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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata miten analyytikot käyttävät tietoja aineettomasta pääomasta 
analyysia laatiessaan. Tutkimuksessa siis selvitettiin, mitkä aineettomat resurssit ja toiminnot ovat 
tiedonkäytön kannalta olennaisia ja miten näitä tietoja analyysia laatiessa hyödynnetään. Lisäksi 
selvitettiin, ovatko analyytikot tyytyväisiä saamansa informaation tasoon koskien aineetonta 
pääomaa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös kartoittaa mitkä tekijät vaikuttavat aineettoman 
pääoman painoarvoon analyysissa. Lopuksi pyrittiin selvittämään, mistä informaatiokanavasta 
analyytikot saavat tietoja aineettomasta pääomasta.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen teoriaosiossa käytettiin lähdeaineistona aineetonta pääomaa ja analyytikon 
tiedonkäyttöä käsitteleviä tutkimuksia ja kiijallisuutta. Teoriaosio muodosti perustan empiirisen 
osion tuloksille. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin haastattelemalla yhdeksää analyytikkoa, 
jotka seurasivat kolmea eri toimialaa, jotka olivat tietoliikenne ja elektroniikka, viestintä ja 
kustannus sekä metsäala. Haastattelumetodina oli teemahaastattelu, joka antaa tilaa 
haastateltavien tulkinnoille ja vapauden keskittyä syvemmin haastattelun aikana olennaisiksi 
osoittautuviin teemoihin. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelumateriaalin 
analysoinnissa sovellettiin faktanäkökulmaa.

Tulokset

Tutkimuksessa havaittiin aineettomalla pääomalla olevan tärkeä rooli analyytikoiden 
tiedonkäytössä. Analyytikoiden näkökulma aineettomaan pääomaan oli kuitenkin voimakkaan 
subjektiivinen. Merkittävimmiksi aineettomiksi resursseiksi nousivat johdon osaaminen ja 
strategia. Muiden tutkimuksessa merkittäviksi luokiteltujen resurssien ja toimintojen painoarvo 
oli riippuvainen analysoitavasta toimialasta. Näitä tärkeitä aineettoman pääoman osa-alueita 
olivat kulttuuri, brändi, asiakastyytyväisyys, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä 
markkinointipanostukset. Aineettoman pääoman rooliin havaittiin vaikuttavan toimialan lisäksi 
tilannekohtaiset tekijät, sijoitushorisontin pituus, analyytikon käyttämä viestintäkanava ja 
analyytikkokohtaiset erot. Lisäksi tutkimuksessa todettiin analyytikoiden käyttävän monia 
informaatiokanavia. Aineettoman pääoman suhteen johdon tapaamisten merkitys kuitenkin 
korostui. Yritykseltä saamaansa informaatioon koskien aineetonta pääomaa analyytikot olivat 
kohtuullisen tyytyväisiä.
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa tutkimukselle

Yritysten kansainvälistyminen, kiihtynyt kilpailu ja uusien teknologioiden syntyminen 

ovat muuttaneet voimakkaasti yritysten toimintaympäristöä viimeisinä vuosikymmeninä. 
Arvonluojana aineellinen pääoma on menettänyt merkitystään, kun puolestaan 

esimerkiksi henkilöstön osaamisen, tuotemerkit, patentit ja asiakassuhteet käsittävän 

aineettoman pääoman asema on korostunut voimakkaasti. Vaikka aineettomat resurssit 

ovat olleet yrityksille tärkeitä läpi historian, ne tunnetaan tällä hetkellä monessa 
yrityksessä kilpailukyvyn avaintekijänä. Aineetonta pääomaa kuvataan usein yrityksen 

kasvupotentiaaliksi ja se määritellään muodostavan erotuksen markkina-arvon ja kirja- 

arvon välillä. Aineettoman pääoman määrittelyt vaihtelevat jonkin verran, mutta yhteistä 

niille ovat käsitykset fyysisen olomuodon puuttumisesta ja kyvystä tuottaa 
tulevaisuudessa tuottoja.

Osakemarkkinoiden näkökulmasta aineeton pääoma on vetänyt puoleensa kasvavaa 

mielenkiintoa. Investointien aineettomaan pääomaan on havaittu vaikuttavan 

tulevaisuuden tuottoihin ja markkina-arvoon (Gu & Lev, 2001; Aboody & Lev, 1998). 

Nykyisen tilinpäätösinformaation on puolestaan todettu olevan puutteellista yrityksen 
arvon kuvaajana (Brown et ai 1999). Tilinpäätösinformaatio painottuu selkeästi 

menneisyyteen ja täten tulevaisuuspainotteisuuden puute onkin aiheuttanut 
tyytymättömyyttä sijoittajien keskuudessa (Vaihekoski & Vaittinen, 2001). Erityisesti 

tutkimus- ja kehitystoimintapainotteisten yritysten tapauksessa informaatiokuilu sisäpiirin 
ja sijoittajien välillä on esitetty olevan erityisen suuri (Aboody & Lev, 1999). Tämä voi 

johtua yritysten epätietoisuudesta siitä, miten aineettomasta pääomasta tulisi viestiä. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön laatima, aineetonta pääomaa käsittelevää NORDIKA 

projektia koskeva tiedote toteaa, että vaikka tutkituista yrityksistä 90 % kokee 

aineettomat voimavarat tärkeinä, vain 35 %:la on mielestään riittävästi tietoa siitä, kuinka 

näitä olennaisia voimavaroja tulisi raportoida ja mitata (Rastas, 2001). Yllättävän vähän
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vastausta on pyritty hakemaan suoraan sijoittajaperspektiivistä yritystä tarkkailevilta 

viestinnän kohderyhmiltä.

Analyytikoiden rooli pääomamarkkinoilla informaation välittäjänä on merkittävä. Heidän 

antamat sijoitussuositukset vaikuttavat tutkitusti sijoituspäätöksiin ja täten yritysten 
markkina-arvoon (Stickel, 1992; Womack, 1996). Aineettoman pääoman todetusta 

arvorelevanttiudesta ja analyytikkojen ratkaisevasta asemasta johtuen on olennaista 

selvittää aineettoman pääoman rooli analyytikoiden tiedonkäytössä. Mitä tietoja 

analyytikot pitävät olennaisina ja miten niitä analyysissa käytetään? Mitkä ovat heidän 
informaatiokanavansa? Entä kokevatko he saavansa riittävästi informaatiota? 

Analyytikkojen etuoikeutettua asemaa sijoittajaviestinnän kohderyhmänä on epäilty 

yhdeksi syyksi siihen, ettei analyytikkojen taholta ole tullut paineita aineetonta pääomaa 

koskevan raportoinnin kehittämiseen (Lev, 2001, s.87-90; Aboody & Lev, 1998). Eri 

informaatiokanavien olennaisuuden kartoittaminen ja näkemykset sijoittajaviestinnän 

kehityskohteista voivat valottaa kyseistä seikkaa. On myös olennaista selvittää mikä on 

aineettoman pääoman asema analyysissa suhteessa lyhyen aikavälin talouden kehitykseen? 

Osakemarkkinoita on syytetty lyhytnäköisyydestä, jonka on pelätty vaikuttavan myös 

yrityksen toimintaan ja valintoihin. On selvää, että markkina-arvo on kaukana yrityksen 

todellisesta arvosta, jollei se kuvaa yrityksen toiminnan ehtoja ja menestystekijöitä 

kattavasti sekä kauaskantoisesti, luonnollisesti niihin liittyvä riski kuitenkin huomioiden.

Tämä tutkimus pyrkii löytämään vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. 

Tutkimuksessa selvitetään mikä on aineettoman pääoman rooli analyytikon 

tiedonkäytössä ja viestinnässä sijoittajille. Painotus on yrityksen kasvupotentiaalin 

määrittämisessä ja tulevaisuuden ennustamisessa, minkä todetaan olevan hyvin 

kvalitatiivinen prosessi. Tekninen näkökulma tilinpäätösanalyysin toteuttamiseen 

rajautuu täten monilta osin tutkimuksen ulkopuolelle.
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1.2 Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selittää analyytikoiden tiedonkäyttöä sekä 

viestintää koskien aineetonta pääomaa. Täten tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin 
kysymyksiin:

• Mitä tietoja aineettomasta pääomasta analyytikot pitävät relevantteina, ja miten 

niitä analyysiprosessissa käytetään?

• Ovatko analyytikot tyytyväisiä saamansa informaation tasoon koskien aineetonta 
pääomaa?

• Mitkä tekijät vaikuttavat aineettoman pääoman rooliin analyytikon tiedonkäytössä 
ja viestinnässä sijoittajille?

• Mistä informaatiokanavista analyytikko saa tietoa aineettomasta pääomasta?

Haastatteluissa tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman kattava kuva siitä, miten 

analyytikko käyttää tietoja aineettomasta pääomasta analyysia tehdessään ja mistä 

informaatiokanavista hän tietoja saa. Haastatteluja analysoitaessa pyritään myös 

tulkitsemaan, mitkä tekijät vaikuttavat aineettoman pääoman rooliin analyytikon 
tiedonkäytössä.

1.3 Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yhdeksää ”sell-side” analyytikkoa kolmelta eri 

alalta; tietoliikenne ja elektroniikka, viestintä ja kustannus sekä metsäteollisuus. Alojen 
valintaan vaikutti niiden erilaisuus. Tietoliikenne- ja elektroniikka on kohtuullisen uusi, 

nopeasti kehittyvä ala, jolla yrityksen selviytyminen riippuu innovaatiokyvystä ja 

tulevaisuuden kehityssuuntien ennustamistaidosta. Vaikka viestintä- ja kustannusala 

juontaa juurensa pitkälle historiaan, keskeistä liiketoiminnassa eivät ole koneet tai tehtaat 
vaan sisällöntuotanto, jolloin erityisesti työntekijöiden osaaminen ja tuotemerkkien
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vahvuus korostuvat. Perinteinen metsäteollisuus tuo vastapainoa kahdelle edellä 

mainituille tietopääomapainotteisille aloille.

