välillä, vaikka usein 
yrityksen johto karttaa enemmän riskiä kuin osakkeen
omistajat. (Mukherjee & Henderson 1987, 86-87)

- Teoria jättää yrityksen sisäisen päätösprosessin ja 
organisaation merkityksen vähäiselle huomiolle. Brealey 
& Myers (1991, 116) toteavat yritysjohdon käyttävän si
säisiä pääomarajoitteita saadakseen tulosyksiköt teke
mään totuudenmukaisia kassavirta-arvioita ja priorisoi
maan tekemiään investointiehdotuksia sekä hillitsemään 
liian nopeaa kasvua.

- Teoria jättää investoinnin toimeenpanon ja valvonnan 
kokonaan tarkastelun ulkopuolelle, vaikka ne muodosta
vat käytännössä olennaisen osan investointiprosessia. 
Tutkimukset osoittavat myös, että valvontajärjestelmän 
arviointikriteerit vaikuttavat johdon toimintaan.

Pelkkien investointiteorian suosittelemien DCF- 
menetelmien käyttö on kyseenalaistettu, erityisesti in
vestoitaessa automaatioteknologiaan. Liberatore ym. 
(1992, 32) toteavat, että tarvitaan uusi lähestymistapa 
investointipäätöksentekoon, joka
- tunnistaisi kaikki investoinnin sekä kvantitatiiviset 
että kvalitatiiviset ominaisuudet
- yhdistäisi näiden ominaisuuksien merkityksen yrityk
sen strategian toteuttamiseen
- mallintaisi päätösprosessin systemaattisella lähesty
mistavalla, joka yhdistäisi yrityksen strategian lopul
liseen investointipäätökseen.
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2.2 Behavioristinen investointitutkimus

Behavioristinen investointitutkimus voidaan jakaa kah
teen suuntaukseen. Survey-tutkimukset toteutetaan kyse
lytutkimuksina ja ne ovat keskittyneet lähinnä tutki
maan suuryrityksiä, joilla on vakiintunut investointi- 
käytäntö. Tutkimusten tavoitteena on selvittää, kuinka 
paljon investointiteorian kehittelemiä laskentamenetel
miä ja muita työkaluja sovelletaan käytännössä.

Toinen behavioristisen investointitutkimuksen pääsuun
taus on prosessitutkimukset, jotka kohdistuvat yhteen 
tai muutamaan yritykseen ja pyrkivät hankkimaan yksi
tyiskohtaista tietoa yritysten investointitoiminnasta. 
Tähän pyritään tekemällä havaintoja ja haastatteluja 
sekä tutustumalla yrityksen kirjalliseen aineistoon. 
Yrityksen investointitoimintaa tarkastellaan vaiheit
taisena prosessina ja tarkastelu painottuu yrityksen 
sisäiseen päätösprosessiin. Prosessitutkimukset ovat 
paljastaneet, että käytännön investointitoiminta eroaa 
usein teorian suosituksista. Suuri osa tästä erosta on 
kuitenkin selitettävissä itse teorian puutteilla, mikä 
vaatii uusi näkökulmia nykyiseen investointitutkimuk- 
seen. (Mukherjee & Henderson 1987, 78)

2.2.1 Survey-tutkimukset

Tehtyjen survey-tutkimusten painopiste on ollut inves
tointien valinta-vaiheessa. Tutkimusten pääkohteena 
ovat olleet investointilaskentamenetelmien käyttö, las
kentakorkokannan määrittäminen ja riskin huomioonotta
minen (Mukherjee & Henderson 1987, 80). Muita survey-
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tutkimusten kohteita ovat olleet esimerkiksi johdon 
suhtautuminen investointilaskentaan (Klammer & Walker 
1984 ja Pike 1989), investointityypin ja yrityksen omi
naisuuksien vaikutus laskentamenetelmiin ja agentti- ja 
kontingenssiteorian toimivuus (Chen 1995). Survey- 
tutkimusten tuloksia käydään läpi luvussa 3.4.

2.2.2 Prosessitutkimukset

Tulokselliset investointipäätökset vaativat kokonaisen 
investointien suunnittelu- ja valvontaprosessin, joka 
kytkeytyy kiinteästi yrityksen kokona^suunnittelupro
sessiin. Yrityksen investointiprosessi ei muodostu ai
noastaan muodollisesta järjestelmästä vakiintuneine me
nettely tapoineen, vaan sisältää myös sosiaalisia ja yk
silöllisiä alasysteemejä. Investointiprosessin tulisi 
varmistaa, että kaikki hyväksyttäväksi tarjottavat eh
dotukset sopivat yrityksen tavoitteisiin ja strategi
aan, täyttävät sovitut kriteerit ja perustuvat luotet
taviin arvioihin. (Dobbins & Pike 1980, 22-23)

Investointiprosessimalleja on kehitetty useita, mutta 
kuitenkaan vielä ei ole pystytty rakentamaan normatii
visen investointiteorian kaltaista yhtenäistä teoriake
hikkoa (Kasanen ym. 1993, 28). Monen myöhemmän tutki
muksen perustana ovat olleet ensimmäisten joukossa jul
kaistut Hongon (1963) ja Kingin (1975) esittämät kuusi
vaiheiset mallit, omia mallejaan ovat esittäneet myös 
mm. Pinches (1982), Farragher (1986) ja McIntyre & 
Coulthurst (1987). Suomalaisia tutkimuksia ovat tehneet 
mm. Honko & Virtanen (1975) Suomen 50 suurimman teolli
suusyrityksen investointiprosesseista, Honko ym.
(1982), jotka tutkivat epäonnistuneita investointeja ja
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syitä niihin, ja Kasanen уш. (1993), joiden esittämä 
malli toimii tässä tarkastelun pohjana. Investointipro- 
sessia ja siihen liittyviä tekijöitä käsitellään tar
kemmin luvussa 3.

Investointien valvonta
- kannattavuusvalvonta
- muutoksiin reagointi

- palaute

- informaation merkitys päätöksenteossa
- päätöksentekotasot organisaatiossa

- rahoituksen suunnittelu
Investointien rahoitus
- rahoitusraj oitteet

- laskentamenetelmät ja edullisuuskriteerit
- rahavirtojen ennakointi

- investointien etsinnän puitteet
- investointi-ideoiden lähteet

- investointikohteiden kehittäminen
- investointien karsiminen

- tukijoiden hakeminen

- strategian ja investointien välinen vuorovaikutus

- investoinnit strategisessa suunnittelussa
- investointien ryhmittely

Kuvio 1. Investointiprosessi. (Kasanen ym. 1993)
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3 INVESTOINTIPROSESSI

3.1 Investointien strategiakytkentä

Yrityksen strategia ja investoinnit kytkeytyvät lähei
sesti yhteen, sillä investoinnit voidaan nähdä keinona 
strategian toteuttamiseksi. Investointien tulisi olla 
sopusoinnussa yrityksen päämäärien ja niiden saavutta
miseksi valittujen strategioiden kanssa.

Usealla liiketoiminta-alueella toimivan yrityksen stra
tegian voidaan katsoa sisältävän kaksi tasoa. Yritys
strategia määrittelee ne liiketoiminta-alueet, joilla 
yritys toimii. Liiketoimintastrategia antaa puitteet 
tietyllä liiketoiminta-alueella toimimiselle. Vastaa
vasti yrityksen allokoidessa resurssejaan voidaan ha
vaita kaksi erillistä päätöstä. Portfoliopäätösten tar
koituksena on jakaa käytettävissä olevat resurssit eri 
liiketoiminta-alueiden kesken niin, että yrityskokonai- 
suuden toimintaedellytykset turvataan. Kohdepäätökset 
taas liittyvät yksittäisten investointikohteiden valin
taan liiketoiminta-alueiden sisällä.

Strategian ja investointien välinen yhteys on osoittau
tunut tärkeäksi tekijäksi investointien onnistumisessa. 
Ideavirheet eli strategiset virhearvioinnit investoin
titoiminnassa ovat osoittautuneet usein syyksi inves
toinnin epäonnistumiseen (Honko ym. 1982).

Strategian ja investointien välinen vaikutus ei kuiten
kaan ole vain yksisuuntaista. Strategia voi antaa läh
tökohdat investointien kehittämiselle ja toisaalta in
vestoinnit saattavat muokata strategioita. On myös ta
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vallista, että yritys luokittelee investointejaan pää
töksenteon helpottamiseksi, esimerkiksi strategisilla 
perusteilla tai investointilajin mukaan. (Kasanen ym. 
1993, 30-33)

3.2 Investointien etsiminen

Yritysten on pyrittävä systemaattisesti etsimään kan
nattavia investointi-ideoita. Niiden merkitystä yritys
ten investointisuunnitelmien perustana tuskin voidaan 
yliarvioida. Olipa investointien suunnittelu ja tark
kailu järjestetty kuinka hyvin tahansa, ei niistä ole 
hyötyä, ellei saada esille kehittelyn arvoisia ideoita. 
Investointi-ideoiden etsimisessä ja kehittelyssä tulisi 
korostaa vaihtoehtojen merkitystä. Mitä enemmän kehit
telyn arvoisia vaihtoehtoja luodaan sitä suuremmat mah
dollisuudet on saada esille kannattavia investointi
suunnitelmia. Toisaalta hyvien investointi-ideoiden 
puute saattaa rajoittaa yritysten investointitoimintaa. 
(Honko 1963, 25-28)

On erittäin tärkeää pyrkiä luomaan suotuisat edellytyk
set ideoiden etsimiselle ja kehittelylle. Investoin- 
tiehdotuksia ei tulisi luoda erillään muusta toiminnas
ta, vaan ne olisi luotava ylemmän johdon antamissa 
puitteissa ja nähtävä suhteessa olemassaoleviin ja mah
dollisiin tuleviin investointiohjelmiin, jotka perustu
vat yrityksen tavoitteisiin ja strategioihin (Dobbins & 
Pike 1980, 14).

Investointi-ideoiden etsintä on kuitenkin saanut hyvin 
vähän huomiota osakseen alan kirjallisuudessa ja sitä 
koskevat empiiriset tutkimustuloksetkin ovat hyvin vä
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häisiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että uudet inves
tointi-ideat saavat alkunsa varsinkin tulosyksikköorga
nisaatioissa useimmiten organisaation alemmilta tasoil
ta, jossa markkinoiden tuntemus on hyvä. Kuitenkin 
strategisissa investoinneissa, kuten yritysostoissa, 
aloitteentekijänä on usein ylin johto.

Ylimmän johdon on havaittu ohjaavan alempien organisaa
tiotasojen investointi-ideoiden etsintää määrittelemäl
lä strategisia painopistealueita ja kohdentamalla in
vestointeihin käytettävissä olevia pääomia eri liike
toiminta-alueille (Kasanen ym. 1993, 37). Eräs keino 
herättää kiinnostusta ideoiden etsimiseen on käyttää 
taloudellisia kannustimia, esimerkiksi toteutuskelpois
ten aloitteiden esilletuomisesta voidaan palkita. On 
kuitenkin vaikea arvioida, kuinka paljon resursseja in
vestointi-ideoiden etsimiseen tulisi sijoittaa, koska 
huomaamatta jääneiden investointi-ideoiden kustannuksia 
on lähes mahdotonta havaita.

3.3 Investointien kehittäminen ja eteenpäinvieminen

Investointi-ideoiden muotoutuminen toteuttamiskelpoi
siksi investointihankkeiksi edellyttää niiden kehittä
mistä ja määrittelyä sekä tuenhankintaa päätöksenteki
jöiltä. Investointikohteen kehittämisessä keskeisessä 
asemassa on investointikohteen strateginen, toiminnal
linen, tekninen ja taloudellinen määrittely. Investoin
tikohteen kehittäminen ja siinä tarvittavan informaati
on hankkiminen sitoo runsaasti resursseja ja vaatii ai
kaa, suurten investointien kohdalla jopa vuosia. Kehit
tämisen kustannuksista johtuen kohteeksi valittavia



27

hankkeita joudutaan karsimaan jo investointiprosessin 
alkuvaiheessa. (Kasanen ym. 1993, 40-41)

Useat yritykset käyttävät karsintakriteerinä takaisin- 
maksuaikaa, koska se on helppo laskea ja se painottaa 
ensimmäisten vuosien kassavirtoja. Yritysten tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota takaisinmaksuajan valin
taan ja siihen, muutetaanko sitä hankkeille, joilla on 
erilainen kassavirtarakenne, riski tai taloudellinen 
pitoaika. Investointiprosessin myöhempien vaiheiden te
hokkuus riippuu suuresti tässä vaiheessa kerättävän in
formaation laadusta. (Dobbins & Pike 1980, 18)

Ottaen huomioon vaikeudet projektikohtaisten tuottojen 
ja kustannusten selvittämisessä, on todennäköistä, että 
projekteja karsitaan myös väärin perustein, esimerkiksi 
väärin allokoitujen kustannusten takia. Vastoin inves- 
tointiteorian suosituksia monet yritykset hylkäävät 
projekteja karsintavaiheessa myös ei-taloudellisistä, 
esimerkiksi henkilökohtaisista tai osastojen välisistä 
ristiriidoista johtuvista syistä.

Prosessitutkimukset ovat korostaneet tämän vaiheen mer
kitystä investointiprosessissa. Esimerkiksi tulosyksik
köorganisaatiossa investoinnin kehittäminen ja määrit
tely tapahtuvat usein investointi-idean havainneessa 
tulosyksikössä. Näin tulosyksikköjohdon valinnat ja 
päätökset vaikuttavat selvästi investointiprosessin 
myöhempien vaiheiden sisältöön ja korostavat yksikkö- 
johdon roolia investointiprosessissa. Yksikköjohdon 
hylkäämät investointihankkeet tulevat harvoin ylimmän 
johdon tietoon. (Kasanen ym. 1993, 41)

Alemmat organisaatiotasot pyrkivät houkuttelemaan pää
töksentekijöitä sitoutumaan investointiin jo aikaisessa
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vaiheessa niin, että he olisivat valmiita tukemaan sitä 
ja myötävaikuttamaan sen hyväksymiseen. Tähän pyritään 
sekä virallisissa neuvotteluissa että epämuodollisella 
kanssakäymisellä. Lumijärvi (1991) käyttää tapahtumasta 
termiä investointien myyminen. Sen ominaispiirteitä 
ovat informaation fokusointi ja sen suodattaminen. In
vestoinnin esittelijä saattaa esimerkiksi korostaa in
vestoinnin teknologian merkitystä tai olla paljastamat
ta sen kaikkia heikkouksia. Argumentit, joilla esitte
lijä pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin, voidaan 
jakaa seuraavasti:

- taloudelliset argumentit, hankkeen kannattavuus
- strategiset argumentit, investoinnin strateginen so
pivuus
- ei-taloudelliset argumentit, hankkeeseen liittyvät 
sosiaaliset tekijät
- teknologiset argumentit, uusi tuotantoteknologia

Sekä taloudellisia, teknologisia että strategisia argu
mentteja painotetaan usein. Päätöksentekijät pitävät 
teknologisia ja strategisia argumentteja tärkeämpinä 
kuin taloudellisia. Ei-taloudellisia argumentteja käy
tetään harvoin, mutta niitä pidetään hyvin tärkeinä.