Tutkimus toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä, jonka katsottiin soveltuvan hyvin 

tutkimusongelmaan sen tutkijalle suoman vapauden ja haastateltavien tulkinnoille tilaa 

antavan metodinsa vuoksi. Haastattelun apuvälineenä käytettiin analyytikon laatimaa 

analyytikkoraporttia ja aineettoman pääoman määritelmää (liite 2). Haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelumateriaalin analysoinnissa sovellettiin 

faktanäkökulmaa, jonka mukaisesti haastateltavat toimivat tutkimuksessa informantteina 
omasta todellisuudestaan. Analyysin lopputuloksena syntyy kuva aineettoman pääoman 

roolista analyytikon tiedonkäytössä.

1.4 Tulokset

Tutkimuksessa havaittiin aineettomalla pääomalla olevan tärkeä rooli analyytikoiden 

tiedonkäytössä. Analyytikot näkivät aineettomassa pääomassa olevan ennen kaikkea kyse 

mielikuvasta, joka vaikuttaa intuitiivisesti tiedonkäytössä. Analyytikoiden näkökulma 

aineettomaan pääomaan on siis voimakkaan subjektiivinen. Objektiivisen tiedon saannin 

mahdollisuutta jopa epäiltiin.

Merkittävimmiksi aineettomiksi resursseiksi nousivat johdon osaaminen ja strategia, joita 

kaikki haastatellut analyytikot pitivät olennaisina. Muiden resurssien ja toimintojen 

painoarvon havaittiin olevan riippuvainen analysoitavasta toimialasta. Tietoliikenne- ja 

elektroniikka-alalla analyysin kannalta merkittäviä aineettomia resursseja sekä toimintoja 

nimettiin määrällisesti eniten. Muista toimialoista poiketen tutkimus- ja kehitystoimintaa 
sekä markkinointipanostuksia pidettiin tulevaisuuden kasvupotentiaalin kannalta 

olennaisina. Merkillepantavaa on tietoliikenne- ja elektroniikka-alan heterogeenisyys. 

Esimerkiksi asiakasnäkökulma painottui erityisesti yrityksissä, joiden asiakasmäärä on 

suppea, kuten alihankkijoilla. Brändi puolestaan korostui suoraan kuluttajille tuotteitaan 

myyviä yrityksiä analysoitaessa. Brändin ja asiakastyytyväisyyden merkitys korostui
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tietoliikenne- ja elektroniikka-alan lisäksi viestintä- ja kustannusalalla. Kulttuuri nousi 

puolestaan merkittäväksi tekijäksi viestintä- ja kustannus- sekä metsäalalla, joissa 
yritysten juuret ylettyvät pitkälle historiaan. Metsäalalla merkittäviä aineettoman 

pääoman osa-alueita oli tietotekniikka- ja elektroniikka- sekä viestintä- ja kustannusalaa 

vähemmän. Syklisen ja kypsän metsäalan analysoinnissa, markkinakehitys oli selkeästi 
dominoivin tekijä.

Aineettoman pääoman rooliin havaittiin vaikuttavan toimialan lisäksi tilannekohtaiset 

tekijät, sijoitushorisontin pituus, analyytikon käyttämä viestintäkanava ja 

analyytikkokohtaiset erot. Lisäksi tutkimuksessa todettiin analyytikoiden käyttävän 

monia informaatiokanavia. Aineettoman pääoman suhteen johdon tapaamisten merkitys 

kuitenkin korostui. Yritykseltä saamaansa informaatioon koskien aineetonta pääomaa 
analyytikot olivat kohtuullisen tyytyväisiä.

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus tulee etenemään seuraavasti. Johdannon jälkeen seuraa teoriaosio, jonka 

tehtävänä on tutustua tutkimuksen kannalta keskeisiin termeihin ja jo tutkittuihin 
ilmiöihin sekä rakentaa kehys, johon tulokset asetetaan Osio alkaa kappaleella kaksi, 

jossa selvennetään aineetonta pääomaa ensin käsitteenä, jonka jälkeen tutustutaan 

valikoituihin luokittelumalleihin. Kappaleessa todetaan myös aineettoman pääoman 

olennainen vaikutus yrityksen arvoon. Lopuksi tehdään katsaus lakisääteiseen ja 
vapaaehtoiseen aineettoman pääoman raportointiin.

Kappale kolme pohjustaa analyytikon roolia aluksi teoreettisella sijoittajien 
tiedontarpeiden tarkastelulla. Tämän jälkeen kerrotaan analyytikon toiminnasta 

pääomamarkkinoilla luomalla katsaus heidän tehtäväkenttäänsä ja suosituksiin liittyviin 

anomalioihin eli poikkeavuuksiin. Seuraavaksi käsitellään analyysin tekoa käytännössä ja 

käytettyjen arvonmääritysmenetelmien perusteita. Lisäksi kartoitetaan analyytikon 

käyttämiä informaatiokanavia. Teoriaosion lopuksi selostetaan mitä aikaisemmin
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tehdyissä tutkimuksissa on todettu aineettoman pääoman roolista sijoituspäätöksissä ja 
analyytikon tiedonkäytössä.

Kappale neljä esittelee käytetyt tutkimusmenetelmät ja käy läpi pääkohdin tutkimuksen 

toteuttamisen kulun. Seuraavaksi kappaleessa viisi kuvaillaan tutkimuksessa käytetty 
empiirinen aineisto, jonka jälkeen kappaleessa kuusi syvennytään tutkimuksen tuloksiin 

paneutuen merkittävimpiin aineettoman pääoman osa-alueisiin, aineettoman pääoman 

rooliin vaikuttaviin tekijöihin ja informaatiokanaviin. Kappaleessa seitsemän tiivistetään 

tärkeimmät löydökset ja tehdään johtopäätökset. Lisäksi otetaan kantaa tutkimustulosten 

yleistämiseen ja hyödyntämiseen sekä todetaan tutkimuksen heikkoudet. Lopuksi 

nostetaan esille tutkimustulosten perusteella heränneiden kysymysten pohjalta 

mahdollisia jatkotutkimuskohteita.
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2. AINEETON PÄÄOMA YRITYKSEN ARVONLUOJANA

2.1 Aineettoman pääoman määritelmiä ja ominaisuuksia

Aineeton pääoma ei ole käsitteenä vakiintunut. Jopa suomalaiset analyytikot pitävät sitä 

abstraktina ja vaikeana konkretisoida (Lee, 2001). Aineeton pääoma, aineettomat 

resurssit, aineettomat voimavarat, aineeton varallisuus, tietopääoma, osaamispääoma - 

käytetyt termit vaihtelevat osin niiden käyttäjien mukaan. Ne viittaavat käsitejoukkoihin, 
joille yhteistä on aineeton olomuoto ja kyky tuottaa yritykselle tulevaisuudessa tuottoja. 

Määritelmissä ja luokitteluissa esiintyy kuitenkin monimuotoisuutta. Eronen (1999) 
toteaa niiden riippuvan suuresti käyttöympäristöstä, siis onko kyse aineettoman pääoman 

johtamisesta vai sen käsittelystä yrityksen tilinpäätöksessä. Hänen mukaansa 

aineettomien voimavarojen määrittely tapahtuu pääosin luokittelujen avulla, joista 

valtaosa jakaa voimavarat henkilöstöön, organisaatioon ja asiakkaisiin liittyviin osioihin. 

Tunnetuimpia luokittelumalleja, joiden perusta on yrityksen johtamisessa, käsitellään 
seuraavassa kappaleessa.

Laskentatoimen näkökulmasta tehdyt tutkimukset ja kirjallisuus listaavat usein monia 

kriteereitä, joita resurssin tulee täyttää lukeutuakseen aineettomaan pääomaan. Yhteisinä 

piirteinä määrittelyille ovat usein käsitys resurssin yksilöitävyydestä ja kyvystä tuottaa 

tulevaisuudessa tuottoja, aineellisen olomuodon puute, rajallinen elämänkaari, hankinta 

ulkoisesti ostamalla tai sisäisesti kehittämällä yksilöitävissä olevista kustannuksista, 

erillinen markkina-arvo sekä kontrolloitavuus yrityksen taholta menneisyyden 

liiketoimien tai tapahtumien tuloksena (Cañibano, Garcia-Ayuso, Sánchez, 2000). 

Kyseiset määritelmät painottavat luotettavuutta relevanttiuden kustannuksella, sillä ne 

rajaavat ulkopuolelleen yrityksen kasvupotentiaalin kannalta olennaisia aineettoman 
pääoman osa-alueita.
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Euroopan Unionin selvityksessä (Eustace, 2000, s.31) aineeton pääoma määritellään 
laajasti:

"Ei-materiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn tavaroiden 

valmistuksessa tai palvelujen tuottamisessa, tai joiden odotetaan tuottavan 

tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yksiköille tai yksilöille, jotka hallitsevat niiden 

käyttöä. ”

Kyseinen määritelmä soveltuu hyvin tutkimuksen tarkoitusperiin, sillä se ei sulje 

ulkopuolelleen yrityksen kasvupotentiaalin, ja täten analyytikon näkökulmasta 

tulevaisuuden ennustamisen kannalta olennaisia aineettomia tekijöitä.