Sekä itse investoinnin että sitä ehdottavan yksikön 
piirteet vaikuttavat hankkeen myymiseen. Esimerkiksi 
huonosti kannattava yksikkö painottaa hankkeittansa ta
loudellisia tekijöitä ja korostaa erityisesti inves
toinnin kannattavuutta. Hyvin kannattavat yksiköt myy
vät hankkeitaan enemmän strategisten ja teknologisten 
argumenttien perusteella. Jos investoinnissa on kyse 
yritykselle uudesta teknologiasta, investointihankkeen 
esittelijä korostaa usein teknologisia argumentteja. 
Hankintamenoltaan erittäin suurissa investoinneissa ko-
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rostetaan strategisia argumentteja huomattavasti enem
män kuin pienemmissä investoinneissa. Investoinnin ol
lessa pieni korostuvat taloudelliset argumentit.

Yksi tavallisimmista myymiskeinoista, erityisesti sil
loin kun kyseessä on suuri investointi, on hankkeen 
esilletuominen useissa tilanteissa pitkän ajan kulues
sa. Kun hanketta käsitellään ja siitä keskustellaan 
useita kertoja, päätöksentekijät sitoutuvat hankkeeseen 
asteittain. Kun lopullinen ehdotus tehdään, hankkeeseen 
on jo sitouduttu ja se tulee helpommin hyväksytyksi.
Kun investointiehdotus siirtyy ylemmälle organisaatio
tasolle, on erittäin todennäköistä, että se hyväksy
tään.

Hankkeiden myymistä tapahtuu useammin muodollisissa 
kuin epämuodollisissa tilanteissa. Kuitenkin epämuodol
liset myyntitilanteet ovat tehokkaampia, erityisesti 
jos hankkeen ehdottaja käy henkilökohtaisesti tapaamas
sa päätöksentekijää. (Lumijärvi 1991, 171-185)

3.4 Investointien taloudellinen analyysi

Tämän vaiheen tarkoituksena on selvittää investoinnin 
taloudelliset seuraamukset ja näin asettaa vaihtoehdot 
keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Taloudellisen ana
lyysin tuottaman informaation on tarkoitus auttaa pää
töksentekijöitä investointiratkaisuissa. Tämän vaiheen 
suorittamisessa on kolme keskeistä ongelmaa :

- miten investointien seuraamukset mitataan?
- miten epävarmuus otetaan huomioon?



30

- miten eriaikaiset rahavirrat tehdään vertailukelpoi
siksi?

Tämä vaihe edellyttää, että investoinnin seuraamukset 
ovat ilmaistavissa rahamääräisinä, mikä kuitenkin aihe
uttaa usein ongelmia, koska esimerkiksi investoinnin 
erillistuotot on usein vaikea selvittää. Myös tulevai
suuteen liittyvä epävarmuus vaikeuttaa taloudellista 
analyysiä. Investointipäätöksiin liittyvä riski aiheu
tuu juuri siitä, että investoinnin rahavirrat voivat 
poiketa suunnitelluista.

Normatiivisen investointiteorian painopiste on ollut 
investointien taloudellisessa analyysissä. Investointi- 
kirjallisuus tarjoaa useita laskenta- ja riskianalyysi- 
menetelmiä, joita voidaan käyttää hyväksi taloudellista 
analyysiä suoritettaessa. Lukuisissa survey- 
tutkimuksissa on pyritty selvittämään normatiivisen in
vestointiteorian kehittämien analyysivälineiden ylei
syyttä käytännön investointitoiminnassa. Tutkimusten 
tuloksia käsitellään seuraavissa luvuissa.

Empiiriset tutkimustulokset osoittavat, että investoin
tikohteiden taloudellinen analyysi ei ole niin keskei
sessä asemassa päätöksenteossa kuin mitä teoria edel
lyttää. Investointikohteiden valintaan vaikuttavat myös 
subjektiiviset mieltymykset, strategiset näkökohdat ja 
muut kvalitatiiviset tekijät. (Kasanen ym. 1993, 45-48)

Yritykset luokittelevat investointejaan eri ryhmiin ja 
sekä valintakriteerit että vaadittavat selvitykset 
vaihtelevat ryhmän mukaan. Suurissa yrityksissä talou
dellisen analyysin vaiheita ohjaavat standardoidut me
nettelytavat, usein investointiohjeiston muodossa 
(Mills 1988, 78) .



31

3.4.1 Investointilaskentzunenetelmät

Hyvältä laskentamenetelmältä vaaditaan kahta tärkeää 
ominaisuutta. Sen pitää olla joustava ja helppo ymmär
tää, samalla sisältäen kaiken relevantin informaation. 
Yritykset käyttävät kuitenkin paljon yksinkertaisia 
laskentamenetelmiä, jotka eivät sisällä kaikkea infor
maatiota investoinnista, koska laskentamallin paranta
misesta aiheutuvat kustannukset olisivat suuremmat kuin 
siitä saatava hyöty. Syynä voi olla myös johdon epävar
muus parempien mallien hyödyllisyydestä. (Dobbins & Pi
ke 1980, 20)

Yleisimmin yritysten käyttämiä ja survey-tutkimuksissa 
esiintyviä investointilaskentamenetelmiä ovat inves
toinnin nykyarvo, nykyarvoindeksi ja sisäinen korkokan
ta, jotka perustuvat investointiteorian suosittamaan 
diskontattujen kassavirtojen käyttöön. Investoinnin ta
kaisinmaksuaika ja tuottoprosentti ovat yksinkertaisem
pia, mutta yleisesti käytössä olevia laskentamenetel
miä. Muita kirjallisuudessa esiintyviä laskentamenetel
miä ovat esimerkiksi muutettu sisäinen korkokanta 
(modified internal rate of return)(Drury 1992, 368) ja 
diskontattu takaisinmaksuaika (Lumby 1988, 74-76).

Nykyarvo noudattaa investointiteorian asettamia vaati
muksia hyvälle laskentamenetelmälle ja on teoreettises
ti paras vaihtoehto. Sen ongelmia ovat oikean laskenta- 
korkokannan määrittäminen ja kassavirtojen arvioinnin 
vaikeus. Nykyarvomenetelmän tehokkuus riippuu suuresti 
näistä kahdesta tekijästä, erityisesti laskentakorko
kanta vaikuttaa merkittävästi saataviin tuloksiin. (Van 
Horne 1992, 147-148)
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Survey-tutkimusten tuloksista voidaan havaita, että 
diskontattuihin kassavirtoihin perustuvien menetelmien 
käyttö on yleistynyt selvästi viimeisen kahden vuosi
kymmenen aikana, vaikka yksinkertaisempiakin menetelmiä 
käytetään edelleen yleisesti (taulukko 1).

TAULUKKO 1. investointilaskentamenetelmät

% yrityksistä 1992 1986 1981 1975

Takaisinmaksuaika 90 92 81 73

Sisäinen korkokanta 83 75 57 44

Tuottoprosentti 83 56 49 51

Nykyarvo 78 68 39 32

(Pike 1989, 345 ja Drury ym. 1992)

gangsterin (1993) tutkimuksessa DCF-menetelmiä käyttää 
73 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä takaisin
maksua jan ollessa kuitenkin yleisin laskentamenetelmä. 
Yli 40 % yrityksistä käyttää kolmea tai useampaa mene
telmää. (Sangster 1993, 314-326)

Vaikka yritykset ilmoittavatkin käyttävänsä teorian 
suosittelemia DCF-menetelmiä, niitä käytetään usein 
teoriasta poikkeavalla tavalla. Virheet niiden käytössä 
heikentävät selvästi niiden käyttökelpoisuutta yritys
ten investointitoimintaan. Yleisimmin havaittuja vir
heitä ovat: (Pike & Neale 1993, 167)

- diskonttauskorkokanta lasketaan ennen veroja ja kas
savirrat verojen jälkeen
- diskonttauskorkokantaa nostetaan, jotta se kompensoi
si kannattamattomat lakisääteiset ja hyvinvointi-inves- 
toinnit
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- kassavirta-arvioita pienennetään poistojen huomioon
ottamiseksi
- kassavirrat arvioidaan nykyrahassa, mutta käytetään 
nimellistä laskentakorkokantaa
- pitoajät ja jäännösarvot arvioidaan hyvin varovaises
ti epävarmuuden takia
- samaa laskentakorkokantaa sovelletaan kaikkiin inves
tointeihin, mikä saattaa usein johtaa matalatuottoisten 
ja -riskisten korvausinvestointien lykkäämiseen
- jäännösarvot ja käyttöpääomatarpeen kasvu jätetään 
huomiotta

Investointitvvpin vaikutus

Chen (1995) selvittää tutkimuksessaan investointilas
kentamenetelmien käyttöä erityyppisissä investoinneissa 
jakaen investoinnit kolmeen ryhmään: korvausinvestoin
teihin sekä nykyisten ja uusien tuotteiden laajennusin- 
vestointeihin.

DCF- ja kvalitatiiviset menetelmät ovat yleisimpiä, ta
kaisinmaksua jan ollessa kolmas kaikissa ryhmissä. Kor
vausinvestoinneissa ja uusien tuotteiden laajennusin
vestoinneissa kvalitatiiviset menetelmät ovat yhtä tär
keitä kuin DCF-menetelmät. Kuitenkin nykyisten tuottei
den laajennusinvestoinneissa DCF-menetelmät ovat sel
västi tärkeämpiä kuin muut. Tutkimus vahvisti muissakin 
tutkimuksissa tehdyn havainnon, että kvalitatiivisten 
menetelmien käyttö on lisääntynyt selvästi viime vuosi
na .

DCF-menetelmien käyttö vaatii luotettavia kassavirtaen- 
nusteita, mitä epävarmempia ennusteet ovat sitä epäluo
tettavampia ovat myös saadut tulokset. Näin voidaan 
olettaa, että DCF-menetelmät ovat yleisimpiä korvausin
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vestointien arvioinnissa. Kuitenkin havaitaan, että ne 
ovat tärkeämpiä laajennusinvestoinneissa kuin kor
vausinvestoinneissa. Syynä saattaa olla DCF-menetelmien 
niin suuri status investointilaskennassa, että yrityk
set käyttävät niitä kaikissa tärkeissä investoinneissa.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että takaisinmaksu- 
ajan merkitys kasvaa erittäin epävarmassa ympäristössä, 
koska se painottaa aikaisia ja varmempia kassavirtoja 
ja ei ota huomioon myöhempiä ja epävarmempia kassavir
toja. Kuitenkaan takaisinmaksuajan käytössä ei havaittu 
merkittäviä eroja eri investointiluokkien välillä.

Kvalitatiiviset mittarit ovat saaneet kirjallisuudessa 
huomiota, koska ne tarjoavat informaatiota useista tär
keistä tekijöistä, joita perinteiset laskentamenetelmät 
eivät pysty ottamaan huomioon, ja näin yritys voi tun
nistaa kilpailuetuja, johon perinteiset investointilas- 
kentamenetelmät eivät pysty. Tällaisia ovat esimerkiksi 
strateginen sopivuus, laatukysymykset, joustavuus, kas
vupotentiaali ja kilpailijoiden reaktiot (Proctor & Ca
nada 1992) .

Uusien tuotteiden laajennusinvestoinneissa käytetään 
enemmän kvalitatiivisia menetelmiä kuin muissa, mikä 
varmistaa oletuksen siitä, että yritykset käyttävät 
kvalitatiivisia menetelmiä DCF-menetelmien tukena arvi
oidessaan investointeja, joihin liittyy paljon epävar
moja ja kvalitatiivisia seikkoja.

Aaenttiteoria

Chenin (1995) tutkimuksessa käytetään kahta yrityksen 
ominaisuutta selvitettäessä agenttiteorian vaikutusta
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investointilaskentamenetelmien käyttöön. Kompensaatioe- 
fektillä (CE) tarkoitetaan yrityksen toimitusjohtajan 
bonuksen suhdetta yrityksen kirjanpidolliseen tulok
seen. Toisena mittarina on osakkeenomistajien varalli
suuden maksimointi -tavoitteen merkitys yrityksen in
vestointitoiminnassa .

Tulokset tukevat agenttiteoriaa, CE on selvästi voimak
kaampi yrityksissä, jotka käyttävät enemmän yksinker
taisia kuin DCF-menetelmiä, kun taas osakkeenomistajien 
varallisuuden maksimointi-tavoite ei ole niin tärkeä 
näissä yrityksissä kuin niissä, jotka käyttävät enemmän 
DCF-menetelmiä. Omistajien ja johdon välinen ristiriita 
investointitoiminnan tavoitteissa ja kirjanpidolliseen 
tulokseen perustuvat bonusjärjestelmät vaikuttavat sel
västi yritysten käyttämiin investointilaskentamenetel- 
miin.

Kontinqenssiteoria

Chen (1995) selvitti myös kontingenssiteoreettisten te
kijöiden vaikutusta yrityksen käyttämiin investointi- 
laskentamenetelmiin .

Kun yrityksen toimintaympäristö on vakaa, yrityksellä 
on puolustava strategia ja sillä on suppea valikoima 
standardisoituja tuotteita, sen on helpointa arvioida 
laskentamenetelmien vaatimat muuttujat. Tällaisessa ti
lanteessa yritys pystyy paremmin keräämään informaatio
ta niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sen investoin
tihankkeiden tuleviin kassavirtoihin. Toisaalta DCF- 
menetelmät sopivat huonommin yrityksille, joiden toi
mintaympäristö on epävakaa, joilla on aggressiivinen 
strategia ja jotka kilpailevat innovaatioilla ja tuote- 
diversifikaatiolla. Silloin yrityksellä on usein inves-
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tointiprojekteja, joiden kaikkia piirteitä on vaikea 
kvantifioida kassavirtoihin.

Paljon DCF-menetelmiä käyttävät yritykset kokevat toi
mintaympäristönsä huomattavasti vakaammaksi kuin muut 
yritykset. Sen sijaan samanlaista yhteyttä kvalitatii
visten investointilaskentamenetelmien käyttöön ei ha
vaittu. Vähän DCF-menetelmiä käyttävillä yrityksillä on 
selvästi laajempi tuotevalikoima kuin muilla ja nämä 
yritykset käyttävät myös enemmän kvalitatiivisia inves- 
tointilaskentamenetelmiä.

3.4.2 Riskin huomioonottaminen

Keskeinen teema sekä rahoituksen että investointitoi
minnan kirjallisuudessa on ollut riskin mittaaminen ja 
vaikutuksen arviointi. Ensimmäisissä investointitoimin
taa käsittelevissä kirjoissa (esimerkiksi Dean 1951) ei 
otettu riskiä huomioon tai se tehtiin hyvin intuitiivi
sin keinoin. Rahoitusteorian alalla syntyneitä malleja, 
joilla riski pystytään ottamaan huomioon arvopaperien 
hinnoittelussa, on yritetty siirtää myös investointi
toimintaan, kuitenkaan toistaiseksi siinä täysin onnis
tumatta. Riskin käsittelyongelma on kuitenkin tullut 
jatkuvasti tärkeämmäksi epävarmuuden kasvaessa yritys
ten toimintaympäristössä. (Ho & Pike 1991, 227)

Riskianalvvsimenetelmät

Riskianalyysimenetelmät auttavat päätöksentekijöitä ym
märtämään hankkeen eri komponentteihin liittyvät riskit 
ja näin parantavat päätösten laatua. Ho & Pike (1991) 
tutkivat riskin huomioonottamista englantilaisten suur-
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yritysten investointitoiminnassa. Yrityksistä 79 % ar
vioi jokaisen yksittäisen investoinnin tai investointi- 
luokan riskin erikseen. Kvalitatiiviset epävarmuusteki
jät ottaa huomioon kaksi kolmasosaa ja yksittäisen pro
jektin riskin vaikutuksen yrityksen kokonaisriskiin 61 
% yrityksistä. Noin neljäsosa arvioi myös projektin 
riskin vaikutusta osakkeenomistajien portfolioon.

Voidaan todeta, että yritykset analysoivat huomattavas
ti useammin yksittäistä projektiriskiä kuin portfolio- 
riskiä. Kuitenkin yksittäisen projektiriskin arvioimis
ta voidaan pitää yrityksen riskianalyysin ensimmäisenä 
askeleena ja se on myös edellytys laajemmalle portfo- 
lioriskianalyysille.

Investointitoiminnassa käytettävistä riskianalyysimene- 
telmistä Pike (1989) on saanut seuraavat tulokset:

TAULUKKO 2. Riskianalyysimenetelmät

% yrityksistä ei koskaan

1

harvoin

2

vähän

3

joskus

4

usein

5

erittäin

usein

6

Keskiarvo

Subjektiivinen arviointi 7.0 12.7 12.7 28.9 24.6 14.1 3.94

Herkkyysanalyysi 15.2 11.0 10.3 23.4 17.9 22.1 3.84

T odennäköisyysanalyysi 49.0 10.5 10.5 13.3 9.8 7.0 2.46

CAPM (beta-analyysi) 73.6 10.0 1.4 9.3 3.6 2.1 1.66

Riskisimulointi 78.0 8.5 5.0 5.7 2.8 0.0 1.47

(Ho & Pike 1991, 231)

Verrattaessa tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin 
(esimerkiksi Pike 1989, jossa on yhteenveto vuosina 
1975-1986 tehdyistä tutkimuksista) havaitaan, että 
herkkyys- ja todennäköisyysanalyysin käyttö on selvästi 
yleistynyt. Vaikka tulokset osoittavat, että yritykset
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sisällyttävät riskin investointilaskelmiinsa, useimmat 
yritykset käyttävät kuitenkin vain yksinkertaisia ris- 
kianalyysimenetelmiä.

Riskin sisällyttäminen investointilaskelmiin

Normatiivisen investointiteorian mukaan suuremman ris
kin hyväksyvien sijoittajien tulisi saada korvaukseksi 
suurempi tuotto. Yrityksen tulisi myös asettaa suurem
man riskin projekteille tiukemmat vaatimukset, esimer
kiksi nostamalla tuottovaatimusta.

taulukko 3. Riskin sisällyttäminen 
investointilaskelmiin

% yrityksistä melko melko

usein usein joskus harvoin harvoin yhteensä

Tuottovaatimuksen nostaminen 42.1 23.2 9.8 6.8 2.3 84.2

Takaisinmaksuajan lyhentäminen 33.8 25.6 14.5 5.3 3.8 83.5

Kassavirtojen subjektiivinen kolaaminen 22.6 17.3 15.8 7.5 6.0 69.2

Odotusarvot tai varmuusekvivalentit 15.0 8.3 9.8 11.3 12.1 56.4

Kassavirtojen koijaaminen riskipreemiolla 1.5 3.0 9.8 12.8 23.3 50.4

(Ho & Pike 1991, 235)

Hyvin harvat yritykset käyttävät ainoastaan yhtä mene
telmää, 83 % yrityksistä käytti kahta tai useampaa ja 
lähes puolet neljää tai useampaa menetelmää. Tämä mer
kinnee sitä, että mikään menetelmä yksinään ei riitä 
päätöksentekijöille. Toinen esilletullut syy useiden 
menetelmien käyttöön on eri organisaatiotasojen erilai
set tavat ja hyväksymiskriteerit. Tämä saattaa kuiten
kin johtaa esimerkiksi siihen, että yhdellä tasolla 
pienennetään kassavirtojen odotusarvoa ja seuraavalla 
tasolla käytetään jotain muuta keinoa, esimerkiksi nos-
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tetaan tuottovaatimusta, mikä saattaa johtaa vääristy
neisiin investointipäätöksiin.

Vaikka takaisinmaksuajan lyhentämistä ei pidetä pääasi
allisena keinona, sitä käytetään yleisesti täydentämään 
muita menetelmiä, koska se on helppo laskea ja se ko
rostaa likviditeettiä. Pike ( 1985) toteaa, että niin 
kauan kun yritysjohto ei pidä tärkeimpänä tavoitteenaan 
osakkeenomistajien varallisuuden maksimointia, takai- 
sinmaksuaikaa käytetään yritysjohdon hyväksi muiden si
dosryhmien kustannuksella.

Vaikka tuottovaatimuksen nostaminen on teoriänmukainen 
tapa, sen suuruuden arviointi aiheuttaa ongelmia. 
Useimmissa yrityksissä riskipreemion määrittäminen on 
yritysjohdon intuition varassa, joka riippuu aiemmista 
investoinneista saaduista kokemuksista ja päätöksente
kijöiden riskinottohalukkuudesta. (Ho & Pike 1991, 235)

3.5 Investointien rahoitus

Normatiivisen investointiteorian mukaan investointi- ja 
rahoituspäätökset olisi erotettava toisistaan. Inves
tointien rahoituksen ei tulisi koskaan rajoittaa yri
tyksen investointitoimintaa, vaan kannattavalle inves
toinnille löytyy markkinoilta aina rahoitusta. Yrityk
sen pääomakustannus heijastaa yrityksen rahoittajien 
tuotto-odotuksia, ja se muodostuu riskittömästä korosta 
ja riskilisästä, joka muodostuu rahoittajien käsityk
sestä yrityksen toiminnan keskimääräisestä riskistä.

Käytännössä investointeja ja niiden rahoittamista ei 
voida erottaa toisistaan. Investointitoiminnan eräs
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keskeinen ongelma on rahoituksellisen tasapainon löytä
minen yritykselle. Investointien rahoituslähteitä ovat 
yrityksen omasta toiminnasta saatava tulorahoitus tai 
pääomamarkkinoilta hankittava rahoitus, joka voi olla 
joko oman tai vieraan pääoman ehtoista.

Vastoin investointiteorian oletuksia investointeihin 
käytettävä rahamäärä on useimmiten rajallinen. Rahoi- 
tusrajoitteet voivat olla joko ulkoisia, markkinoiden 
asettamia, tai sisäisiä eli yrityksen johdon asettamia. 
Markkamääräisen katon asettaminen investointibudjetille 
on yleistä, sillä se tarjoaa johdolle keinon hallita 
investointitoimintaan liittyviä riskejä. Donaldson 
(1984) toteaa, että keskeinen yritysjohdon tavoite on 
yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Tämä edel
lyttää sitä, että johdolla on jatkuvasti käytössään ra
hoitusresursseja. Johto pyrkii myös välttämään liial
lista riippuvuutta rahoitusmarkkinoista, mikä merkitsee 
rahoitusrajoitteen hyväksymistä. Yrityksen on siis ta
sapainotettava tulorahoituskertymä ja investointien 
vaatimat resurssit. (Kasanen ym. 1993, 54-57)

3.6 investointien hyväksymispäätös

Päätöksentekovaiheessa valitaan ja hyväksytään lopulli
sesti toteutettavat investointikohteet. Hyväksymispää
töksellä vahvistetaan lopullinen investointibudjetti, 
joka toimii toimeenpanon perustana. Päätöksen tekee 
useimmiten yrityksen ylin johto, joka näin voi vielä 
tarkistaa investoinnin kannattavuuden ja sen sopivuuden 
yrityksen toimintaan.
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Investointipäätös perustuu teorian mukaan vain talou
dellisiin laskelmiin ja päätöksentekijän oletetaan 
käyttäytyvän rationaalisesti tavoitteena yrityksen 
omistajien varallisuuden maksimointi.

Vaikka taloudellisten argumenttien tulisi olla tärkeim
mässä asemassa investointipäätöstä tehtäessä, nousevat 
kuitenkin päätöksentekijän henkilökohtaiset mielipiteet 
ja preferenssit usein etusijalle (Agnes Cheng ym. 1994, 
10). Investointipäätökset ovat myös otollisia manipu
loinnille, koska useat investointeihin liittyvät arviot 
ovat välttämättä subjektiivisia. Päätöksentekijän teh
tävänä on päätöstilanteessa yhdistää kvalitatiiviset ja 
strategiset tekijät sekä taloudellinen informaatio. 
Päätöstilanteeseen vaikuttaa myös yrityksen investoin
tipolitiikka, usein kirjallisten investointiohjeiden 
muodossa. (Kasanen ym. 1993, 62-64)

Lopullinen hyväksymispäätös on kuitenkin usein vain 
muodollinen päätös. Jos investointiehdotus on edennyt 
koko investointiprosessin läpi, on hyvin todennäköistä, 
että päätöksentekijät ovat jo sitoutuneet siihen niin 
paljon, että se toteutetaan.

Investointipäätöksen on todettu syntyvän tuloksena mo
nimutkaisesta ja monivaiheisesta prosessista, johon 
osallistuu lukuisia henkilöitä eri organisaatiotasoil
ta. Erityisesti tulosyksikköorganisaatioissa tulosyk
sikköjen tekemät aikaisemmat päätökset vaikuttavat voi
makkaasti lopulliseen päätöksentekoon ja pienten inves
tointien päätösvalta onkin hajautettu usein alemmille 
organisaatiotasoille (Virtanen 1984).
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3.7 Investointien valvonta

Investointien valvonnalla voidaan nähdä kolme pyrkimys
tä (Honko 1963, 211-212):

1. Valvonnalla pyritään edesauttamaan yrityksen tavoit
teiden saavuttamista. Se saattaa tuoda esille ja saada 
huomaamaan asioita, joiden oikaiseminen tai poistaminen 
johtaa parempaan tulokseen kuin mihin ilman investoin
tien valvontaa olisi päästy.
2. Valvonta tuo investointiehdotusten tekijöille ja 
suunnitelman laatijoille vastuun ehdotuksista ja suun
nitelmista. Ellei valvontaa suoriteta, saattaa olla 
vaarana, että investointisuunnitelmista tulee epärea
listisia.
3. Valvonta pyrkii tuomaan esille seikkoja, joiden tun
teminen on tärkeää uusia investointisuunnitelmia laa
dittaessa ja näin tarjoamaan johdolle sellaista tietoa, 
että tulevaisuudessa tehtävien investointipäätösten 
laatu paranisi.

Kustannusten aientamismahdol1isuudet ovat suurimmillaan 
aivan prosessin alkuvaiheessa investointia määriteltä
essä ja harkittaessa investoinnin toteutustapaa. Pro
jektien lähestyessä valmistumistaan nämä mahdollisuudet 
heikkenevät nopeasti. Usein yritysten kustannusrapor- 
tointi kasvaa kuitenkin käänteisessä suhteessa valvon- 
tapotentiaaliin. (Dobbins & Pike 1980, 22)

Toteuttamisvaiheessa investoinnin valvonnan tarkoituk
sena on lähinnä seurata toteutuksen aiheuttamia kustan
nuksia ja aikataulua. Jo käytössä olevan investoinnin 
valvonta kohdistuu lähinnä investoinnin toteutuneen ja 
suunnitellun suorituksen vertailuun. Keskeisen ongelman
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valvonnan suorittamisessa muodostaa informaation saan
ti. Investointisuunnitelmat sekä niihin liittyvät las
kelmat ovat yleensä projektikohtaisia. Kuitenkin toteu
tuneiden seuraamusten projektikohtainen selvittäminen 
on usein ongelmallista. Valvonta kohdistuu käytännössä 
suurempiin kokonaisuuksiin kuten tulosyksiköihin tai 
koko yritykseen. Empiiriset tutkimukset ovat osoitta
neet, että tulosyksiköiden ja niiden johdon suorituksen 
arvioinnissa sovelletaan usein lyhyen tähtäimen talou
dellisia tunnuslukuja kuten markkamääräisiä kate- ja 
tuloslukuja tai sidotun pääoman huomioonottavaa pääoman 
tuottoastetta. (Kasanen ym. 1993, 68-70)

Investointien hyväksymiskriteerien ja johdon suorituk
sen arviointimittareiden erot voivat johtaa siihen, et
tä johto vääristää investointien kassavirtaennusteita. 
Jotta tällaista tilannetta ei pääsisi syntymään, johdon 
suoritusta tulisi arvioida sellaisten kassavirtojen pe
rusteella, joihin se pystyy itse vaikuttamaan päätök
sillään. Tulosyksikön johto saattaa hylätä projekteja, 
jotka olisivat kannattavia koko yrityksen tasolla, mut
ta ne huonontaisivat tulosyksikön suoritusmittaria. 
Vaarana on myös se, että tulosyksikkö vääristelee sille 
edullisten investointien kassavirtoja saadakseen sen 
hyväksytyksi yrityksen ylimmässä johdossa. Tämän takia 
investointien ja tulosyksikköjen valvontaan ja niissä 
käytettäviin mittareihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.
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4 CASE: WÄRTSILÄ DIESEL OY

4.1 Tutkimusaineiston hankinta

Tutkielman empiirisen osan aineisto on hankittu tutus
tumalla sekä yrityksen julkiseen kirjalliseen materiaa
liin että yrityksen sisäisessä käytössä oleviin doku
mentteihin ja haastattelemalla kohdeyrityksen inves
tointitoimintaan osallistuvia henkilöitä.

Käytetty julkinen kirjallinen aineisto koostui vuosi
kertomuksista, esitteistä ja tiedotusvälineissä olleis
ta artikkeleista. Yrityksen sisäisestä aineistosta tu
tustuttiin investointiohjeistoon, investointitoimintaan 
liittyviin lomakkeisiin ja organisaatiorakenteen kuva
ukseen.

Pääosa case-osan materiaalista on kuitenkin hankittu 
haastattelemalla yrityksen investointitoimintaan osal
listuvia henkilöitä. Haastateltavat henkilöt on valittu 
niin, että saadaan mahdollisimman kattava kuva kohde
yrityksen investointitoiminnasta.