Kasvupotentiaali on käsite, jolta ei voi välttyä tutustuessa aineetonta pääomaa koskevaan 

kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Aineettoman pääoman ymmärretään vastaavan likimäärin 

markkina-arvon ja kirjanpito-arvon erotusta. Mittaustapana kyseinen määritelmä herättää 

kuitenkin kritiikkiä. Gu ja Lev (2001) muistuttavat, että näkemys olettaa virheellisesti, 

ettei markkinoilla ole virhehinnoittelua ja toiseksi, että taseen historialliset arvot kuvaavat 
varojen nykyistä arvoa. Toisaalta näkemys johtaa tuloksettomaan kehäpäättelyyn. 
Aineettoman pääoman arvoa etsitään, jotta saataisiin uutta tietoa yrityksen arvosta. Myös 

Bukh, Larsen ja Mouritsen (2001) näkevät, että markkina-arvo tulisi laskea 

kirjanpitoarvon ja aineettoman pääoman arvon avulla, ei toisinpäin.

Aineeton pääoma poikkeaa ominaisuuksiltaan aineellisesta pääomasta. Aineettomia 

resursseja voidaan yleensä käyttää monessa eri käyttötarkoituksessa yhtäaikaisesti ilman, 
että niiden hyödyllisyys vähenisi (Lev, 2001, s.22). Lisäksi niihin liittyy myös kasvavien 

tuottojen ominaisuus, kun suorituskyky ei vähene vaan kasvaa käytön myötä (Lev, 2001, 

s.31). Rajoittavana tekijänä aineettoman pääoman laajentumiselle toimii 

markkinapotentiaali. Täten aineettomasta pääomasta saatava hyöty riippuu yrityksen 

alasta. Toisaalta ongelmana on myös aineettoman pääoman johtaminen, joka on 
vaativampaa kuin aineellisen pääoman johtaminen (Lev, 2001, s.32-33).
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Olennainen aineettomien resurssien ominaisuus on korkea riskisyys, siis epävarmat 

tulevaisuuden näkymät. Kyseinen seikka toimii perustana päätökselle kohdella sijoituksia 
aineettomiin resursseihin tilinpäätöksessä kuluina. Toisaalta korkea riskisyys 

mahdollistaa aineettoman pääoman kyvyn tuottaa merkittävää arvoa yritykselle (Lev, 
2001, s.37-42). Negatiivisena ominaisuutena voidaan myös pitää epämääräisiä 

omistusoikeuksia. Sijoituksesta aineettomiin resursseihin voi päästä hyötymään myös 
yrityksen ulkopuolinen taho, esimerkiksi työntekijän siirtyessä toisen yrityksen 

palvelukseen tai kilpailijan imitoidessa patentin. Toisaalta epämääräiset omistusoikeudet 

mahdollistavat toisilta yrityksiltä oppimisen ja kilpailijoiden löydöksien 

hyväksikäyttämisen lain sallimissa rajoissa (Lev, 2001, s.33-37). Aineettomiin pääomiin 

liittyvä kustannus on myös toimivien markkinoiden puute (Lev, 2001, s.48).

Kattavimmin aineeton pääoma käsitteenä selvenee luokittelujen avulla, joita esitellään 
seuraavassa kappaleessa. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys aineettoman pääoman eri 
osa-alueista ja näkökulmista sen mittaukseen.

2.2 Aineettoman pääoman luokittelumallit ja mittaaminen

Yhteinen piirre valtaosalla aineettoman pääoman luokittelumalleista on jako henkilöstöön, 

organisaatioon ja asiakkaisiin. Kuitenkin yleisesti hyväksytty rakenne aineettomalle 

pääomalle yhä puuttuu (Eronen, 1999). Aineettoman pääoman luokittelumallit ovat 

kiinteässä yhteydessä aineettoman pääoman mittaukseen ja yrityksen sisäiseen 

raportointiin. Mallit ankkuroituvat johtamisnäkökulmaan, sillä ne on kehitetty etupäässä 

ohjaamaan ja tukemaan aineettoman pääoman johtamista. Tunnetuimpiin 
luokittelumalleihin liitetyt mittaristot muistuttavat monelta osin Kaplanin ja Nortonin 

(1992) luomaa maailmanlaajuisesti tunnettua mittaristoa Balanced Scorecardia (BSC), 
joka esittää yrityksen toiminnan tarkkailua ja mittausta taloudellisesta näkökulmasta, 

asiakasnäkökulmasta, sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulmasta sekä oppimisen ja 

kasvun näkökulmasta. Myös BSC lähtee ajatuksesta, jonka mukaan perinteiset 

rahamääräiset suoritusmittarit antavat liian suppean kuvan uuden aikakauden yrityksistä, 
joissa taidot ja osaaminen ovat olennaisin osa-alue.
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Seuraavat kappaleet 2.2.1 ja 2.2.2 esittelevät tunnetuimmat, usein tutkimuksissa ja 

kirjallisuudessa esille nostetut Sveibyn ja Edvinssonin luomat aineettoman pääoman 

luokittelumallit. Tämän jälkeen, kappaleessa 2.2.3 tutustutaan Ahosen rakentamaan 

malliin, joka edellisistä poiketen painottaa erityisesti aineettoman pääoman kausaalisia 

suhteita. Aineettoman pääoman johtamista, luokittelua, mittaamista ja raportointia on 

käsitelty myös kansainvälisissä projekteissa. Kappaleessa 2.2.4 perehdytään EU:n 

tukeman MERITUM projektin suositusten mukaiseen luokittelumalliin, jota käytettiin 
myös tutkimuksen empiiristä vaihetta toteuttaessa.

2.2.1 Sveibyn malli

Yksi tunnetuimmista aineettoman pääoman luokittelumalleista on Sveibyn esittelemä 
kolmijaottelu, jonka juuret juontavat 1980-luvun lopulla perustetun Konrad-ryhmän 

työhön, johon Sveiby itsekin kuului. Konrad-ryhmän tavoitteena oli ohjata 

tietopääomavaltaisia yrityksiä esittämään tärkein resurssi, työntekijät aiempaa 

informatiivisemmin. (Sveiby, 1998.) Luokitteluinani jakaa aineettoman pääoman 

työntekijöiden osaamiseen, sisäiseen rakenteeseen ja ulkoiseen rakenteeseen (kuvio 1). 

Työntekijöiden osaaminen liittyy heidän kykyynsä luoda aineellista ja aineetonta 

pääomaa. Sisäinen rakenne puolestaan pitää sisällään esimerkiksi patentit, mallit, 

tietokonejärjestelmät, koko hallinnollisen järjestelmän sekä organisaation kulttuurin. 

Kolmas osatekijä, ulkoinen rakenne käsittää esimerkiksi brändit, imagon, maineen, 

suhteet asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. (Sveiby, 1997 s. 10-11.)

Ulkoinen rakenneYksilöiden osaaminen

Markkina-arvo

Sisäinen rakenne

Rahamääräinen pääoma Aineeton pääoma

Kuvio 1 Aineettoman pääoman luokittelu (Sveiby, 1997)
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Intangible Asset Monitor aineettoman pääoman mittausjärjestelmä syntyi, kun Sveiby 
jalosti Konrad-ryhmän teoriaa johdon tiedon tarpeisiin soveltuvaksi (Sveiby, 1998). 

Järjestelmässä aineettoman pääoman osa-alueita mitataan kolmen indikaattoriryhmän 

avulla, jotka ovat kasvu ja uusiutuminen, tehokkuus sekä vakaus. Kullekin 

indikaattoriryhmälle johdon tulee valita yksi tai kaksi indikaattoria. Esimerkkejä 

indikaattoreista ovat koulutustaso, asiakastyytyväisyys indeksi ja organisaation ikä. 
Mittausjärjestelmän painotus tulee olla riippuvainen tiedon loppukäyttäjästä. Johdon 

näkökulmasta olennaisia ovat indikaattorit, jotka osoittavat osaamisvirtoja ja muutosta. 

Ulkoisille kohderyhmille julkaistavassa materiaalissa esitellään avainindikaattorit 
selventävin tekstein. (Sveiby, 1997 s. 163- 184.)

2.2.2 Skandian malli

Ruotsalainen yritys Skandia on toiminut pioneeriyrityksenä aineettoman pääoman 

johtamisessa ja raportoinnissa. Vuonna 1991 Leif Edvinsson nimitettiin yrityksessä 

tietopääomajohtajaksi ensimmäisenä maailmassa. Hän sai tehtäväkseen kehittää 
aineetonta pääomaa Skandia AFS:sa, joka oli nopeasti kasvava henkivakuutus- ja 

rahoituspalveluyksikkö. (Edvinsson, Malone, 1997, s. 35.) Vuoden 1995 alussa yritys 

julkaisi tietopääomaraportin ”Visualizing Intellectual capital in Skandia” 

vuosikertomuksen lisäosiona. Uuden lähestymistavan tavoitteena oli kiihtyvä ja jyrkkä 

oppimiskäyrä, jolloin yrityksen tieto integroituisi nopeasti aineelliseksi varaksi. 
(Edvinsson, 1997; Skandia, 1994)

Skandian mallia tarkastellessa on käytettävä aineettoman pääoman sijaan termiä 

tietopääoma, sillä aineeton pääoma termiä käytetään suppeammassa merkityksessä, 

tietopääoman yhtenä osa-alueena. Skandia malli (kuvio 2) perustuu 

vähentämisnäkökulmalle. Tietopääoma nähdään markkina-arvon ja rahamääräisen 
pääoman erotuksena. Kun tietopääomasta vähennetään inhimillinen pääoma, jäljelle jää 

rakenteellinen pääoma. Rakenteellinen pääoma määritellään dimensioiksi, jotka jäävät 
yritykseen henkilökunnan lähdettyä kotiin. Johdon avainrooliksi nähdäänkin inhimillisen 

pääoman muuttaminen rakenteelliseksi pääomaksi, joka on mahdollista omistaa, myydä
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ja ostaa. Rakenteellisen pääoman suurin komponentti on asiakaspääoma. Jäljelle jäävä 

erotus vastaa organisaatiopääomaa, joka puolestaan jakautuu innovaatio- ja 

prosessipääomaan. Innovaatiopääoman muodostaa aineeton omaisuus kuten patenttien ja 

tavaramerkkien arvo sekä innovaatiopääomaan liittyvä aineeton pääoma. (Edvinsson, 
1997.)