Kirjallisen aineiston ja haastattelujen pohjalta laa
dittu kuvaus yrityksen investointitoiminnasta annettiin 
yritykseen tarkastettavaksi, jotta se vastaisi mahdol
lisimman hyvin yrityksen todellista investointitoimin
taa. Saadun palautteen perusteella laadittiin lopulli
nen case-kuvaus.
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4.2 Kohdeyrityksen esittely

Wärtsilä Diesel Oy (WDFI) on Wärtsilä Diesel Interna
tional Ltd:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö ja 
osa suomalaista Metra-konsernia. WDFI on yksi maailman 
suurimmista keskinopeiden dieselmoottoreiden valmista
jista. Moottoreita ja niihin liittyviä koneistoja käy
tetään sekä voimaloissa että laivoissa. Yhtiöllä on 
toimintaa Turussa ja Vaasassa, jossa sijaitsee myös yh
tiön pääkonttori, ja sitä tukee Wärtsilä Diesel-ryhmän 
maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto. Yhtiön 
päätuotteita ovat keskinopeat dieselmoottorit Wärtsilä 
20, Vasa 22 ja Vasa 32, joita valmistetaan Vaasassa ja 
Wärtsilä 46, jonka valmistus tapahtuu Turussa.

Voimalat

Merimoottorit

Rahoitus

Huolto, Vaasa

Henkilöstöhallinto

Tuotanto ja huolto, Turku

Tuotanto, Vaasa

Toimitusjohtaja

Kuvio 2. Wärtsilä Diesel Oy:n organisaatio

Wärtsilä Diesel -ryhmän periaatteiden mukaisesti yhtiö 
on jaettu toiminnallisesti neljään liiketoimintayksik
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köön: Merimoottorit (Marine Engines), Voimalat (Power 
Plants), Tuotanto (Production) ja Huolto (Service). Me- 
rimoottori- ja Voimala-yksiköt toimivat myyntiyksikköi- 
nä, joille Tuotanto-yksikkö valmistaa kaikki moottorit.

WDFI: n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön palvelukses
sa oli tilikauden 1995 lopussa 2065 henkilöä. Liike
vaihto tilikaudella oli 3353 miljoonaa markkaa (nousua 
vuodesta 1994 12,4 %), joka on lähes 50 % koko Wärtsilä 
Diesel Internationalin myynnistä. WD Internationalin 
liikevaihto koostuu seuraavasti: Voimalat 53 %, Meri
moottorit 18 %, Huolto 26 % ja muut 3 %. Viennin osuus 
liikevaihdosta oli yli 90 %. Tärkeimmät markkina-alueet 
ovat Aasia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto 
on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä yritysosto
jen että oman toiminnan laajenemisen kautta.

Tulevaisuudessa suuria yritysostoja ei kuitenkaan enää 
pidetä todennäköisinä laajentumiskeinoja, koska huomat
tavimmat kilpailijat ovat hyvin suuria yrityksiä. WDFI 
kuitenkin tekee pieniä yritysostoja, joiden kohteena 
ovat lähinnä sellaiset yritykset, joilla on laaja käy
tössä oleva moottorikanta ja huolto muodostaa merkittä
vän osan toiminnasta. Tällöin yleensä moottoreiden val
mistus lopetetaan ja varaosien valmistusta ja huoltoa 
jatketaan. Huollon osuus WDFI: n liiketoiminnasta kasvaa 
jatkuvasti moottorikannan kasvaessa, ja kilpailua ei 
tällä alalla periaatteessa ole muualta kuin piraattien 
osalta.

Liikevaihdon voimakkaan kasvun myötä myös investoinnit 
ovat kasvaneet vuosittain voimakkaasti. WDFI käytti in
vestointeihin vuoden 1994 aikana 123 miljoonaa markkaa 
(4,1 % liikevaihdosta). Vuoden 1995 investointibudjetti 
on 168 miljoonaa markkaa (5,0 % liikevaihdosta), josta
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Tuotanto-yksiköiden osuus on noin 130 miljoonaa mark
kaa. Tuotanto-yksiköt tekevät noin 80 % WDFI: n inves
toinneista, koska Merimoottori- ja Voimala-yksiköt ovat 
suunnittelu- ja myyntiyksiköitä, ja niiden investoinnit 
koostuvat pääasiassa atk-laitteista ja kalusteista.

Tavoitteiden asetannassa lähdetään siitä, että Tuotan
to-yksiköt pyrkivät nollatulokseen ja varsinaiset myyn- 
tiyksiköt tekevät osakeyhtiön tuloksen. Tuotanto- 
yksiköiden ja myyntiyksiköiden välinen kauppa toteute
taan siirtohinnoittelun avulla, vaikka "kaupankäynti 
yrityksen sisällä on huomattavasti vaikeampaa kuin yri

tyksen ulkopuolisten asiakkaiden kanssa". Vuosittaisten 
siirtohintaneuvottelujen lähtökohtana ovat kaikki Tuo
tanto-yksikön kustannukset, myös poistot ja keskusjoh
don kustannuksista yksikölle vyörytetty osa.

Vaasan Tuotanto-yksikön tehdas on jaettu viiteen tuote- 
verstaaseen, jotka ovat hyvin itsenäisiä, niitä voidaan 
jopa kutsua itsenäisiksi tehtaiksi.

VO moottorien koekäyttö ja jälkityöt 
VI pääkokoonpano
V2 moottorin runko-osien valmistus 
V3 sylinterikohtaisten osien valmistus 
V4 hitsaus ja levytyöyksikkö

V2, V3 ja V4 valmistavat osia, joita VI tilaa ja yhdis
tää ne moottoriksi. Tämän jälkeen VO koekäyttää mootto
rin ennen sen toimittamista asiakkaalle.

Verstaiden organisaatioon kuuluu tuotannon lisäksi tuo
tannonohjaus, osto-osasto, menetelmäkehitys ja työnjoh
to, ja verstaan toimintaa johtaa verstaspäällikkö. 
Verstas on oma toiminnallinen yksikkönsä, jolla on oma
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tuote. Verstaan toimeenkuvaan kuuluvat tuotannon lisäk
si myös sen vaatimat investoinnit, toiminnan kehittämi
nen ja hallinto (esimerkiksi palkkaratkaisut).

Tuoteverstaiden tuotannollinen toiminta tapahtuu tiimi
työnä itsenäisissä soluissa, joihin kuuluu noin 10 
työntekijää. Solut vastaavat niille kuuluvasta toimin
nasta, esimerkiksi osien valmistuksesta, kokonaisuudes
saan. Soluissa ei ole työnjohtajaa, vaan solun työnte
kijät johtavat itse omaa työtään. Soluorganisaatio on 
ollut toiminnassa noin 5 vuotta ja vuoden 1995 alusta 
kaikkien solujen toiminnassa on sovellettu tuotanto
palkkio j ärjestelmää. Mikäli solu pystyy nostamaan voit
toaan yli budjetoidun, niin solun työntekijöitä palki
taan siitä.

Tuoteverstaat vastaavat itse valmistuksessa tarvittavi
en osien tilaamisesta. Yhteinen osto-osasto tekee vuo
sisopimukset osien tilauksista, joissa sovitaan arvioi
tu tilausmäärä, mutta ei toimitusajankohtia. Tämän jäl
keen verstaat tilaavat itsenäisesti vuoden aikana osat 
silloin kun niitä tarvitsevat vuosisopimuksen puitteis
sa. Näin tuoteverstaat vastaavat itse varastoistaan. 
Tuoteverstaiden kustannuslaskennassa käytetään standar- 
dikustannuslaskentaa, lähinnä seurataan osakohtaisia 
kustannuksia, VI:ssä myös kokoonpanokustannuksia.
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4.3 Investointien strategiakytkentä

4.3.1 Investoinnit yrityssuunnittelussa

Wärtsilä Dieselin strateginen suunnittelu perustuu ke
väisin laadittavaan pitkän tähtäimen suunnitelmaan 
(PTS), joka laaditaan noin 5 vuodeksi eteenpäin. Stra
tegisen suunnittelun perustana toimivat Merimoottori- 
ja Voimala-yksiköiden arvioitu myyntivolyymi ja - 
jakauma ja konsernijohdon asettamat tavoitteet ja stra
tegiset linjaukset.

Arviot tulevasta myynnistä perustuvat Merimoottori- 
yksiköllä seuraavan vuoden laivatilauksien määrään ja 
WDFI: n arvioituun markkinaosuuteen. Voimala-yksikkö on 
kasvanut viime vuosien aikana erittäin voimakkaasti ko
konaismarkkinoiden laajentumisen mukana ja sen myynti- 
volyymin ennustaminen on ollut vaikeaa. Ennusteet ovat 
lähinnä perustuneet arvioihin koko maailman voimantar
peesta ja dieselvoiman osuuteen siitä. Tulevien vuosien 
myynnin arviointi tapahtuu lähinnä myyntihenkilöstön 
toimesta. Volyymiarviot ovat pitäneet suhteellisen hy
vin paikkansa, mutta hintatason arviointi on osoittau
tunut vaikeaksi tiukan kilpailutilanteen takia.

Pitkän tähtäimen suunnitteluun vaikuttavat myös konser
ni johdon asettamat tavoitteet, jotka koskevat esimer
kiksi liikevaihdon kasvua ja kustannusten alentamista. 
Johto asettaa myös tulostavoitteen, joka ilmaistaan 
prosentteina liikevaihdosta. Tavoitteet määritellään 
johdon ja myyntiyksiköiden välisissä neuvotteluissa. 
Yleensä tavoitteet ilmaistaan tarkkoina lukuina vain
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seuraavalle vuodelle ja sitä seuraaville vuosille mää
ritellään yleisiä toiminnan suuntaviivoja.

Myyntiyksiköiden pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää 
seuraavien vuosien strategiset linjaukset, tavoitelta
vat moottoreiden ja markkina-alueiden painotukset, 
moottoreiden myyntiarviot markkina-alueittain ja toi
minnan vaatimat investoinnit. PTS ei kuitenkaan yleensä 
sisällä yksittäisiä projekteja vaan arviot suuremmista 
kokonaisuuksista. Strategiset päälinjat ovat pysyneet 
usean vuoden ajan samansuuntaisina.

Myyntiyksiköiden arviot ovat erittäin tärkeässä asemas
sa Tuotannon suunnitellessa tulevaa toimintaansa. Tuo
tanto-yksikön täytyy sopeuttaa toimintansa ja siitä ai
heutuvat kustannukset moottoreista saataviin myyntitu
loihin, jotta se pääsisi tavoitteena olevaan nollatu
lokseen. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin usein myyntivo
lyymin ja -jakauman arvioimisen vaikeus. Myyntiyksiköt 
eivät pysty tarkkaan arvioimaan myyntinsä määrää ja ja
kautumista eri tuotteiden kesken ja Tuotanto-yksikön on 
erittäin vaikea sopeutua nopeisiin valmistusohjelman 
muutoksiin tuotantoprosessin luonteen takia.

Investointeihin liittyvä pitkän tähtäimen suunnittelu 
tapahtuu pääosin liiketoimintayksiköissä. Konsernita- 
solla on lähinnä avustava ja lopullisen hyväksyjän roo
li. Se ottaa kantaa pitkän tähtäimen investointien ko
konaissummaan ja lopullisesti budjettisuunnittelun yh
teydessä päättää investointitoiminnan laajuudesta. Tuo
tannon pitkän tähtäimen suunnitteluun osallistuu teh
taan johdon lisäksi päällikkötaso; verstaspäälliköt, 
tuotantopäällikkö, tuotannon suunnittelu-, laatu-, in
vestointi- ja ostopäällikkö.
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WDFI ei aseta etukäteen limiittiä liiketoimintayksiköi
den investointibudjeteille, vaan ne muotoutuvat yksi
köiden omien ehdotusten pohjalta ja vuotuinen inves- 
tointisumma on sidottu budjetissa ehdotettuihin lukui
hin. Myöskään hankekohtaista hyväksyntää ei tehdä, vaan 
kullekin liiketoimintayksikölle hyväksytään kokonais
budjetti kyseisen vuoden investointeja varten.

Tulevien vuosien investointitarpeen kartoitus tapahtuu 
pääosin verstaissa, jotka keskuudessaan käyvät läpi 
seuraavien vuosien investointitarvetta. Tämän jälkeen 
verstaspää11iköiden kokoamat investointibudj ettiehdo- 
tukset etenevät investointipäällikön kautta organisaa
tiossa eteenpäin hyväksyttäväksi. Hyväksytyssä budje
tissa olevat hankkeet saadaan periaatteessa kaikki to
teuttaa, mutta niille täytyy hakea erillinen hyväksy
mispäätös ennen niiden toimeenpanon aloittamista.

Pitkän tähtäimen suunnittelun yhteydessä pidetään Tuo
tanto-yksikössä ideapäivät, jossa käsitellään tulevien 
vuosien toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten valmis- 
tusvolyymia, kustannusten alentamispyrkimyksiä, toimi- 
tusaikoja, laatukysymyksiä ja investointitoimintaa. 
"Koska investoinnin toteutus on pitkä prosessi, on 
erittäin tärkeää pyrkiä laatimaan sellaisia pitkän täh

täimen suunnitelmia, joissa otetaan huomioon kaikki 
mahdollisesti toteutettavat investoinnit." Esimerkiksi 
koneiden korvausinvestointien kohdalla investoinnin to
teutus kestää noin vuoden.

Pitkän tähtäimen suunnitelmissa ensimmäisen vuoden in
vestointihankkeet ovat jo tarkasti hahmoteltu, mutta 
seuraavien vuosien suunnitelmat ovat vielä selventymät- 
tömämpiä. Pitkän tähtäimen suunnittelussa käytetään 
liitteenä 1 olevaa lomaketta, johon suunnitellut inves
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tointihankkeet listataan prioriteettijärjestyksessä. 
Hankkeet esitetään seuraavasti:

- positiokohtaisesti kaikki hankkeet, joiden hankinta
meno on 100 000 markkaa tai yli
- ajoneuvot
- pienhankkeet, joiden hankintameno on alle 100 000 
markkaa, esitetään kokonaissummana ryhmiteltynä seuraa
vasti :

- tuotantoon liittyvät koneet ja laitteet
- tuotantoon liittyvät tehdas- ja 
varastokalusteet
- konttorikalusto, -koneet ja -laitteet
- atk-laitteet ja -ohjelmat

Lomakkeeseen merkitään jokaisen investointihankkeen 
tyyppi (katso seuraava luku), hankkeen menokassavirrat 
ja kokonaisinvestointimenot sille vuodelle, jolloin 
päätös hankkeesta esitetään tehtäväksi.

Pitkän tähtäimen suunnitelmien tultua hyväksytyksi kon- 
sernitasolla, aloitetaan liiketoimintayksiköissä syk
syllä seuraavaa vuotta koskeva budjettisuunnittelu. 
Pitkän tähtäimen suunnittelun yhteydessä tehtyjä suun
nitelmia tarkennetaan myyntiyksiköiltä saatujen tarken
nettujen myyntiarvioiden pohjalta, joten budjetti voi
daan laatia realistisempien arvioiden pohjalta. Jokai
nen liiketoimintayksikkö laatii budjettinsa suhteelli
sen itsenäisesti johdon antamien suuntaviivojen ja ta
voitteiden puitteissa. Periaatteessa tässä vaiheessa 
pelivaran rakentaminen budjettiin on mahdollista. Tätä 
ei kuitenkaan nähdä ongelmana WDFI:ssä, koska budjetti- 
suunnittelun yhteydessä tapahtuu kanssakäymistä konser
ni johdon kanssa. Tästä yhteistyöstä budjetinlaadinnassa 
seuraa myös se, että lopullisen WDFI: n budjetin hyväk-
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symisen yhteydessä emoyhtiö Wärtsilä Diesel Internatio- 
nalissa ei tule yleensä enää suuria muutoksia budjet
tiin.

Tuotantо-yksiköiden budjetti perustuu vuodeksi kerral
laan sovittuihin siirtohintoihin, joita ei normaalisti 
voi muuttaa. Vain ulkopuolisten tekijöiden (esimerkiksi 
valuuttakurssien) muutokset mahdollistavat siirtohinto
jen uudelleenharkinnan. Jos siirtohintoja muutetaan, 
täytyy sen olla yhteinen päätös Tuotanto- ja myyntiyk- 
siköiden välillä.

Verstastason budjettisuunnitteluun kuuluu henkilöstö- 
budjetti, yleiskustannusbudjetti (esimerkiksi välilli
set palkat) ja investointibudjetti, joka yleensä on 
suurin. Investointibudjettiin pyritään ottamaan huomi
oon kaikki, myös pienet, seuraavana vuonna mahdollises
ti toteutettavat investoinnit. Budjettisuunnittelussa 
käytetään lomakkeita 1 ja 2 (liitteet 1 ja 2). Inves
tointihankkeet listataan prioriteettijärjestyksessä lo
makkeelle 1, ja sen lisäksi jokaisesta suunnitellusta 
hankkeesta täytetään investointiehdotuslomake (liite 
2), jota käytetään hankkeiden keskinäisessä vertailus
sa.

4.3.2 Investointien ryhmittely

Investoinnit ryhmitellään neljään kategoriaan niiden 
tyypin mukaan:

1. Pakkoinvestoinnit (must), joiden toteuttaminen on 
turvallisuus- tai terveyssyistä lakisääteisesti tai 
muiden vastaavien pakottavien syiden takia välttämätön
tä
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2. Korvausinvestoinnit (replacement), joilla ylläpide
tään yksikön olemassaolevaa toimintaa ja korvataan tai 
kunnossapidetään loppuunkulunutta tuotantokoneistoa
3. Rationalisointi-investoinnit (productivity), joilla 
tehostetaan olemassaolevaa toimintaa joko alentamalla 
kustannuksia tai lisäämällä tuottoja
4. Kasvuinvestoinnit (growth), joihin kuuluvat olemas
saolevan kapasiteetin kasvattaminen ja uusien tuottei
den vaatimat investoinnit

Investointityypin lisäksi investoinnit on jaettu myös 
seuraaviin ryhmiin:

1. Perusinvestoinnit, jotka ovat joko rakennuksia tai 
suuria koneita
2. Vuosi-investoinnit ovat pääasiassa koneita ja lait
teita
3. Atk-investoinnit
4. Pieninvestoinnit (alle 10 000 mk)

Tuotanto-yksiköllä on käytössään tietty summa pienin- 
vestoinneille. Tämä on jaettu tuoteverstaskohtaisesti 
ja verstaat voivat toteuttaa tilikauden aikana pienin- 
vestointejaan tämän rahasumman puitteissa. Myös äkil
listen pakkoinvestointien rahoitukseen voidaan käyttää 
tätä erää.

WDFI: n laatiessa tilinpäätöstä keskeneräiset investoin 
nit siirretään käyttöomaisuuteen, jossa niille on oma 
eränsä. Myös kaikki investointeihin liittyvät perustus 
ja asennuskustannukset sekä hankkeeseen liittyvät mat
kat otetaan huomioon taseessa käyttöomaisuutena.
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4.3.3 Strategian ja investointien välinen vuorovaikutus

Strategian ja investointien välinen vuorovaikutus Wärt- 
silä Diesel Oy:ssä on hyvin yksisuuntaista. Strategiat 
vaikuttavat voimakkaasti investointitoimintaan, kun 
taas investointien vaikutus strategioihin on vähäistä.

Strategiat vaikuttavat investointitoimintaan erittäin 
selvästi rajaamalla ja määrittelemällä investointien 
etsinnän ja investointitoiminnan painopistealueet. 
Strategiat määrittelevät, mitä tuotteita verstaat val
mistavat, ja investointien etsiminen kohdistuu vain 
strategian rajaamille alueille. Yritys- ja konsernijoh- 
dolla on siis rooli yrityksen investointitoiminnassa, 
vaikka se ei osallistu varsinaiseen investointien suun
nitteluun, koska strategiat muotoutuvat lähinnä organi
saation ylemmillä tasoilla. Myös yrityksen tutkimus- ja 
kehitysinvestoinnit suuntautuvat strategian määrittele
mille alueille.

4.4 Investointien etsiminen

4.4.1 Investointien etsinnän puitteet

Yrityksen strategiat määräävät hyvin tarkasti inves
tointien etsinnän rajat. WDFI:ssä keskitytään vain 
strategianmukaisten investointien etsintään. Organisaa
tiossa on määritelty varsin tarkkaan ne kriteerit, joi
den puitteissa investointi voidaan toteuttaa. Suurin 
osa investoinneista on korvausinvestointeja eli vanhen
tuvan konekannan uusimista, joten samanlaisista inves
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toinneista on aikaisempaa kokemusta, ja niistä saadun 
palautteen perusteella on tiedossa, millä edellytyksil
lä investointikohteen on mahdollista saavuttaa sille 
asetetut vaatimukset.

Investointi-ideoiden etsintä tapahtuu suurilta osin 
operatiivisen toiminnan ohessa. Konserni- ja yritysjoh
to osallistuu suhteellisen vähän investointi-ideoiden 
etsintään. Ylin johto asettaa kuitenkin rajat sille, 
mitä voidaan kerralla toteuttaa. Koneiden korvausinves
tointien tarve tulee usein esille lähes itsestään, kun 
todetaan, että vanha kone ei pysty enää täyttämään ase
tettuja kustannus-, aika-, joustavuus- tai laatuvaati
muksia.

WDFI:ssä on myös aloitetoimintaa, jolla pyritään kan
nustamaan työntekijöiden omaa investointi-ideoiden et
sintää. Aloitetoiminnan kautta saadaan varsinkin pie- 
ninvestointeihin liittyviä investointiehdotuksia esille 
ja hyväksytyistä ideoista maksetaan palkkio. Solu- ja 
verstastasolla on käytetty myös aivoriihiä investointi- 
ideoiden esillesaamiseksi.

Uusien toteutuskelpoisten ideoiden esillesaaminen on 
kuitenkin todettu vaikeaksi. Verstaissa syntyy runsaas
ti investointi-ideoita, mutta suuri osa niistä ei täytä 
investoinnin toteuttamiselta vaadittavia kriteereitä.

4.4.2 Investointi-ideoiden lähteet

Solujen tiimit kehittelevät keskenään uusia investoin
ti-ideoita ja suuri osa investointi-ideoista syntyykin 
soluissa eli organisaation tuotantotasolla. Tuotteiden
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laatutason selvä heikkeneminen, tuotantotoiminnassa ha
vaittu puute tai koneiden vanheneminen antavat usein 
selvän merkin investointitarpeen syntymisestä.

WDFI: n Tuotanto-yksikössä on keskitetty tuotannon kehi
tys -osasto, joka kehittelee uusia tuotantomenetelmiä. 
Myös verstaiden kehitysinsinööreiden ja menetelmäkehi
tysosaston toimenkuvaan kuuluu verstaan toiminnan ke
hittäminen. Tämän toiminnan ohessa saadaan myös esille 
uusia investointi-ideoita. Tuotannon kehitys on avain
asemassa, kun pyritään saamaan esiin täysin uusia tuo
tantomenetelmiä. WDFI:ssä nähdään hyvin tärkeäksi ide
oida uusia tapoja tehdä asioita vain vanhan kaluston 
modernisoinnin sijasta. Myös vuotuisilta alan messuilta 
pyritään etsimään uusia ideoita ja tutustumaan uusiin 
mahdollisuuksiin.

Jo usean vuoden ajan on havaittu, että yrityksellä oli
si resursseja laajempaankin investointitoimintaan, mut
ta toteuttamiskelpoisten ideoiden puute asettaa rajat 
toiminnalle. WDFI:ssä on yritetty kehittää järjestel
mää, joka auttaisi hyvien investointi-ideoiden etsin
nässä, mutta toistaiseksi ei ole löydetty tyydyttävää 
ratkaisua.

4.5 Investointien kehittäminen ja eteenpäinvieminen

4.5.1 Investointikohteiden kehittäminen

WDFI:ssä investointien kehittäminen tapahtuu suurilta 
osin organisaation alemmilla tasoilla liiketoimintayk
siköissä. Ensimmäisen vaiheen kehittäminen tapahtuu
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tuoteverstaissa, jotka kehittelevät havaitsemiaan in
vestointi-ideoita keskuudessaan. Verstaspäällikkö ja 
kehitysinsinööri ovat avainasemassa verstastasolla ar
vioitaessa investoinnin kehittämisessä huomioonotetta
via seikkoja.

Pitkän tähtäimen suunnittelun yhteydessä verstaat esit
televät kehittelemiään investointi-ideoita. Ideat kerä
tään listaksi, joka on vielä alkuvaiheessa hyvin vapaa
muotoinen toivelista. Tästä listasta kehittyy lopulli
nen ohjelma toteutettavista hankkeista investointipääl- 
likön kanssa käytävissä keskusteluissa, jolloin inves
tointihankkeet myös kehittyvät konkreettisemmiksi in- 
vestointiehdotuksiksi. Päästäkseen investointiohjelmaan 
täytyy hankkeesta olla olemassa konkreettinen kuvaus ja 
arviot sen taloudellisista komponenteista. Kun lopulli
nen investointiohjelma on laadittu, se palautetaan 
verstaille hankkeiden edelleenkehittelyä varten.

Laajoja projekteja varten WDFI:ssä on työn tekninen 
suunnittelu-osasto, joka keskittyy suurien kokonaisuuk
sien suunnitteluun verstaiden kanssa. Verstas on kui
tenkin pääosassa suunnitteluryhmässä, jotta se tuntisi 
hankkeen alusta asti omakseen. Käytännön tasolla inves
tointiprojektia vetää verstaan kehitysinsinööri, häntä 
avustavat menetelmäkehitysosasto ja työnjohto, ja mah
dollisesti yrityksen ulkopuolelta hankkeeseen osallis
tuvat tavarantoimittajat.

Verstas pyrkii jo aikaisessa vaiheessa investointipro- 
sessia kartoittamaan kaikki vaihtoehtoiset toimittajat, 
jotka pystyvät toteuttamaan verstaan investointihank
keen tavoitteet. On mahdollista, että tarjouksia pyyde
tään jo ennen kuin investointi-idea on hyväksytty in
vestointiohjelmaan investoinnin hankintamenon, toimi-



59

tusajan ja takuuasioiden selvittämiseksi. Tavallisesti 
verstas pyrkii siihen, että investointihankkeen toteut
tamisvaiheessa olisi 2-3 vaihtoehtoista toimittajaa.

Investointikohteiden kehittämiseen kuuluu myös arvoana
lyysien laatiminen. Niitä käytetään erityisesti silloin 
kun kyseessä ei ole hyvin tavallinen korvausinvestoin
ti, vaan esimerkiksi koneen toimittajaa tai ostomaata 
vaihdetaan. Arvoanalyysi sisältää arviot investointi- 
vaihtoehdon vahvuuksista ja heikkouksista, joille on 
määritetty erilaiset painokertoimet, pääpainon ollessa 
kvalitatiivisissa asioissa. Huomioonotettavia seikkoja 
ovat esimerkiksi hankintahinta, takuuaika, tekniset 
ominaisuudet, kestävyys ja sopivuus tuotantoprosessiin. 
Arvoanalyysiä pidetään WDFI:ssä eräänlaisena riskiana
lyysin muotona.

4.5.2 Investointien karsiminen

Kaikkia pitkän tähtäimen suunnitelmassa mukana olevia 
investointeja ei voida toteuttaa. Budjettisuunnittelun 
yhteydessä WDFI: n ylin johto arvioi liiketoimintayksi
köiden yhdistetyn investointibudjetin suuruutta ja ver
taa sitä niiden kokonaisbudjettiin ja tulorahoituksen 
määrään. Näin pyritään arvioimaan seuraavan vuoden in
vestointimahdollisuuksia .

WDFI:n investointibudjetin suuruuteen vaikuttavat myös 
konsernijohdon kanssa käytävät neuvottelut. Vaikka bud
jettisuunnittelun yhteydessä tapahtuu kanssakäymistä 
konsernijohdon kanssa, tulee lopulliseen investointi- 
budjettiin kuitenkin usein muutoksia. Wärtsilä Diesel 
Internationalin laatiessa lopullista budjettia ja in-
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vestointiohj elmaa investointien kokonaissumma nousee 
usein liian suureksi ja investointihankkeita on karsit
tava. Tällöin WDFI: n täytyy priorisoida verstaiden in
vestointihankkeet, jotta investointiohjelma saataisiin 
supistettua kyseisen vuoden investointimahdollisuuksien 
puitteisiin. Investointien karsinta pyritään tekemään 
mahdollisimman paljon verstaiden kanssa yhteistyössä.

Wärtsilä Diesel Oy:ssä investointien karsintaa tapahtuu 
kolmella eri tasolla :
- verstastasolla
- verstaan ja investointipäällikön välisissä neuvotte
luissa
- liiketoimintayksikön tai yhtiön johdossa

Ensimmäisen vaiheen karsinta tapahtuu verstastasolla 
verstaspäällikön toimesta, koska kaikkia solujen kehit
telemiä investointi-ideoita ei voida toteuttaa eikä 
viedä organisaatiossa eteenpäin. Verstaspääl1ikkö, joka 
vastaa verstaan toiminnasta, kokoaa solujen kehittele
mät investointi-ideat ja suorittaa jo ensimmäisen kar
sinnan ennen kuin investointi-ideoista tehdään alusta-r 
vaakaan listaa. Tämä tehdään takaisinmaksuajan perus
teella, ja hyväksymiskriteerinä on 3 vuotta.

Toinen hyvin tärkeä kriteeri verstastason karsinnassa 
on investoinnin strateginen tärkeys. Tuotannolla on 
strategisia komponentteja, joiden valmistus omassa yri
tyksessä katsotaan hyvin tärkeäksi ja niiden tuotannon 
turvaaminen on etusijalla investointitoiminnassa. Jos 
takaisinmaksuaikakriteerin täyttäviä investointi- 
ideoita on paljon, strategisesti tärkeän komponentti- 
tuotannon investoinnit ovat etusijalla. Tällaisessa ti
lanteessa strategiset kriteerit ovat tärkeämpiä kuin 
taloudelliset. Myös mikäli strategisesti tärkeä toimin
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ta vaatii investointeja, voidaan taloudellisista kri
teereistä joustaa.