Rahamääräinen pääoma

Inhimillinen pääoma

Asiakaspääoma

T

Markki na-arvo

Tietopääoma

Rakenteellinen pääoma

Organisaatiopääoma

C
Innovaatiopääoma

Aineeton omaisuus

Prosessi pääoma

Aineeton pääoma

Kuvio 2 Skandia malli (Edvinsson, 1997, s.369)

Tietopääoman mittaamiseen Skandiassa luotiin Skandia Navigaattori (kuvio 3). Mittaristo 

sisältää viisi eri fokusaluetta, jotka ovat taloudellinen fokus, asiakasfokus, prosessifokus, 
inhimillinen fokus sekä uusiutumisen ja kehityksen fokusalue. Kullekin osa-alueelle 

johdetaan kriittisistä menestystekijöistä 3-4 indikaattoria. (Edvinsson, 1997.) Skandia 

Navigaattorin muoto, kuvaa eri osa-alueiden välistä, aikajanan kautta hahmottuvaa 

suhdetta. Taloudellinen fokus edustaa yrityksen menneisyyttä ja asiakas- sekä 

prosessifokus nykyisyyttä. Uusiutuminen ja kehitys, joka voidaan nähdä myös muiden 

fokuksien perustana, edustaa tulevaisuutta. Inhimillinen fokus ulottuu kaikkiin osa- 

alueisiin organisaation ainoana aktiivisena voimana. Ilman inhimillistä dimensiota 

yrityksessä eivät muutkaan arvoa luovat aktiviteetit toimi. (Edvinsson & Malone, 1997, 

s. 91-92.)



17

Skandia Navigaattori

Taloudellinen fokus
Menneisyys

Inhimillinen fokus NykypäiväAsiakasfokus Prose ssifokus

Uusiutumisen ja kehittymisen fokus
Tulevaisuus

Ympäristö

Kuvio 3 Skandia Navigaattori (Edvinsson, Malone, 1997, s. 91)

Edvinsson ja Malone (1997) kehittivät Skandia Navigaattorin pohjalta ehdotuksen 

yleispätevälle tietopääomaraportointirakenteelle. He nimesivät viidelle eri fokusalueille 

indikaattorit ja kehittivät eri indikaattorit yhdistävän yksittäisen tietopääomamittarin, joka 

olisi vertailukelpoinen yritysten välillä. Myös Roos et ai. (1997) pohjasivat luomansa 

mittaristón Skandian mallille. He korostavat mittaristossaan erityisesti strategiaa ja 

menestystekijöitä, joihin muodostettavat indikaattorit ankkuroidaan. Indikaattorit 

yhdistelevä tietopääomaindeksi (ic-index) mahdollistaa johdon systemaattisemmat 

vertailut eri strategioiden välillä, ja tuo lisäinformaatiota ulkoisille sidosryhmille 

yrityksen piilossa olevista arvontuottamisprosesseista.
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2.2.3 Ahosen malli

Perinteisesti esiteltyjen Sveibyn ja Skandian mallien rinnalle on syytä nostaa vähemmän 

tunnettu Ahosen (2000) luoma näkemys aineettoman pääoman luokitteluun ja 

mittaukseen. Ahosen mallissa mielenkiintoista ja edellä esitellyistä malleista poikkeavaa 
on kausaalisten mekanismien painottaminen. Hän esittelee arvoketjun (kuvio 4), jossa 

aineeton pääoma on jaoteltu syy-seuraus -suhteen näkökulmasta. Mallissa pitkän 

aikavälin menestymisen indikaattorina toimii markkinalisäarvo. Yrityksen epänormaalit 

voitot perustuvat puolestaan hyödynnettävään aineettomaan pääomaan, johon kuuluu 

kustannustehokas valmistaminen, laillisesti suojatut omistusoikeudet, asiakaspääoma, 

laajentuvat markkinat sekä luotettava johto. Luodakseen hyödynnettävää aineetonta 

pääomaa yritys tarvitsee tuottavia aineettomia resursseja, joihin kuuluvat inhimillinen 

pääoma, sisäiset rakenteet ja ulkoiset rakenteet. Inhimillinen pääoma pitää sisällään 
tiedon, demograafiset ominaisuudet, terveyden ja työkyvyn. Sisäinen rakenne viittaa 

yrityksen sisäisiin järjestelmiin ja organisaation kulttuuriin. Ulkoinen rakenne kattaa 

puolestaan suhteet tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin. (Ahonen, 2000, s.207-211.)

Tuottava aineeton pääoma | Hyödynnettävä aineeton pääoma | *| Kestävä kannattavuus

Inhimillinen pääoma Kustannustehokkuus Positiivinen markkinalisäarvo
Sisäiset rakenteet Omistusoikeudet
Ulkoiset rakenteet Asiakaspääoma

Laajentuvat markkinat 
Luotettava johto

Kuvio 4 Aineettoman pääoman arvoketju (Ahonen, 2000, s. 208)

2.2.4 MERITUM -luokittelukehys

Euroopan Unionin tukeman MERITUM (Measuring Intangibles To Understand and 

Improve Innovation Management) -projektin perimmäinen pyrkimys oli parantaa EU:n 

päätöksentekokykyä tiede- ja teknologiapolitiikan alueella, erityisesti 
innovaatiopolitiikassa. Lukuisten julkaisujen joukossa MERITUM 

käsikirjaa ”Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet” (2001),
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joka esittää suositukset aineettoman pääoman luokitteluun, mittaukseen ja raportointiin, 
pidetään projektin tärkeimpänä tuloksena.

Käsikirjassa (2001, s.7-9) esitellään luokittelukehys, joka jakaa aineettoman pääoman 

vakiintuneeseen tapaan inhimilliseen pääomaan, sisäisiin rakenteisiin ja ulkoisiin 

rakenteisiin. Se painottaa erityisesti aineettoman varallisuuden staattista ja dynaamista 

näkökulmaa (kuvio 5). Aineettomat voimavarat käsittävät aineettoman varallisuuden 

varannon, jonka arvo pystytään joskus määrittämään jopa rahallisessa muodossa. 

Aineettomat toiminnot voivat puolestaan tuottaa uusia aineettomia voimavaroja tai 

kasvattaa olemassa olevien varojen arvoa. Toiminnoilla voidaan myös mitata ja seurata 

aineettomien voimavarojen kehittymistä sekä tilaa. Esimerkkejä aineettomista 

voimavaroista eli resursseista ovat johdon osaaminen, kulttuuri ja asiakastyytyväisyys, 

toiminnoista puolestaan tutkimus- ja kehitystoiminta sekä markkinointipanostukset. 
Aineettoman pääoman johtamisen lähtökohtana toimivat yrityksen strategiset tavoitteet, 

joiden pohjalta kriittiset aineettomat varallisuuserät ja niihin liittyvät voimavarat sekä 

toiminnot määritellään vuorovaikutusvaikutus suhteet huomioiden ja kuvaten. Mittaus 

tapahtuu kriittisiin varallisuuseriin liitettävien tunnuslukujen avulla. MERITUM 

suositusten mukaista ulkoisille sidosryhmille julkaistavaa osaamisraporttia käsitellään 
luvussa 2.4.6.
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Staattinen
käsite

Dynaaminen
käsite

AINEETTOMAT VOIMAVARAT

Varallisuus Taidot

AINEETTOMAT TOIMINNOT

Uusien aineettomien 
voimavarojen 
kehittäminen 

tai
hankkiminen

Nykyisten 
aineettomien 

voimavarojen arvon 
lisääminen

Aineettomien 
toimintojen 
arviointi ja 
seuranta

Kuvio 5 Aineettoman pääoman staattinen ja dynaaminen näkökulma (Meritum, 2001, s. 9)

Aineettoman pääoman luokittelua, mittaamista ja raportointia on käsitelty MERITUM 

projektin lisäksi myös Tanskan tiede-, teknologia ja innovaatioministeriön julkaisemassa 

tietopääomaraportointiohjeistuksessa ”Intellectual Capital Statements- The New 

Guideline” (2003) sekä kansainvälissä MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual 
Capital) ja NORDIKA - projekteissa (Intellectual Capital Managing and Reporting, A 

Report from the NORDIKA Project, 2001). Kansainväliset projektit korostavat osaltaan 

aineettoman pääoman koettua olennaista merkitystä yritysten menestymiselle ja täten 

koko taloudelle. Sen tärkeä rooli on todettu myös tieteellisissä tutkimuksissa. Seuraavassa 

kappaleessa käsitellään aineetonta pääomaa yrityksen tuottojen sekä markkina-arvon 

näkökulmasta.
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2.3 Aineettoman pääoman vaikutus yrityksen arvoon

Aineettoman pääoman ja yrityksen tuottojen sekä markkina-arvon välistä suhdetta on 

tutkittu kohtalaisen laajasti. Usein motiivina tutkimukselle on ollut ottaa kantaa 

kirjanpidon historiapainotteisuudelle ja yleiselle käytännölle vähentää aineettomaan 

pääomaan liittyvät kustannukset välittömästi kuluina. Amir ja Lev (1996) toteavat 

langattomaan viestintäalaan kohdistuvassa tutkimuksessaan ei-rahamääräisten 

indikaattorien olevan relevantteja yrityksen arvonmääräytymisessä. Tutkimuksen mukaan 

perinteiset rahamääräiset mittarit ovat suurilta osin jopa irrelevantteja. Kuitenkin, kun 

tuloslaskentaa oli koijattu liiallisesta aineettoman pääoman kulujen vähentämisestä, 

tuottoluvut yhdistettyinä ei-rahamääräiseen informaatioon selittivät osakkeen hintoja.