Jos investoinnin toteuttamiselle on vaihtoehtoisia ta
poja, niin investointiehdotusta tehtäessä on tehtävä 
valinta toisensa poissulkevien vaihtoehtojen välillä. 
Vaihtoehtojen vertailuun voi verstaan henkilöstön li
säksi osallistua tutkimus & kehitys -osasto.

Toisessa karsintavaiheessa verstaspäällikkö käy vers
taan investointi-ideoista laatimansa listan läpi inves- 
tointipäällikön kanssa. Mahdolliset kannattamattomat ja 
strategioihin sopimattomat ideat pyritään poistamaan 
tai siirtämään niiden toteuttamista eteenpäin ideoiden 
edelleenkehittämiseksi. Tämän vaiheen tarkastelussa sa
nallisella kuvauksella ei ole kovin tärkeää roolia, 
vaan investoinnin taloudelliset komponentit ovat tär
keimmät päätöskriteerit.

Investointi-ideoita tulee solutasolta erittäin runsaas
ti, mutta käytännössä kaikki eivät ole johdon toiveiden 
ja tavoitteiden mukaisia. Usein investointi- 
idealistalla on vuodesta toiseen samoja ehdotuksia, 
jotka kuitenkin jäävät joka vuosi toteuttamatta. Jotta 
ne hyväksyttäisiin investointiohjelmaan, edellyttäisi 
se verstaalta ideoiden edelleenkehittelyä ja ehdotuk
sessa olleiden puutteiden poistamista.

Toisaalta verstastaso kokee, että hyviä ideoita on pal
jon, mutta resursseista on pulaa. Kaikkia investointi- 
ideoita ei voida toteuttaa takaisinmaksuaikarajoitteen 
takia tai hankkeelle ei saada tarvittavaa rahoitusta.

Toisessa karsintavaiheessa investointipäälliköllä on 
tärkein rooli ja häntä avustaa tuotantopäällikkö. In-
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vestointipäällikkö päättää, viedäänkö investointia or
ganisaatiossa eteenpäin. Tuotanto-yksikkö on yleensä 
ylin taso, jossa investointiehdotusten karsintaa tapah
tuu. Karsintaa voi tapahtua vielä ylemmilläkin organi
saatiotasoilla, mikä ei kuitenkaan ole yleistä, koska 
karsintakriteerit ovat tiedossa liiketoimintayksiköissä 
ja niiden täyttymistä seurataan tarkasti. Suurista 
hankkeista myös keskustellaan etukäteen ylempien orga
nisaatiotasojen kanssa, jotta heidän kantansa inves
tointiin olisi selvillä.

4.5.3 Tukijoiden hakeminen

WDFI:ssä investointi-ideoille haetaan tukea useassa 
vaiheessa. Solutasolla kehitetty investointi-idea tar
vitsee ensimmäiseksi verstaspäällikön tuen, jotta se 
etenisi organisaatiossa eteenpäin. Jos investointi kat
sotaan kannattavaksi, sitä ryhdytään viemään organisaa
tiossa eteenpäin. Tällöin siitä tulee tehdä investoin- 
tiehdotus (liite 2). Investointiehdotus sisältää sitä 
ehdottavan liiketoimintayksikön nimen, investoinnin sa
nallisen kuvauksen, projektinumeron, vastuualueen, in
vestoinnin tyypin ja kohteen, hankinta-ajankohdan ja 
hankkeen toimitusajan. Investointiehdotuksen kustannus- 
erittely (liite 3) sisältää investoinnista aiheutuvat 
kustannukset jaettuna perusosaan, lisävarusteisiin, li
säkustannuksiin, asennuskustannuksiin. Lisäksi eritel
lään WDFI:n oman työn osuus edellisistä. Investointieh
dotuksen tekijä laskee myös hankkeen säästöt/tuotot ja 
kannattavuuden käyttäen nettosäästöä/vuosi, takaisin- 
maksuaikaa ja mahdollisesti sisäistä korkokantaa.
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Toisessa vaiheessa investointiehdotukselle haetaan tu
kea investointipäälliköltä ja ennen lopullista hyväksy
mistä se tarvitsee tukea myös päätöksentekevältä orga
nisaatiotasolta, joka voi olla liiketoimintayksikössä, 
yritys- tai konsernitasolla riippuen investointihank
keen suuruudesta. Tuenhankkimisvaiheet toimivat myös 
karsimistilanteina. Mitä ylemmällä organisaatiotasolla 
tuenhankinta tapahtuu, sitä harvinaisempaa on karsinta.

Kun hanke on hyväksytty investointiohjelmaan, se ei 
tarkoita sitä, että hanke olisi hyväksytty toteutetta
vaksi. Jotta hanke voidaan toteuttaa, sille tarvitaan 
vielä lopullinen hyväksymispäätös. Tällöin siitä teh
dään erillinen investointiesitys, joka menee hyväksy
tettäväksi ao. organisaatiotasolle. Investointiesitys 
sisältää tarkistetun ja mahdollisesti korjatun inves- 
tointiehdotuksen (liite 2), sanallisen kuvauksen hank
keesta, perustelut kyseisen vuoden hankintojen osalta 
sekä laskelmat hankkeen kustannuksista. Investointiesi
tysten liitteenä käytetään kustannuserittelylomaketta 
(liite 3), joka avustaa ehdotuksen tekijää ottamaan 
huomioon kaikki hankkeeseen liittyvät erät. Erittely 
toimii myös sisäisten tarkastajien apuna.

Investointiesitys käsitellään ensin Tuotanto-yksikön 
johtoryhmässä. Jos siitä ei pystytä esittämään kritee
rit täyttäviä kannattavuuslaskelmia, se lähetetään ta
kaisin verstaalle jatkokehittelyä varten joko niin että 
investointisumma saadaan pienemmäksi tai siitä koituvat 
säästöt suuremmiksi.

Jos hanke täyttää kriteerit, niin Tuotanto-yksikön hy
väksyttyä esityksen WDFI: n hallituksen hyväksyntä on 
käytännössä hyvin todennäköistä, koska Tuotanto-yksikön 
periaatteena on, että sellaisia esityksiä ei lähetetä
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eteenpäin, jotka eivät täytä kriteereitä. Jos hanke on 
rahallisesti niin merkittävä, että lopullinen hyväksy
mispäätös sen toteuttamisesta tehdään liiketoimintayk
sikön ulkopuolella, niin hankkeesta keskustellaan etu
käteen hyväksymispäätöksen tekevän organisaatiotason 
kanssa, jotta heidän kantansa hankkeeseen on selvillä 
jo investoinnin kehittämisvaiheessa.

4.6 Investointien taloudellinen analyysi

4.6.1 Rahavirtojen ennakointi

Investointien rahavirtojen ennakointi tapahtuu liike
toimintayksiköissä ja tuoteverstaat ovat pääosassa ra
havirtojen arvioinnissa. Verstaspäällikkö ja verstaan 
kehitysinsinööri ovat vastuussa investoinnin seuraamuk
sien kvantitioimisesta.

Koska valtaosa tehtävistä investoinneista on korvausin
vestointeja, investointihankkeista arvioidaan usein 
vain juoksevan toiminnan tulot ja menot. Näitä verra
taan tilanteeseen, jossa investointia ei tehtäisi. Näin 
pyritään vertaamaan investoinnin aiheuttamia kustannuk
sia siitä saataviin hyötyihin, useimmiten kustannus
säästöihin. Pieninvestoinneista ei vaadita rahavirtojen 
ennakointia eikä kannattavuuslaskelmia. Hankkeen sanal
linen kuvaus ja perustelut sen tarpeellisuudesta riit
tävät sen eteenpäinviemiseksi.

Kustannusarvio on investointiesityksen tärkein osa. 
Laskelman laatija sitoutuu ilmoittamiinsa lukuihin eli 
investointi on pystyttävä toteuttamaan arvioidulla in-
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vestointibudjetilla. Investoinnin kustannuksia arvioi
daan kustannuserittelylomakkeen avulla (liite 3), jotka 
laaditaan hankekohtaisesti jokaisesta investoinnista. 
Kassavirrat arvioidaan vain 3-4 vuoden ajalta takaisin
maksua jan selvittämiseksi. Kassavirtojen arviointi koko 
koneen pitoajaita katsotaan hyvin vaikeaksi ja sen ei 
katsota tuovan olennaista lisäinformaatiota hankkeen 
kannattavuudesta.

Investointien jäännösarvoa ei yleensä arvioida, koska 
sellaista ei juuri ole. Yleensä korvattavan koneen 
poiskuljettamisen kustannukset ovat suuremmat kuin sii
tä saatavat myyntitulot. Investointilaskelmassa on niin 
paljon muita epävarmuustekijöitä, että jäännösarvon 
poisjättäminen ei vaikuta ratkaisevasti laskelmien oi
keellisuuteen. Hankkeiden kehittelykustannuksia ei ote
ta investointilaskelmiin mukaan, vaan ne käsitellään 
normaalin toiminnan kuluina.

Kannattavuuslaskelmia laadittaessa otetaan myös kantaa 
investointien poistoaikoihin. WDFI:ssä lähtökohtana on, 
että konttoritarvikkeilla se on 3 vuotta, pienillä in
vestoinneilla 3-5 vuotta, merkittävämmillä koneilla 7- 
10 vuotta, suurilla koneilla 15 vuotta ja rakennuksilla 
20 vuotta.

Suurimpana ongelmana investointilaskelmissa pidetään 
säästöjen arviointia. Sellaisen laskelman laatiminen, 
josta kävisi selvästi ilmi investoinnista saatavat hyö
dyt, koetaan vaikeaksi. On pyritty siihen, että säästöt 
olisivat niin hyvin kvantifioituja, että investoinnin 
valvonnalla pystytään selvästi havaitsemaan, ovatko ar
vioidut säästöt toteutuneet. Erityisesti investoinnista 
saatavien kvalitatiivisten hyötyjen ilmaiseminen raha
määräisinä koetaan vaikeaksi. Tällaisia tilanteita syn
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tyy esimerkiksi silloin kun tehtävä investointi paran
taa tuotteiden laatutasoa, toimitusvarmuutta tai tuo
tantoprosessin joustavuutta.

Toiminnan volyymin voimakas kasvu on myös osaltaan vai
keuttanut luotettavien laskelmien laatimista. Myös las
kelmien manipulointi nähdään joskus pienenä ongelmana, 
koska jos investointihankkeen takaisinmaksuaika ei ole 
tarpeeksi lyhyt eli hanke ei ole tarpeeksi kannattava, 
pyritään investointilaskelmiin sisällyttämään ylimää
räisiä säästöjä. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä, koska 
ylimääräisten säästöjen huomioonottaminen tulee ilmi 
nopeasti.

4.6.2 Laskentamenetelmät ja edullisuuskriteerit

Investointikohteiden taloudellinen analyysi tehdään 
liiketoimintayksiköissä. Johtotason tehtävänä on yh
teisten laskentaperiaatteiden ja -menetelmien luominen 
ja liiketoimintayksiköissä tehtävien laskelmien oikeel
lisuuden ja realistisuuden tarkastaminen.

Investointiohjeiston mukaan pakkoinvestoinneista esite
tään kannattavuuslaskelmat ainoastaan siinä tapaukses
sa, että ehdotus käsittää useita hankintamenoiltaan 
erisuuruisia toteutusvaihtoehtoja, joita verrataan kes
kenään. Käytännössä yrityksen toimintatapoihin kuiten
kin kuuluu, että kaikille investoinneille lasketaan ta
kaisinmaksuaika, vaikka kyseessä olisi pakkoinvestoin- 
ti.

Korvausinvestoinneissa laskelmien tulee ensisijaisesti 
verrata hankintaa korvattavan laitteiston korjausvaih-
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toehtoon ja korvaavaan ostovaihtoehtoon, jolloin myös 
on otettava huomioon tapahtuva rationalisointi. Kun 
korvausinvestointeja arvioidaan, voidaan hankittavan 
koneen investointimenosta vähentää korvattavan koneen 
markkina-arvo (myynti- tai romuarvo). Rationalisointi- 
ja kasvuinvestoinneissa laskelmien tulee osoittaa in
vestoinnin kannattavuus ja hyödyt.

WDFI: n investointiohj eiston mukaan vaadittavat laskel
mat ovat investoinnin hankintamenon suuruudesta riippu
en seuraavat:

- alle 5 000 mk, laskelmia ei esitetä.
- 5 000 - 50 000 mk, ilmoitetaan nettosäästö/vuosi, ta
kaisinmaksuaika ja käyttöaika.
- 50 000 - 1 000 000 mk, ilmoitetaan edellisten lisäksi 
sisäinen korkokanta.
- yli 1 000 000 mk, edellisten lisäksi laskelmat nyky- 
arvomenetelmää käyttäen.

Vaikka kustannusarvio on investointiesityksen tärkein 
osa, kannattavuuslaskelmat kuitenkin ratkaisevat inves
toinnin toteuttamisen. Pääasiallinen kriteeri inves
tointien taloudellisessa analyysissa on takaisinmaksu
aika, joka lasketaan kaikille investoinneille. Inves
toinnin takaisinmaksuaikaa laskettaessa käytetään in- 
vestointihetken hintoja ja takaisinmaksuajan laskeminen 
aloitetaan investoinnin käyttöönottohetkestä.

Takaisinmaksuaikavaatimuksena on 3 vuotta, joka on ol
lut käytössä jo usean vuoden ajan muuttumattomana. Raja 
ei ole kuitenkaan ehdoton, mikäli laskelman laatija 
pystyy esittämään erittäin hyvät perustelut investoin
nin tarpeellisuudelle ja osoittamaan, että kaikkia sii
tä saatavia hyötyjä ei pysty kvantifioimaan hankkeen
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kassavirtoihin. Myös toisensa poissulkevien koneinves- 
tointien vertailussa toisiinsa käytetään takaisinmaksu- 
aikaa.

Mikäli kyseessä on niin suuri investointi, että se täy
tyy hyväksyttää WDFI:n hallituksessa, lasketaan inves
toinnille myös sisäinen korkokanta. Sisäinen korkokanta 
lasketaan takaisinmaksuajan perusteella. WDFI:llä on 
käytössä valmiit taulukot, joiden pohjalta annuiteetti- 
menetelmällä voidaan laskea investoinnille sisäinen 
korko.

WDFI ei käytä investointitoiminnassaan muodollista ris
kianalyysiä, vaan investointeihin mahdollisesti liitty
vä riski pyritään arvioimaan muilla keinoilla, esimer
kiksi investointiehdotuksen laatijan ja investointipää
töksen tekevän tahon välisissä neuvotteluissa.

4.7 Investointien rahoitus

4.7.1 Rahoituksen suunnittelu

WDFI: n rahoituksellinen asema on ollut viime vuosina 
erittäin hyvä ja pääosa investoinneista on pystytty ra
hoittamaan tulorahoituksella. Tämän seurauksena rahoi
tus ei ole muodostunut investointitoimintaa rajoitta
vaksi tekijäksi ja rahoitusta on ollut saatavilla kaik
kiin kannattavaksi katsottuihin investointeihin.

Investointien rahoitus on keskitetty WDFI: n tasolle. 
Rahoitus suunnitellaan liiketoimintayksikköjen laatimi
en budjettien pohjalta. Vuosisuunnittelun yhteydessä
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budjettia ja investointiohjelmaa laadittaessa täytyy 
ottaa kantaa siihen, miten investoinnit rahoitetaan, ja 
investointiohjelma täytyy sopeuttaa kassatilanteeseen.

Muut liiketoimintayksiköt ovat viime aikoina joutuneet 
ottamaan toiminnassaan huomioon Voimala-yksikön budjet
tia voimakkaamman kasvun. Koska WDFI: n investointibud
jetin kokonaissumman muuttamisesta päätetään Metra- 
tasolla, tavoitteena on, että investointibudjetin lop
pusummaa ei jouduta muuttamaan kesken tilikauden. Mikä
li joku liiketoimintayksikkö kärsii pääomapulasta, ti
lanne pyritään korjaamaan siirtämällä resursseja WDFI: n 
sisällä liiketoimintayksiköstä toiseen eikä muuttamalla 
investointibudjetin suuruutta.

Investointien vaatima rahoitus pyritään järjestämään 
ensisijaisesti tulorahoituksella. Myös mahdolliset in
vestoinnin rahoitukseen saatavat avustukset otetaan 
huomioon. Valtion rahoitusta on pyritty käyttämään aina 
kun se on ollut mahdollista, esimerkiksi kauppa- ja te
ollisuusministeriö on myöntänyt avustuksia energian- 
säästöinvestointeihin ja -selvityksiin.

WDFI:llä on myös valtuudet käyttää vierasta pääomaa, 
jos tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen. 
Tähän on jouduttu turvautumaan viime vuosina kuitenkin 
hyvin harvoin. Mikäli tulorahoitus ei riitä kaikkien 
sopiviksi katsottujen investointien toteuttamiseen on 
ensisijainen pääomarahoituksen hankintakanava Metra Fi
nance, johon on keskitetty koko Metra-konsernin pää- 
omanhankinta.

Myös leasing-toiminta on lisääntynyt viime vuosina huo
mattavasti, esimerkiksi suuri osa viimeaikaisista atk- 
investoinneista on rahoitettu leasingillä.
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4.7.2 Rahoitusrajoitteet

WDFI:llä ei ole ollut viime vuosina investointeihin 
kohdistuvaa ulkoista rahoitusrajoitetta. Rahoituksen 
hankkiminen on keskitetty konsernitasolle, ja Metra 
pystyy hankkimaan pääomamarkkinoilta kaiken WDFI:n in
vestointitoiminnan vaatiman rahoituksen.

Tulorahoituksen riittävyys määrää osin, kuinka paljon 
tietyssä tilanteessa voidaan investoida. Kuitenkin kos
ka toteutuskelpoisten ideoiden puute nähdään investoin
titoiminnassa suurempana ongelmana kuin resurssien puu
te, varsinaisia sisäisiä rahoitusrajoitteita ei käytän
nössä ole. Sisäisiä rahoitusrajoitteita ei ole myöskään 
asetettu, koska yrityksen tavoitteena on voimakas kas
vu, joka vaatii laajoja investointeja.

4.8 Investointien hyväksymispäätös

Ennen investointibudjettiin hyväksytyn hankkeen toteut
tamista sille tarvitaan vielä lopullinen hyväksymispää
tös. Myös kaikille pieninvestoinneille tarvitaan eril
linen hyväksymispäätös ennen niiden toteuttamista, 
vaikka niiden kannattavuutta ei analysoida.

Investoinnin toteuttamisen tullessa ajankohtaiseksi 
siitä tehdään investointiesitys, joka etenee investoin- 
tipäällikön kautta lopullisen hyväksymispäätöksen teke
välle organisaatiotasolle. Investointiesityksiä voidaan 
tehdä pitkin vuotta budjetissa olleiden ehdotusten poh
jalta. Investointiehdotuksen tekemisestä menee noin 
kuukausi lopullisen hyväksymispäätöksen saamiseen. Kun
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lopullinen hyväksymispäätös investoinnille on saatu, 
avataan investoinnille oma työnumero, jolle kaikki 
hankkeesta aiheutuvat kustannukset ohjataan. Tähän käy
tetään liitteenä 4 olevaa lomaketta. Työnumero sulje
taan, kun investointi on mukana tuotannossa tai se on 
otettu muuten käyttöön.

4.8.1 Päätöksentekotasot organisaatiossa

Lopullinen hyväksymispäätös, joka on useimmiten vain 
muodollinen lupa investoinnin aloittamiselle, tehdään 
eri organisaatiotasoilla investoinnin koosta riippuen. 
Investointeja koskevaa päätöksentekoa tehdään seuraa- 
villa organisaatiotasoilla investointien hankintamenon 
suuruuden mukaan:

- tehtaanjohtaja 100 000 mk
- liiketoimintayksikön johtaja 150 000 mk
- WDFI: n toimitusjohtaja 1 000 000 mk
- WDFI:n hallitus 10 000 000 mk
- WD Internationalin hallitus 20 000 000 mk
- Metra yli 20 000 000 mk

Liiketoimintayksikköjen päätöksenteko liittyy lähinnä 
vaihtoehtoisten investointikohteiden välillä tapahtu
vaan valintaan ja valitun kohteen mahdollisesta eteen
päinviemisestä päättämiseen. Myös investointien toteu
tuksen yhteydessä tapahtuvaa päätöksentekoa tapahtuu 
liiketoimintayksiköissä.

Ylemmillä organisaatiotasoilla investointeihin liittyvä 
päätöksenteko painottuu enemmän suurempiin kokonaisuuk
siin ja toiminnan arvioimiseen kokonaisuutena kuin
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vaihtoehtoisten investointikohteiden vertailuun. Esi
merkiksi investointibudjettia hyväksyttäessä ylemmät 
organisaatiotasot kohdistavat arviointinsa liiketoimin
tayksikköjen kokonaisbudjetteihin, eikä yksittäisiin 
hankkeisiin.

4.8.2 Informaation merkitys päätöksenteossa

Investointipäätökset tehdään lähinnä takaisinmaksuajan 
perusteella. Suurissa investoinneissa myös sisäisen 
korkokannan antamilla tuloksilla on vaikutusta päätök
sentekoon. Kvantitatiivisella informaatiolla on tärkein 
rooli investointiprosessin alkuvaiheissa vaihtoehtois
ten investointien valinnassa ja organisaatiossa eteen
päinviemisestä päättämisessä.

Päätöstilanteiden perustana eivät kuitenkaan ole pelkät 
investointilaskelmat. Usein hankkeet sisältävät myös 
sellaisia kvalitatiivisia tekijöitä, joita on erittäin 
vaikea kvantifioida hankkeen kassavirtoihin, mutta jot
ka on otettava huomioon investointipäätöstä tehtäessä. 
Strategiset kysymykset ovat nousseet tärkeäksi päätös- 
kriteeriksi. Laatukysymykset, tuotannon joustavuus, 
toimitusaika ja -varmuus, jopa kapasiteetin olemassaolo 
katsotaan sellaisiksi tekijöiksi, joiden perusteella 
päätetään strategisesta komponenttituotannosta eli mitä 
komponentteja halutaan valmistaa itse. Myös pakkoinves- 
toinneissa kiinnitetään enemmän huomiota sanalliseen 
kuvaukseen, koska katsotaan turhaksi arvioida niiden 
kannattavuutta.

Investointien kannattavuus on joutunut viime aikoina 
usein toisarvoiseen asemaan investointipäätöksiä tehtä-
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essä senkin takia, että yrityksen kasvutavoitteet ovat 
hyvin voimakkaat ja myyntiyksiköt ovat tehneet sopimuk
sia moottorien toimittamisesta. Näin Tuotannon on ollut 
pakko hankkia laitteet moottoreiden valmistamiseen, 
vaikka kaikki taloudelliset valintakriteerit eivät 
täyttyisi. Voidaan siis todeta kvalitatiivisen, ja eri
tyisesti strategisen, informaation olevan lopullisessa 
päätöksenteossa hyvin tärkeässä asemassa.

4.9 Investointien valvonta

WDFI: n investointivalvonta muodostuu investointiohjeis- 
ton mukaan seuraavista kohdista:

- hyväksytyn investointibudjetin seuranta, joka sisäl
tää sekä liiketoimintayksikön kokonaisbudjetin että 
erillisten hankkeiden budjetit
- esitetyn kokonaisaikataulun toteutuminen
- esitettyjen säästöjen/tuottojen toteutuminen

Käytännössä seurannan painopiste on yksittäisten inves
tointien kustannusseurannassa. Pieninvestointeihin tar
koitetun rahasumman käyttöä seurataan kokonaissummana.

Hankittavalle koneelle määritetään tavoitekäyttösuhde, 
johon pyritään pääsemään mahdollisimman nopeasti inves
toinnin valmistumisen jälkeen. Koneiden käyttötunneilla 
on oleellinen merkitys kannattavuuteen. Niitä seurataan 
atk-järjestelmällä, ja koneiden huollosta vastaavan yk
sikön bonukset riippuvat koneiden käytettävyydestä. 
Laadunvalvontaosasto tarkkailee epäonnistuneiden tuot
teiden määrää ja niihin liittyviä kustannuksia soluit-
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tain. Myös asiakkailta tullutta palautetta seurataan 
laadunvalvontaosastolla.

Myyntiyksikköjen valvontaa on lisätty viime vuosina 
huomattavasti. Seurannan kohteena ovat nykyisin myös 
monet ei-taloudelliset suureet, mm. repeat orderit, 
nettomyynnin ja katteen toteuma verrattuna esikalkyy- 
liin (sopimusta allekirjoitettaessa tehtävä tarkka 
erittely projektin kustannuksista ja tuotoista), on- 
time toimitukset ja kuinka monta budjetissa olleista 
suunnitelluista projekteista on saatu.

4.9.1 Kannattavuusvalvonta

Liiketoimintayksiköiden seuranta koostuu kuukausittai
sesta raportista, joka sisältää tuloslaskelman ja ta
seen tilinpäätöserien tarkkuudella. Tärkeimmät seuran
nan kohteet myyntiyksiköillä ovat maakohtainen myynti 
ja käyttökate. WDFI:llä ei ole käytössä mitään tuotto
prosentti-kriteeriä, joka ottaisi huomioon liiketoimin
tayksikön käytettävissä olevan pääoman. Yksiköissä on 
käytössä tulokseen perustuva palkkiojärjestelmä, joka 
koskee kaikkia yksikön työntekijöitä.

Budjetti on yleensä asetettu niin tiukaksi että budje
toituja lukuja ei saavuteta joka vuosi. Tämän katsotaan 
auttavan henkilöstön motivoinnissa ja pääsemään parem
piin tuloksiin. Toteutuneita lukuja verrataan budjetin 
lisäksi edellisiin vuosiin ja muiden WD Internationalin 
yksiköiden lukuihin, esimerkkinä Turun ja Vaasan tuo- 
tantoyksiköiden vertailu.
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Yksi tämän hetken suurista kehitysprojekteista on vers- 
tastason seurannan kehittäminen. WDFI:ssä nähdään tär
keäksi se, että verstaat toimisivat enemmän profit cen
ter -tyyppisinä. Tällöin niiden suorituksen arvioinnis
sa otettaisiin huomioon kassavirrat, investoinnit ja 
toiminnan vaatima liikepääoma. Näin pystyttäisiin myös 
tarkempaan investointien valvontaan. Verstaiden välinen 
myynti saataisiin kuvattua varastosiirtojen kautta. On
gelmana on kaikille vyörytettävät ylempien organisaa
tiotasojen kustannukset.

Liikepääoman seurantaan käytetään huomattavasti enemmän 
resursseja kuin käyttöomaisuuden seurantaan, vaikka 
käyttöomaisuus on erittäin suuri omaisuuserä. Inves
tointien valvontaan tulisikin panostaa nykyistä enem
män. Myös muiden kuin taloudellisten kriteerien valvon
taa tulisi kehittää, koska investointipäätöksetkin pe
rustuvat osin muihin kuin taloudellisiin kriteereihin.

WDFI:ssä pidetään tämänhetkistä investointivalvontaa 
riittämättömänä, koska se kohdistuu lähinnä kustannus- 
budjetin seurantaan. Mitään valvontajärjestelmää toteu
tuneiden tuottojen seuraamiseksi ei ole. Kuukausittai
nen kustannusseurantaraportti kertoo vain käytetyn ra
hamäärän. Kuitenkin olisi tärkeämpää, että esitetyt 
säästöt saavutettaisiin ja ne pystyttäisiin toteamaan. 
Tämän takia säästöt tulisi saada sellaiseen muotoon, 
että ne pystyttäisiin myös mittaamaan. Suurin osa in
vestoinneista on vanhojen laitteiden korvausinvestoin
teja, minkä takia säästöjen seuraaminen on tärkeätä. 
Myyntiyksiköiden investointien seuranta käsittää kus
tannusseurannan jokaiselle investointihankkeelle.

Valvontajärjestelmän parantaminen on välttämätöntä, ei 
kaikkien investointien kohdalla, mutta esimerkiksi tie
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tyn markkamäärän ylittävien investointien valvontaa tu
lisi tehostaa. Järjestelmän tulisi olla niin tarkka, 
että verstaspäälliköt pystyisivät suorittamaan valvon
taa jo solutasolla.

4.9.2 Muutoksiin reagointi

Mikäli investointi todetaan epäonnistuneeksi tai kan
nattamattomaksi sen aloittamisen jälkeen, sen toteutus
ta ei yleensä lopeteta kesken. Esimerkiksi uusi kone 
kannattaa aina rakentaa valmiiksi ja selvittää sen jäl
keen, pystytäänkö sitä muuttamaan tai korjaamaan.

Investointihankkeen kustannusarvio on aina sidottu 
tiettyyn valuuttakurssiin, niin että mahdollinen kurs
simuutoksesta johtuva kustannusten muutos voidaan sel
vittää. Kuitenkin yksittäisten hankkeiden investointi- 
budjetit alittuvat suhteellisen usein. Jos investointi- 
budjetti alitetaan ja säästyvä raha halutaan käyttää, 
on sen käytölle hankittava uusi hyväksyntä, muussa ta
pauksessa raha säästyy.

Myös kokonaisbudjetti on sidottu aina tiettyyn dollarin 
kurssiin. Mikäli dollarin kurssi vaihtelee suuresti ti
likauden aikana ja tämä vaikuttaa toiminnan kannatta
vuuteen, uutta budjettia ei laadita, mutta kurssimuu
tokset otetaan huomioon tulosyksikköjen suoritusta ar
vioitaessa. Jos tilikauden aikana todetaan, että budje
toituihin lukuihin ei päästä, on mahdollista laatia uu
si estimaatti toteutuvista luvuista.