Ehkä kiistattomimman näytön vaikutuksesta tulevaisuuden tuottoihin ja markkina-arvoon 

ovat saaneet aineettomiin toimintoihin liittyvät tutkimus- ja kehitysmenot. Tutkimukset 

toteavat T&K- kulujen olevan voimakkaassa yhteydessä markkina-arvoihin ja puoltavat 

tuloksiin pohjautuen T&K- kustannusten aktivoimista. (Sougiannis, 1994; Lev & 

Sougiannis, 1996). Aktivointiajaksi, positiiviseen markkina-arvovaikutukseen perustuen, 
ehdotetaan jopa 5-10 vuotta (Hirschey & Weygant, 1985). Myös 

ohjelmistokehityskustannukset, jotka ovat US GAAP:n mukaan yleisestä aineetonta 

pääomaa koskevasta käytännöstä poiketen mahdollista aktivoida, ovat positiivisesti 
yhteydessä osaketuottoihin ja raportoituihin tuloihin (Aboody & Lev, 1998). Chauvinin ja 

Hirsheyn tutkimus (1993) havaitsee voimakkaan positiivisen yhteyden T&K- 

intensiivisyyden ja markkina-arvon välillä, erityisesti korkean teknologian yrityksissä. 

Bublitzin ja Ettredgen (1989) tutkimus puolestaan toteaa T&K- kustannusten vaikutuksen 

osaketuottoihin riippuvan tuotetyypistä. Tutkimus puoltaa kustannusten aktivointia, kun 

kyse on kestokulutushyödykkeistä. Ei-kestokulutushyödykkeiden suhteen tulokset ovat 
kuitenkin ristiriitaiset.
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Toinen laajahkosti tutkittu alue on mainoskulujen ja markkina-arvon välinen yhteys. 

Mainoskulujen on todettu olevan yhteydessä tulevaisuuden tuottoihin ja markkina-arvoon 

(Graham & Frankenberger, 2000). Mainoskustannusten vaikutus on kuitenkin T&K- 

kustannuksia lyhyempi, sillä tulokset viittaavat 1-5 vuoden aktivointiaikaan riippuen 

tuotetyypistä. Kun kyse on kestokulutushyödykkeistä, poistoprosentti tulisi olla 10-20%, 
ja ei-kestokulutushyödykkeiden tapauksessa 30-60%. (Hirschey & Weygant, 1985.) 
Grahamin ja Frankenbergin (2000) tutkimus havaitsee aktiiva-arvon kestävän kauimmin 

kuluttajatuote- sekä teollisuustuotealalla ja lyhyimmin myynti- sekä palvelualalla. Myös 

Abdel-Khalikin tutkimus (1975) toteaa mainonnan ja myynninedistämistoiminnan 

tehokkuuden vaihtelevan eri alojen välillä. Näyttö mainoskustannusten ja markkina-arvon 

välisestä suhteesta ei kuitenkaan ole kiistaton. Bublitzin ja Ettredgen (1989) vertaillessa 

osaketuottoja ja mainonnan kustannuksia, 12 tehdystä testistä 11 puolsivat mainonnan 

kustannusten käsittelemistä välittömästi kuluina.

Myös brändien arvojen aktivoimisesta taseessa on käyty keskustelua. Keskeinen syy 

brändien aktivoimatta jättämiselle on ollut huoli siitä, ovatko kyseiset arvot luotettavasti 
arvioitavissa. Tunnetun Interbrand ltd:n metodilla laskettujen brändien arvojen on todettu 

olevan merkittävässä yhteydessä osakkeiden hintoihin ja tuottoihin. Toisaalta positiivista 
yhteyttä ei löydetty brändien arvojen ja myynnin kasvun välillä. (Barth et ai., 1998.)

Myös asiakastyytyväisyys näyttäisi Ittnerin ja Larckerin (1998) tutkimuksen valossa 

tärkeältä yrityksen menestymisen kannalta. Asiakastyytyväisyyden todettiin korreloivan 

positiivisesti ja tilastollisesti merkittävästi tulevaisuuden tuottojen kanssa. Korkeilla 

asiakastyytyväisyyden tasoilla hyödyt kuitenkin näyttivät vähenevän. Myös 

osakemarkkinoille asiakastyytyväisyysmittarit vaikuttivat tutkimuksen mukaan 

relevanteilta.

Yllättävää on, ettei aineettoman pääoman tärkeintä osa-aluetta, henkilöstöä ja siihen 
liittyviä panostuksia ole asetettu yhtälailla suurennuslasin alle. Lev (2001, s. 74) epäilee 
henkilöstöhallintokäytäntöjen, kuten työntekijöiden kompensaatio- ja 

arviointijäijestelmän vaikutuksen kartoittamattomuuden syyksi julkisen informaation
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puutteen. Toisaalta näkökulma ei ole uusi; henkilöstön käsittelemisestä yrityksen varana 

kirjoitettiin jo 60-luvulla, tosin johdon perspektiivistä liikkeelle lähtien (Hekimian & 
Jones, 1967).

Yhteenvetona voidaan todeta tutkimusten osoittaneen panostusten aineettomaan 

pääomaan vaikuttavan monilta osin yrityksen arvoon. Täten ne ovat relevanttia tietoa 

sijoittajille. Siihen mitä kirjanpitostandardit määräävät aineettomasta pääomasta 

raportoitavaksi tehdään katsaus seuraavassa kappaleessa, jossa lisäksi tutustutaan 
tilinpäätössäännöstöä koskevaan kritiikkiin ja vapaaehtoiseen raportointiin aineettomasta 
pääomasta.

2.4 Aineettomasta pääomasta sijoittajille julkaistu informaatio

Kirjanpitolaki määrää, että tilinpäätöksen tulee antaa ”oikeat ja riittävät” tiedot yrityksen 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Edellisessä kappaleessa todettiin panostusten 

aineettoman pääoman vaikuttavan yrityksen arvoon, jolloin ne ovat myös relevanttia 

tietoa sijoittajille. Kirjanpitolaki ja IAS/IFRS kirjanpitostandardit suhtautuvat kuitenkin 

aineettomaan pääomaan aktivointiin kohtuullisen suurella varauksella. Taseen 
historiapainotteisuus onkin herättänyt kriittistä keskustelua tilinpäätösinformaation 

riittävyydestä. Yhtenä ratkaisuna on nähty aineettomasta pääomasta raportointi 

tilinpäätöksen ulkopuolella.

Aluksi kappaleissa 2.4.1 ja 2.4.2 käsitellään, mitä kirjanpitolaki ja IAS/IFRS -standardit 

säätävät aineettoman pääoman käsittelystä tilinpäätöksessä. Tämän jälkeen, kappaleessa

2.4.3 kerrotaan aineettoman pääoman aktivointiin verrattain vapaamielisesti 

suhtautuneista Australian GAAP -säännöksistä, jotka ovat kuitenkin siirtyneet vuoden 
2005 alussa historiaan. Kappaleessa 2.4.4 tutustutaan kritiikkiin tilinpäätösinformaation 

riittämättömyydestä, jonka jälkeen kappaleessa 2.4.5 käsitellään vapaaehtoista 

raportointia aineettomasta pääomasta. Lopuksi kappaleissa 2.4.6 ja 2.4.7 käsitellään
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MERITUM projektin ja tanskalaisen ohjeistuksen suosituksia yrityksen ulkoiseen 
raportointiin.

2.4.1 Suomalainen kirjanpitonormisto

Kirjanpitolaki uudistui 30.12.2004. Uudistus muuttaa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä 
IAS/IFRS -säännöstön käyttöönottoon soveltuvaksi, ja saattaa voimaan IAS -asetuksen, 

jonka mukaan kaikkien Euroopan talousalueella julkisesti noteerattujen yritysten tulee 

laatia konsernitilinpäätöksensä IAS -standardien mukaisesti. Lain mukaan muille 
kirjanpitovelvollisille standardien käyttö on vapaaehtoista. Kirjanpitolain uudistus tuo 

muutoksia myös aineettoman omaisuuden aktivointiin tilinpäätöksessä määräten 

esimerkiksi tiettyjen aineettomien hyödykkeiden hankintamenon aktivoinnin pakolliseksi.

Kirjanpitoasetuksen tasekaava tuntee termin aineettomat hyödykkeet, johon kuuluvat 

kehittämismenot, aineettomat oikeudet, liikearvo ja muut pitkävaikutteiset menot. 

Kirjanpitolaki jakaa aineettoman omaisuuden aktivointinäkökulmasta kolmeen ryhmään. 

Vastikkeellisesti hankitut toimiluvat, patentit, lisenssit, tavaramerkit sekä vastaavat 

oikeudet ja varat kuuluvat ryhmään, joiden hankintameno tulee aktivoida. Toisen ryhmän 

muodostaa puolestaan aineeton omaisuus, jonka hankintameno voidaan käsitellä 

tilikauden kuluna tai aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. Hankintameno on 

poistettava vaikutusaikanaan korkeintaan viiden vuoden kuluessa, jollei pidempi 

poistoaika, kuitenkin maksimissaan 20 vuotta, ole erityisen perusteltua. Kolmannen 

ryhmän muodostavat menot, joita ei saa aktivoida taseeseen. Kirjanpitolaki määrää 

perustamis- ja tutkimusmenot kirjattavaksi aina tilikauden kuluksi. Kehittämismenot 

voidaan sen sijaan aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätös 26.1.1998 kuitenkin asettaa tarkempia ehtoja 
kehittämismenojen aktivoinnille edellyttäen esimerkiksi, että kehittämishankkeen 

kohteena oleva hyödyke on yksilöitävissä ja kannattavuus osoitettavissa todennäköiseksi

Kirjanpitolain uudistuksen myötä myös toimintakertomuksen sisältövaatimukset ovat 

kasvaneet. Toimintakertomuksessa on arvioitava yrityksen riskejä, epävarmuustekijöitä 

sekä muita liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja taloudellisen aseman ja
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tuloksen arvioinnin lisäksi. Kirjanpitovelvollisen on myös esitettävä tunnuslukuja 

yrityksen taloudellisesta asemasta, tuloksesta, henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä.