Jokaisella tuoteverstaalla on oma investointibudjettin- 
sa, ja vain siinä olevat investoinnit saadaan toteut
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taa. Verstas ei saa ylittää investointibudjettinsa ko
konaissummaa. Mikäli yksittäisen investointihankkeen 
budjetti ylittyy, on muista hankkeista säästettävä vas
taava määrä.

5 CASE-ANALYYSI

Tutkimus osoittaa selvästi, että käytännön investointi- 
päätös ei ole normatiivisen investointiteoriän olettama 
pelkkään taloudelliseen informaatioon perustuva valin- 
tapäätös. Todellisuudessa investointipäätös on tulos 
pitkästä ja monivaiheisesta prosessista, johon osallis
tuu hyvin monia henkilöitä eri organisaatiotasoilta.

Behavioristinen investointitutkimus pyrkiikin kuvaamaan 
investointitoimintaa prosessina, joka koostuu eri vai
heista. Tutkimuksessa yrityksen investointiprosessi ei 
kuitenkaan osoittautunut selväksi vaiheittaiseksi pro
sessiksi, jossa toisistaan erottuvat vaiheet seuraavat 
toisiaan tietyssä järjestyksessä. Pikemminkin inves
toint iprosessi voidaan nähdä iteratiivisena prosessina, 
jonka eri vaiheet ovat käynnissä samanaikaisesti. 
Useista vaiheista palataan takaisin prosessin aikaisem
piin vaiheisiin ja investointiehdotukset käyvät läpi 
samat vaiheet useaan kertaan.

Vaikka yrityksen johto ei osallistu välittömästi yri
tyksen operatiiviseen investointitoimintaan, on sillä 
kuitenkin tärkeä rooli laadittaessa strategioita, ase
tettaessa tavoitteita, luotaessa puitteita toiminnalle 
ja tehtäessä merkittäviä investointipäätöksiä. Yrityk
sen johto vaikuttaa investointitoimintaan myös luomalla 
ohjeet ja kriteerit, joiden perusteella investoinnit
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luokitellaan, niitä kehitetään, viedään organisaatiossa 
eteenpäin ja lopulta hyväksytään.

Tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että case- 
yrityksen strategia asettaa hyvinkin tarkat rajat in
vestointitoiminnalle. Esimerkiksi uusien investointi- 
ideoiden etsintä kohdistuu strategian määräämille alu
eille. Strategian selvä vaikutus investointitoimintaan 
lisää yritysjohdon vaikutusmahdollisuuksia investoin
teihin, vaikka se ei itse investointien kehittämiseen 
osallistukaan.

Valtaosa operatiivisista investointi-ideoista syntyy 
alemmilla organisaatiotasoilla ja niiden kehittäminen 
ja niitä koskeva päätöksenteko tapahtuu suurelta osin 
liiketoimintayksiköissä. Myös investointeihin liittyvä 
rahavirtojen ennakointi tapahtuu investointiehdotuksen 
laatijan toimesta liiketoimintayksiköissä. Tässä koros
tuu johdon toimintaa ohjaava rooli, jotta investointi
toiminnan periaatteet olisivat tiedossa ja niitä nouda
tettaisiin jo alemmilla organisaatiotasoilla. Hylätyt 
investointi-ideat tulevat hyvin harvoin yritysjohdon 
tietoon ja johdon päätöksenteko kohdistuu vain niihin 
investointiehdotuksiin, jotka liiketoimintayksikkö on 
jo hyväksynyt ja antanut johdon päätettäviksi.

Normatiivinen investointipäätös perustuu ainoastaan ta
loudellisiin laskelmiin ja kvantitatiiviseen informaa
tioon. Käytännössä investointipäätökseen vaikuttavat 
myös monet kvalitatiiviset aspektit, joita on usein hy
vin vaikea kvantifioida investoinnin kassavirtoihin. 
Päätöstilanteessa nämä kvalitatiiviset kriteerit ovat 
erittäin tärkeitä, ne liittyvät usein yrityksen strate
giaan, laatu- tai joustavuuskysymyksiin. Esimerkiksi
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investointi voidaan hyväksyä strategisilla perusteilla, 
vaikka sen taloudelliset kriteerit eivät täyttyisikään.

Normatiivisen teorian mukainen investointien valinta
kriteeri on nykyarvo. Kuitenkin tästä tutkimuksesta 
voidaan todeta, että sen käyttö on hyvin vähäistä. Ny
kyarvoa käytetään vain suurien ja tärkeiden investoin
tien arvioinnissa. Tärkein käytetty taloudellinen va
lintakriteeri on takaisinmaksuaika ja rahan aika-arvon 
huomioonottavista menetelmistä yleisesti käytetään vain 
sisäistä korkokantaa.

Normatiivinen investointiteoria olettaa myös, että in
vestoinnin rahavirrat arvioidaan koko sen käyttöäjaita. 
Tutkimuksen kohdeyrityksessä rahavirtojen arvioinnin 
painopiste on kuitenkin lähitulevaisuudessa. Muutaman 
ensimmäisen vuoden katsotaan olevan tärkeimmässä ase
massa investoinnin kannattavuuden kannalta. Useiden 
vuosien kuluttua tapahtuvien kassavirtojen ennustaminen 
katsotaan niin vaikeaksi, että siinä suureen tarkkuu
teen pääsemiseksi vaadittavien resurssien uhraaminen ei 
kannata.

Investointiin liittyvän riskin huomioonottaminen, joka 
on saanut runsaasti huomiota normatiivisessa investoin- 
tikirjallisuudessa, ei ole niin tärkeässä asemassa käy
tännön investointitoiminnassa kuin kirjallisuus antaa 
olettaa. Tutkimuksen kohdeyrityksessä investointeihin 
liittyvää riskiä ei pyritä kvantifioimaan ja sisällyt
tämään laskelmiin kirjallisuudessa esitetyillä malleil
la, vaan se otetaan huomioon lähinnä laskelmien laati
jan ja johdon subjektiivisen arvioinnin perusteella.

Vaikka normatiivisen investointiteorian mukaan ulkoista 
rahoitusrajoitteita ei tulisi olla, useissa tutkimuk-
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sissa on todettu, että ne vaikuttavat yritysten inves
tointitoimintaan rajoittavana tekijänä. Myös yrityksen 
johdon asettamat sisäiset rahoitusrajoitteet vaikutta
vat investointitoiminnan laajuuteen. Tässä tutkimukses
sa havaitaan myös sisäisten rahoitusrajoitteiden ole
massaolo, mutta ulkoisia rajoitteita ei nähdä rajoit
teena. Suurempana ongelmana koetaan toteutuskelpoisten 
investointi-ideoiden puute.

Usein havaittu (esimerkiksi Virtanen 1984) päätöksente
on hajauttaminen organisaation alemmille tasoille ha
vaitaan myös tutkimuksen kohdeyrityksessä. Investointe
ja koskeva päätöksenteko on hajautettu niin, että vain 
hankintamenoltaan hyvin suurien investointien hyväksy
mispäätös tehdään yrityksen tai konsernin johdossa. Lu
kumääräisesti suurin osa investointipäätöksistä tehdään 
liiketoimintayksikköjen sisällä, jolloin yritysjohto 
ottaa näihin kantaa vain budjettisuunnittelun yhteydes
sä.

Investointien valvonnassa ongelmana koetaan erityisesti 
yksittäisten investointien taloudellisten seuraamusten 
selvittäminen. Nykyisessä tilanteessa investointien 
valvonta katsotaan riittämättömäksi, koska investointi
en erillistuottoja ja -kustannuksia ei pystytä riittä
vällä tarkkuudella vertaamaan suunnitelmiin.

Kehityskohteet

WDFI:ssä nähdään tällä hetkellä, että investointitoi
minnan kaksi tärkeintä kehityskohdetta ovat investoin
ti-ideoiden generoinnin tehostaminen ja investointien 
valvontajärjestelmän laajentäminen.
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Investointi-ideoita saadaan solu- ja verstastasolta 
runsaasti, mutta toteutuskelpoisten ideoiden puute koe
taan kuitenkin toimintaa rajoittavana tekijänä. Hyvien 
investointi-ideoiden palkitseminenkaan ei ole tuottanut 
toivottuja tuloksia.

Investointien valvontaa auttaisi tuoteverstaiden suu
rempi itsenäisyys. Näin niiden toiminta olisi helpompi 
erottaa toisistaan ja niiden tekemien investointien 
valvonta olisi myös helpompaa. Jos verstaat kävisivät 
keskenään kauppaa moottoreiden osilla, se korostaisi 
niiden itsenäisyyttä. Myös solut pitäisi saada toimi
maan vielä itsenäisemmin kuin tällä hetkellä, jopa 
niin, että ne toimisivat kuin pienyritys. Suunnitelmaa 
kuitenkin vaikeuttaa se, että organisaation ylemmiltä 
tasoilta vyörytetään kustannuksia, jotka verstaiden ja 
solujen tulisi kattaa. Solujen suurempi itsenäisyys 
nähdään kuitenkin yhtenä keinona saada solut sitoutu
maan entistä paremmin toiminnan pyörittämiseen.

6 YHTEENVETO

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä käytännön 
investointiprosessista analysoimalla suomalaisen suur
yrityksen investointiprosessia. Tämä tehtiin tutustu
malla yrityksen sekä ulkoiseen että sisäiseen kirjalli
seen materiaaliin ja haastattelemalla investointitoi
mintaan osallistuvia henkilöitä. Näin saatiin mahdolli
simman laaja kuva yrityksen investointiprosessista. Tä
män lisäksi luotiin katsaus normatiiviseen ja behavio
ristiseen investointitutkimukseen ja case-yrityksen in
vestointitoiminnasta tehtyjä havaintoja verrattiin ai
kaisempaan tutkimukseen.
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Verrattaessa normatiivista investointiteoriaa ja käy
tännön investointitoimintaa voidaan havaita selviä ero
ja. Tämän tutkimuksen perusteella erityisesti oletus 
täydellisestä informaatiosta investointien seuraamuk
sista voidaan kyseenalaistaa. Normatiivisen teorian 
taustaoletukset eivät päde todellisuudessa, mikä vai
keuttaa teorian soveltamista käytännön investointipää
töksiin.

Normatiivinen investointiteoria olettaa kassavirrat 
varmuudella tunnetuiksi, mutta todellisuudessa tuleviin 
kassavirtoihin liittyy aina epävarmuutta. Tämä aiheut
taa ongelmia investointien taloudellisessa arvottami
sessa. Informaation hankkimiseen liittyy myös aina kus
tannuksia. Mitä varmempaa informaatiota yritys pyrkii 
hankkimaan, sitä enemmän sen täytyy uhrata siihen re
sursseja. Myös investoinnin tyyppi vaikuttaa informaa
tion saatavuuteen. Korvausinvestointeihin liittyvää in
formaatiota on yleensä suhteellisen helposti saatavil
la, kun taas laajennusinvestointien taloudellisia seu
raamuksia voi olla hyvinkin vaikea arvioida.

Normatiivisen teorian mukaan yrityksen tavoite tulisi 
olla omistajiensa varallisuuden maksimointi. Käytännös
sä yrityksellä voi kuitenkin olla useita eri tavoittei
ta, jotka liittyvät esimerkiksi markkinaosuuteen, kan
nattavuuteen tai toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Täydellisten pääomamarkkinoiden oletus ei myöskään päde 
aina käytännössä, mikä saattaa asettaa rajoituksia yri
tyksen investointitoiminnalle. Tämän tutkimuksen case- 
yritys ei kuitenkaan kohdannut ulkoista rahoitusrajoi- 
tetta, joten todellisuus oli teoriänmukainen. Yrityksen 
johto saattaa asettaa myös sisäisiä rahoitusrajoitteita 
ohjatakseen yrityksen toimintaa haluamaansa suuntaan.
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Case-yrityksessä tämä ei kuitenkaan ole muodostunut in
vestointitoimintaa rajoittavaksi tekijäksi.

Voidaan havaita myös, että tehtyjen empiiristen survey- 
tutkimusten painopiste on hyvin suppea. Ne kattavat 
vain hyvin pienen osan koko laajasta investointiproses- 
sista ja ovat lähinnä keskittyneet tutkimaan normatii
visen investointiteorian kehittämien investointilasken
ta- ja riskinarviointimenetelmien käyttöä.

Case-yrityksestä tehtyjen havaintojen perusteella voi
daan todeta, että vastoin normatiivisen investointiteo
rian oletuksia kvantitatiiviset kriteerit ovat usein 
toissijaisessa asemassa tehtäessä investointipäätöstä. 
Laskentainformaatio vain varmentaa investointiehdotus- 
ten taloudellisen realistisuuden, minkä ovat havainneet 
tutkimuksessaan myös Kasanen ym. (1993, 10). Strategi
aan, laatu- ja joustavuuskysymyksiin liittyvät kvalita
tiiviset tekijät ovat usein tärkeimpiä päätöskriteerei- 
tä, jotka lopulta ratkaisevat investoinnin toteuttami
sen. Muodollisella riskianalyysilla ei ollut normatii
visen investointiteorian olettamaa asemaa käytännössä, 
vaan investointeihin liittyvä riski arvioitiin subjek
tiivisesti päätöksentekijöiden toimesta.

Behavioristisen investointitutkimuksen esittämien pro
sessimallien kaltaista selvää vaiheittaista prosessia 
ei havaittu case-yrityksessä. Prosessi oli pikemminkin 
monimutkainen malli, jossa investointitoimintaan osal
listui henkilöitä hyvin monelta eri organisaatiotasolta 
ja monessa eri vaiheessa. Myös investointeja koskevaa 
päätöksentekoa tehdään useassa eri vaiheessa organisaa
tion sitoutuessa asteittain investoinnin toteuttami
seen. Nämä ennen yrityksen johdon tekemää lopullista
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investointipäätöstä tehdyt päätökset vaikuttavat oleel
lisesti investointiprosessin lopputulokseen.

Todellisuuden investointipäätös ei siis ole normatiivi
sen teorian olettama kertaluonteinen vain taloudelli
seen informaatioon perustuva päätös, vaan pitkä proses
si, joka lopulta johtaa investointipäätökseen. Vaikka 
behavioristisen investointitutkimuksen kehittämät pro
sessimallit antavat pohjan käytännön investointitoimin
nan tutkimiselle, se ei toistaiseksi ole pystynyt ra
kentamaan mallia, joka kuvaisi hyvin todellisuuden in
vestointipäätökseni ekoa .
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Muut kirjalliset lähteet

Metra vuosikertomukset
Wärtsilä Diesel Oy:n investointiohjeet
Wärtsilä Diesel Company Profiles

Haastattelut

Aurala Ari, controller, Vaasan tuotetehdas 
Back Leena, controller, Merimoottorit
Hartman Asko, investointipäällikkö, Wärtsilä Diesel Oy 
Heikkinen Simo, verstaspäällikkö, Vaasan tuotetehdas
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