2.4.2 IAS/IFRS- standardit

Kansainvälinen tilinpäätösnormisto IAS/EFRS- standardit (International Accounting 

Standards/ International Financial Reporting Standards) tuovat mukanaan suuria 

muutoksia suomalaisten pörssiyritysten kirjanpitoon vuodesta 2005 lähtien. Normisto 

sääntelee kirjanpitoa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä yksityiskohtaisemmin ja 
joustamattomammin antaen yrityksille kirjanpitolakia vähemmän harkintavaltaa. 

Tavoitteena on vertailukelpoisuuden kasvattaminen. Aineettomia hyödykkeitä käsitellään 

kahdessa standardissa IAS 38:ssa ”Aineettomat hyödykkeet” ja EFRS 3:ssa ”Yritysten 
yhteenliittymät”.

IAS 38 määrittelee taseeseen kirjattavan aineettoman hyödykkeen yksilöitävissä olevaksi 

omaisuuseräksi, johon yrityksellä on määräysvalta ja joka tuottaa tulevaisuudessa 

todennäköisyyslaskelmien perusteella taloudellista hyötyä. Lisäksi aineettoman 

hyödykkeen hankintamenon tulee olla luotettavasti määriteltävissä. Jollei aineeton erä 

täytä vaadittuja kriteerejä, kustannus vähennetään välittömästi kuluna.

Tutkimusmenot kirjataan IAS 38:n mukaan aina kuluksi. Kehittämismenot on puolestaan 

suomalaisesta kirjanpitolaista poiketen aktivoitava, jos ne täyttävät tarkat kriteerit. Näihin 

kriteereihin kuuluvat hyödykkeen käyttökelpoisuus, tulevaisuuden taloudellisen hyödyn 
todennäköisyys, yrityksen aikomus, resurssit ja kyvyt saattaa hyödyke valmiiksi sekä 

menojen luotettava kohdentaminen projektille. Muussa tapauksessa myös kehitysmenot 

kirjataan kuluksi. (KPMG, 2004,s. 42.)

Alkuperäisenä kirjausperusteena aineettomalle hyödykkeelle toimii hankintahinta. 
Sisäisesti aikaansaadun aineettoman hyödykkeen hankintamenoon kohdistetaan kaikki 

sen tekemisestä aiheutuneet välittömät menot ja kohdistettavissa olevat, hyödykkeelle 

välttämättömät yleismenot. Menot aktivoidaan siitä lähtien, kun projekti on saavuttanut
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kehitysvaiheen. Yleensä vain pieni osa pitkäaikaisen projektin kokonaiskustannuksia 

voidaan siis aktivoida. Jos aineettomalla hyödykkeellä on määrittelemätön pitoaika, 

poistoja ei tehdä vaan se kohdistetaan IAS 36:n mukaiselle arvonalentumistestaukselle. 

Jos pitoaika on puolestaan rajallinen, hyödykkeestä tehdään systemaattisesti poistot 
pitoajan kuluessa. (KPMG, 2004,s.41-44.)

Aineettomien hyödykkeiden aktivointia rajoittavat lukuiset säännökset. Sisäisesti 

aikaansaatua liikearvoa ei voida koskaan merkitä taseeseen varaksi, sillä se ei ole 

yksilöitävissä eikä myöskään yrityksen määräysvallassa. IAS määrää, etteivät sisäisesti 

aikaansaadut tuotemerkit, lehtien nimet, julkaisunimikkeet ja asiakasluettelot ole 

kirjattavissa taseen varoiksi, sillä ne eivät ole erotettavissa menoista, joka liittyvät 

yrityksen kehittämiseen kokonaisuutena. Lisäksi esimerkiksi liiketoiminnan 

käynnistämiskulut, koulutustoiminnan menot sekä mainonta- ja myynninedistämismenot 
kuuluvat kiellettyjen listalle. (KPMG, 2004, s.42-43.)

IAS / IFRS -standardit kohtelevat hyvin eriarvoisesti sisäisesti luotuja ja ulkoisesti 

hankittuja aineettomia hyödykkeitä. Esimerkiksi sisäisesti aikaansaatuja tuotemerkkejä ei 
voida kirjata aineettomiksi hyödykkeiksi, kun puolestaan ostetut tuotemerkit tulee 

aktivoida aktivointiehtojen täyttyessä. Yritysten yhteenliittymiä koskevan IFRS 3:n 

taustalla on ajatus, että mahdollisimman suuri osa liikearvosta allokoidaan hyödykkeille 
mukaan lukien tunnistettavissa olevat aineettomat hyödykkeet. Tällöin myös hankittavan 
yrityksen sisäisesti kehitetyn hyödykkeen arvo kirjataan taseeseen, jos vain se on 

yksilöitävissä ja käypä arvo määriteltävissä. Jos ryhmä aineettomia hyödykkeitä voi olla 

eroteltavissa muista, voidaan koko ryhmä kirjata taseeseen. Hankitut varat kirjataan 

käypään arvoon, joka voidaan määritellä esimerkiksi toimivien markkinoiden perusteella 

tai käyttämällä arvonmäärityksiä tekevien yritysten määrittelemiä arvoja. (KPMG, 2004, 

s.41-42.)
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2.4.3 Poikkeus yleisestä käytännöstä: Australian GAAP

Vaihtoehtoisena lähestymistapana aineettoman pääoman aktivointiin on toiminut 

Australian GAAP, joka kuitenkin on jäämässä historiaan maan siirryttyä IAS/IFRS- 

standardeihin vuoden 2005 alussa. Australian GAAP on antanut johtajille laajan 

harkintavallan aktivoida aineettomia varoja kuten esimerkiksi brändejä katsomatta siihen 

ovatko ne sisäisesti luotuja vai ulkoisesti hankittuja. Aktivointi on ollut myös 
käytännössä yleistä. Huomion arvoista on myös säännöstön antama laaja, 

harkinnanalainen mahdollisuus korottaa aineettoman pääoman arvoa todelliseen arvoonsa. 

Arvonkorotus on ollut tosin mahdollista vain, jos koko varaluokan arvo uudelleen 

arvioidaan. Luonnollisesti muiden kirjanpitosäännösten tapaan, arvonalennusta on 

vaadittu, kun varan todellinen arvo alittaa aktivoidun arvon. Poikkeuksena kyseiselle 

arvonkorotussäännölle on toiminut liikearvo, joka on ollut uudelleen arvotettavissa vain 

aktivoitua alempaan arvoon. Aineettoman pääoman arvonkorotukset on todettu olevan 

voimakkaassa yhteydessä osakkeenhintoihin. Australian GAAP:in harkinnanvaraisuus ja 
vapaamielisyys ovat olleet siis tältä osin perusteltua. (Barth & Clinch, 1998.) Yllättäen 

Australian poikkeava kirjanpitokäytäntö ei kuitenkaan ole ollut linjassa muiden 

vuosikertomusten osien sisältämien aineetonta pääomaa koskevien tietojen kanssa. 

Guthrie et ai. (1999) tekemän selvityksen mukaan tietopääoman avaintekijät ovat heikosti 

johdettuja ja raportoituja. Kyse aineettoman pääoman aktivointikohtelussa onkin ollut 

näkemyksestä, jonka mukaan kaikkia yrityksen varoja tulisi kohdella samalla tavalla.

Vaikka IAS/IFRS -standardit näyttävät vakaavan maailmaa, säännösten mukainen 

aineettoman pääoman kirjanpitokohtelu herättää keskustelua. Kuluna kirjaamista 

puolustetaan esimerkiksi mitattavuuden, yksilöitävyyden ja epävarmuuden nojalla. 

Toisaalta on todettava, että standardien mukainen sisäisesti luotujen ja ulkoisesti 

hankittujen aineettomien hyödykkeiden aktivointikohtelu on eriarvoista. Tämä herättää 

kysymyksen esimerkiksi fuusioituneiden ja fuusioitumattomien yritysten tilinpäätösten 

vertailukelpoisuudesta. Keskusteluun koskien aineettomasta pääomasta julkaistun 
informaation riittävyyttä tutustutaan seuraavassa kappaleessa.
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2.4.4 Kritiikkiä taseinformaation riittämättömyydestä ja ratkaisuehdotukset

Aineettomien hyödykkeiden rajalliset aktivointimahdollisuudet ovat saaneet osakseen 

kritiikkiä. Tutkimukset ovat nimittäin havainneet, että laskentainformaation hyödyllisyys 
on vähentynyt ja arvorelevanttius heikentynyt (Lev & Zarowin, 1999; Brown et ai., 1998). 

Perinteiset taloudelliset avainindikaattorit; liikevaihto, kassavirrat ja kirja-arvot 

kuvastavat yhä huonommin markkina-arvoja (Lev & Zarowin, 1999). Lev ja Zarowin 

(1999) näkevät vallitsevan raportointijärjestelmän epäonnistuvan vakavimmin aineetonta 

pääomaa koskevassa kirjanpidossa, kun ”meno tulon kohdalle” - periaate ei toteudu. 

Ratkaisuksi ongelmaan Lev ja Zarowin ehdottavat laajaa aineettomien investointien 

aktivointia ja systemaattista raportointikäytäntöjen uusimista. Lev (2001,s. 103) 

muistuttaa, etteivät mittaus- ja arvostusvaikeudet saisi toimia puolustuksena relevantin 

informaation julkistamatta jättämiselle. Myös Sveiby (1997, s. 152-153), joka on 

kehittänyt keskeisen aineettoman pääoman luokittelumallin, näkee tarpeen aineettomien 

varojen nykyistä laajemmalle aktivoinnille.

Viranomaistahoilla uudistuksen tarve on huomattu. Euroopan Unionin julkaisemassa 

aineettoman varallisuuden roolia käsittelevässä raportissa asiantuntijaryhmä näkee 

tarpeen laskentatoimen kehyksen kiireelliselle ajanmukaistamiselle (Eustace, 2000). 

Raportti toteaa olemassa olevan kustannusperusteisen mallin perustuvan historian 

tapahtumiin, kun taas arvo jo käsitteenä on tulevaisuuteen peilaava. Nykyinen 

raportointimalli ei ole asiantuntijaryhmän mukaan tarpeeksi joustava vastaamaan 

sijoittajien tiedontarpeisiin. SEC:n (U S. Securities and Exchange Commission) jäsen 

Wallman (1995) kritisoi taseen kyvyttömyyttä kuvata todellista taloudellista tilannetta. 

Monien yritysten nopeimmin kasvavat ja tärkeimmät osat jäävät taseen ulkopuolelle. 

Wallman (1995, s.85) toteaa:

”Jättämällä taseelle vain antiikkistatuksen jätämme huomioimatta laajan

tilinpäätöskäyttäjäryhmän tarpeet...”

Yhtenä ratkaisuna Wallman tuo esille raportoinnin perinteisen tilinpäätöksen ulkopuolella. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) tiedotteen (Aineettoman pääoman ohjauksella
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tehokkuutta yritystoimintaan, 23.01.2002) mukaan kansainvälisesti on tunnustettu, ettei 

subjektiivisiin arvostuksiin perustuvia aineettomia voimavaroja ole järkevää tuoda 

perinteiseen taseinformaatioon. Lisäksi Suomessa nähdään yleisesti, ettei lakisääteistä 

raportointia tulisi nykyisestä laajentaa. KTM:n tiedotteen mukaan aineettomien 

voimavarojen raportointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia vaan ratkaisut ovat 

yrityskohtaisia, ja yrityksen on itse punnittava ulkoisen raportoinnin hyödyt. Selkeästi 

aineettoman pääoman raportoinnin puolesta on toiminut Tanska, jonka tilinpäätössäännös 

vuodelta 2002 vaatii suurilta julkisilta instituutioilta tietopääomaresurssien kuvailua 
vuosikertomuksissa, jos nämä ovat yrityksen tulevaisuuden tuotoille keskeisiä 

(Intellectual Capital Statements - The New Guideline, s. 47). Suurin osa lain vaatimasta 

raportoinnista voidaan tehdä myös erillisen, vuosikertomukseen liitettävän 

tietopääomaraportin muodossa, jota koskevaa ohjeistusta käsitellään kappaleessa 2.4.7.

2.4.5 Vapaaehtoinen raportointi aineettomasta pääomasta

Käyttävätkö yritykset mahdollisuutta viestiä aineettomasta pääomasta sijoittajille ja 

muille ulkopuolisille kohderyhmille? Aihealuetta on tutkittu hyvin rajallisesti. Gelb (2002) 

havaitsi tutkimuksensa tulosten viittaavan siihen, että yritykset, joilla on paljon aineetonta 

pääomaa, pitävät perinteistä kirjanpitoinformaatiota suhteellisen tehottomana keinona 

viestiä sijoittajien kanssa, ja ovat tämän vuoksi taipuvaisia painottamaan lisäviestintää, 

vapaaehtoisten julkaisujen ja sijoittajasuhteiden muodossa. Yhdysvaltalaisen selvityksen 

mukaan (Steerings Committee, 2001) yritykset lääketeollisuudessa raportoivat laajasti 

tutkimus- ja kehitystoiminnoista, mutta muiden alojen yritysten raportointi oli yleisesti 

niukkaa. Syyksi vähäiseen raportointiin tutkimus- ja kehitystoiminnasta arveltiin 

kilpailullista haittaa tietojen paljastamisesta. Englantilaisia pörssiyhtiöitä kartoittava 
tutkimus puolestaan havaitsi tietopääomasta viestimisen vuosikertomuksissa lisääntyneen 

merkittävästi 90-luvun loppupuolella. Lisäksi tutkimus totesi yritysten vähentävän 

viestimisen määrää, jos tietopääoman suorituskyky on liian korkea. (Williams, 2001.) 

Camaghanin (1999) tutkimuksessa havaittiin puolestaan yrityksen koolla olevan 

positiivinen vaikutus aineettoman pääoman raportointiasteeseen.
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Ehkä yksi syy niukkaan raportointiin on tärkeän kohderyhmän analyytikoiden 

passiivisuus lisäinformaation julkistamisen kannustamisessa. Heidän taholtaan ei ole 

tullut paineita taloudellisen raportoinnin säännöstelyn kasvattamiseen. Vaikka sijoittajat 

ja analyytikot uskovat, että ei-taloudellinen informaatio voi olla tärkeää, he eivät ole 

vakuuttuneita siitä, että informaation pitäisi tulla suoraan yritykseltä johtuen tiedon 

mahdollisesta puolueellisuudesta ja vertailukelpaamattomuudesta (Eccles & Mavrinac, 
1995). Toisaalta erään tutkimuksen mukaan (Bukh et ai., 2004) tanskalainen 

tietopääomaraportti ja listautumisesite sisältävät likimain yhtä paljon informaatiota 

aineettomasta pääomasta, mitä voidaan pitää viitteenä tiedon tarpeellisuudesta 

analyytikoille ja sijoittajille. Lev (2001, s.87-90) epäilee raportoinnin

kehittymättömyyden yhdeksi syyksi sen, että analyytikot saavat tarvitsemansa 

informaation yrityksen innovaatioprosessista suoraan johtajilta. Täten on mahdollista, että 

tapaamiset johdon kanssa kompensoivat yrityksen julkaiseman informaation 
puutteellisuutta juuri aineettoman pääoman suhteen. Aboody ja Lev (1998) toteavat, että 

jos analyytikot saavat yksityistä informaatiota koskien esimerkiksi kehitettäviä tuotteita, 

niiden onnistumisastetta ja odotettua markkinaosuutta, heillä on motiivi suorastaan 

vastustaa kyseisen informaation julkistamista. Kyseistä ilmiötä on kuitenkin hyvin vaikea 
empiirisesti todistaa.

Vaikkei paineita aineettoman raportoinnin kehittämiseen ole juuri ilmennyt yritystä 

sijoittajaperspektiivistä tarkastelevien kohderyhmien taholta, kansainvälinen 
tutkimusprojekti MERITUM ja tanskalainen ohjeistus ovat luoneet suuntaviivoja 
ulkoiseen raportointiin.

2.4.6 MERITUM osaamispääomaraportti

Kappaleessa 2.2.4 esiteltiin MERITUM suositusten mukainen kehys aineettoman 

pääoman luokitteluun. MERITUM käsikirja (Aineettoman varallisuuden johtamisen ja 

raportoinnin periaatteet, 2001, s.23-28) opastaa yrityksiä myös osaamispääomaraportin 

julkaisemisessa. Raportin päätehtäväksi nähdään ulkoisille sidosryhmille viestimisen 

arvoperustan kannalta tärkeistä yrityksen kyvyistä, voimavaroista ja sitoumuksista.
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Raportoinnin kohteena nähdään kaikki tärkeät sidosryhmät, eikä sijoittajia ole korostettu. 

Sen tulisi tuottaa myös yritykselle arvoa edistämällä suhteiden parantumista sidosryhmiin.

Osaamispääomaraportissa yritys esittelee seuraavat osiot:

• yrityksen visio

• aineettomia voimavaroja ja toimintoja koskeva yhteenveto

• tunnu slukuj ärj estelmä

Raportin ensimmäisessä osiossa, joka käsittelee visiota, määritellään yrityksen 

päätavoitteet, strategia sekä kriittiset aineettomat varallisuuserät, joiden avulla strategiset 

tavoitteet muutetaan tiedontuotantoprosessiksi. Visiossa selvennetään, miten yritys luo 

arvoa sidosryhmille, esimerkiksi asiakkaille, kun tavoitteet saavutetaan. Sijoittajille 

kuvaillaan puolestaan yritykseen sijoittamisen houkuttelevuutta, (emt., s.24-25.)

Raportin toisessa osiossa yritys määrittelee aineettomat voimavarat, jotka sillä on tai sen 
tulee hankkia sekä ne aineettomat toiminnot, joihin sen on ryhdyttävä saavuttaakseen 

tavoitteensa. Voimavarat tulee jaotella lajinsa mukaan inhimilliseen pääomaan, sisäisiin 

rakenteisiin ja ulkoisiin rakenteisiin. Mahdollisuuksien mukaan toiminnot jaotellaan 

kehittämis- ja seurantatoimenpiteisiin. Lisäksi osiossa kuvaillaan prosessit joiden avulla 

aineettoman pääoman mittaaminen muunnetaan johdon toimenpiteiksi, (emt., s.25-26.)

Kolmannessa osiossa yrityksen tulee julkaista tunnusluvut, jotka se näkee tärkeäksi 

johtamisen ja seurannan kannalta. Osio antaa ulkopuoliselle mahdollisuuden seurata 

tavoitteiden saavuttamista. Tunnusluvut jaotellaan mahdollisuuksien mukaan staattisen 

tai dynaamisen luontonsa mukaan. Kokonaisuudessaan osaamispääomaraportti luo kuvan 

arvonluontiprosessista. Se selventää miten yritys luo arvoa ja johtaa aineetonta pääomaa, 
(emt., s.26-27)
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2.4.7 Tanskalainen tietopääomaraportti

Tanska on toiminut aktiivisesti aineettoman pääoman johtamisen ja raportoinnin 

kehittämisessä. Kuten edellä todettiin tanskalainen lainsäädäntö velvoittaa suurilta 

yksityisiltä yhtiöiltä tietopääomaresurssien kuvailua vuosikertomuksissa tai erillisessä 

raportissa, jos ne ovat tulevaisuuden tuottojen kannalta erityisen tärkeitä. (Intellectual 

Capital Statements, 2003, s.47.) Tanskan tiede-, teknologia- ja innovaatioministeriön 

tietopääomaraportointiohjeistus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2000. Sen jälkeen 

noin 100 hyvin erilaista yhtiötä on ottanut sen käyttöönsä. (Intellectual Capital 

Statements- The New Guideline, 2003,s.3.)

Tanskalaisen ohjeistuksen mukainen tietopääomaraportti identifioi ja tuo julki yrityksen 

tietopääomajohtamisstrategian. Täten se toimii sekä johdon työkaluna että 

viestintävälineenä sekä sisäisesti työntekijöille että ulkoisesti eri sidosryhmille kuten 

esimerkiksi asiakkaille, partnereille, sijoittajille ja yhteiskunnalle. Raportin muoto ja 

fokus riippuu luonnollisesti raportin kohderyhmästä. Sijoittajan näkökulmasta ulkoisesti 

julkaistavan raportin tulisi todentaa yrityksen kykyä selviytyä tulevaisuuden kilpailussa. 

(Intellectual Capital Statements- The New Guideline, 2003, s. 7-8.)

Ohjeistus esittelee seuraavanlaisen rakenteen julkistettavalle, erilliselle 

tietopääomaraportille:

• vuosikertomus

• yrityksen kuvailu

• tietopääomakertomus

• tietopääomamalli (intellectual capital statement model)

• johdon haasteet sisältäen aloitteet ja indikaattorit

• laskentasäännöt

Aluksi, vuosikertomusosio luo kokonaiskuvan tietopääoman tilasta yrityksessä antaen 

johdolle mahdollisuuden kuvata yrityksen tavoitteet, haasteet ja tulokset
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tietopääomaresurssien valossa. Osio myös selventää tietopääomaraportin julkistamisen 

tarkoitusta. Toisessa osiossa kuvaillaan puolestaan lyhyesti keskeiset tiedot yrityksestä. 

Kolmas osio, tietopääomakertomus on muotoiltuna kohderyhmän tarpeisiin ja keskittyy 

yksinkertaisessa muodossa puhtaasti avaintekijöihin. Tietopääomamalli kuvaa 
kokonaisvaltaisesti tietopääoman johtamista kaavion muodossa. Raportin lopuksi, ennen 

laskentasääntöjä, johdon haasteet kuvaavat tietopääomaan liittyviä haasteita, edellisen 

vuoden saavutuksia sekä käynnistettäviä aloitteita. (Intellectual Capital Statements, 2003, 
s. 49-54.)

Tanskan tiede-, teknologia- ja innovaatioministeriö on myös aktiivisesti pyrkinyt 

edistämään ulkoisten tietopääomaraporttien julkistamista ja tunnettavuutta sekä 

käyttöarvoa pääomamarkkinoilla julkaisemalla erillisen ohjeistuksen 

tietopääomaraporttien analysointiin ja niiden vertailuun. Ohjeistuksessa esitelty metodi 

on tosin vasta alustavassa muodossa ja vain harvojen analyytikoiden testaama. Metodissa 

analysoidaan tanskalaisen ohjeistuksen mukaiset resurssikategoriat, työntekijät, asiakkaat, 

prosessit ja teknologiat, kolmen tarkastelukriteerin näkökulmasta, jotka ovat resurssit, 

toiminnot ja vaikutukset. Ohjeistossa kuitenkin painotetaan, ettei kvalitatiivisen 

arvioinnin tulokseksi voida suoraan saada ennustetta yrityksen tulevaisuuden kasvusta ja 

kannattavuudesta. (Analysing Intellectual Capital Statements , 2003, s.4.)

Ennen analysointiohjeistuksen julkaisemista, vuonna 2001 toteutetun tutkimuksen 

mukaan (Bukh et ai., 2001) vain hyvin harvat tutkimukseen osallistuneista, 
tietopääomaraporttia julkaisevasta 19 tanskalaisesta yrityksestä näkivät tietopääoman 

kiintoisana pääomamarkkinoiden kannalta. Tärkeimmät syyt raportin työstämiselle 
liittyivät tietopääoman johtamiseen kuten strategian tukemiseen, työntekijöiden 

houkuttelemiseen ja kehittämiseen, tiedonjakoon sekä innovaatiotoimintojen 

vahvistamiseen ja esille tuomiseen. Mielenkiintoista on seurata, tuovatko 

analysointiohjeet, raporttien kehittyminen sekä yleistyminen tilanteeseen muutosta.
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2.5 Yhteenveto

Kappaleessa kaksi on luotu katsaus aineettomaan pääomaan, mitä se käsitteenä tarkoittaa 

ja mitä tietoja yritykset siitä julkaisevat. Kuten kappaleen alussa todettiin, termillä 

aineeton pääoma viitataan käsitejoukkoihin, joille yhteistä on aineeton olomuoto ja kyky 

tuottaa yritykselle tulevaisuudessa tuottoja. Tämän tutkimuksen empiiriseen osaan 
kuuluvissa haastatteluissa hyödynnettiin seuraavaa Euroopan Unionin julkaisemassa 

raportissa käytettyä määritelmää:

”Ei-materiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn tavaroiden 

valmistuksessa tai palvelujen tuottamisessa, tai joiden odotetaan tuottavan 
tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yksiköille tai yksilöille, jotka hallitsevat niiden 

käyttöä. ” (Eustace, 2000, s.31)

Kyseinen määritelmä soveltuu hyvin tutkimuksen tarkoitusperiin, sillä se ei sulje 

ulkopuolelleen yrityksen kasvupotentiaalin, ja täten analyytikon näkökulmasta 

tulevaisuuden ennustamisen kannalta olennaisia aineettomia tekijöitä.

Aineettoman pääoman määrittely tapahtuu usein luokittelumallien avulla, joiden perusta 

on yrityksen johtamisnäkökulmassa. Kappaleessa katsaus luotiin Sveibyn, Edvinssonin, 

Ahosen ja MERITUM -suositusten esittämiin aineettoman pääoman malleihin. EU:n 

tukeman MERITUM -projektin esittelemän mallin mukaista luokittelumallia käytettiin 

apuvälineenä analyytikkoja haastatellessa (liite 2), sillä se tukee tutkimuksen laajaa 

näkökulmaa aineettomaan pääomaan. Aineettomien resurssien lisäksi se tuo selkeästi 

esille myös aineettomat toiminnot, joista tutkimus- ja kehitystoiminta on erityisesti 

tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritysten kannalta keskeinen. Lisäksi MERITUM - 

mallin valintaa puoltaa Hollandin (2001) tutkimuksen tulokset, joissa todetaan 

aineettoman pääoman kolmijaottelun inhimilliseen pääomaan, sisäiseen rakenteeseen ja 

ulkoiseen rakenteeseen olevan suurissa määrin yhteneväinen sijoitusperspektiivistä 

yritystä tarkkailevien salkunhoitajien näkemysten kanssa. Hollandin tutkimuksen 

tuloksiin tutustutaan tutkimusraportin kappaleessa 3.6.1.
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Tutkimustulokset osoittavat panostusten aineettoman pääomaan vaikuttavan yrityksen 

arvoon (Lev & Sougiannis, 1996; Graham & Frankenberger, 2000; Barth et al., 1998; 

Ittner & Larcker 1998). Täten ne ovat esimerkiksi analyytikkojen kannalta relevanttia 

tietoa. Aineettomien hyödykkeiden aktivointimahdollisuudet taseessa havaittiin kuitenkin 

varsin suppeiksi, erityisesti kun kyse oli sisäisesti luoduista aineettomista hyödykkeistä. 

Nähtäväksi jää mikä on toimintakertomuksen anti aineettoman pääoman suhteen, kun 
uudistunut kirjanpitolaki vaatii yrityksen esittävän toimintakertomuksessa tietoja 

henkilöstöstä, ympäristötekijöistä sekä muista liiketoiminnassa merkityksellisistä 
seikoista. Lakisääteisen informaation aineettomasta pääomasta voidaan kuitenkin todeta 
olevan kohtuullisen suppeaa.

Aineettomien hyödykkeiden rajalliset aktivointimahdollisuudet ovat herättäneet kritiikkiä. 

Huolen perustana ovat tutkimustulokset, joiden mukaan laskentainformaation 

hyödyllisyys on vähentynyt ja arvorelevanttius heikentynyt (Lev & Zarowin, 1999; 

Brown et ai., 1998). Käytännön esimerkin vaihtoehtoisesta lähestymistavasta on vuoden 

2005 alkuun asti taijonnut Australian GAAP säännöstö, joka on antanut yrityksille laajan 

harkintavallan aktivoida aineettomia varoja. Yleisesti ratkaisuna on kuitenkin useimmin 
nähty aineettomasta pääomasta raportointi taseen ulkopuolella.

Yritysten vapaaehtoista raportointia aineettomasta pääomasta on tutkittu vain niukasti. 

Tutkimuksien mukaan raportoinnin laajuus vaihtelee yrityksen toimialasta, tietopääoman 

suorituskyvystä ja koosta riippuen (Steerings Committee, 2001; Williams, 2001; 

Camaghan, 1999). Raportoinnin kehittymättömyyden yhdeksi syyksi on epäilty 

analyytikkojen etuoikeutettua asemaa viestinnän kohderyhmänä (Lev 2001, s.87-90). 

MERITUM -suositusten ja tanskalaisen ohjeistuksen mukaiset tietopääomaraportit 

voidaan nähdä myös Suomessa potentiaalisena kehityssuuntana. On kuitenkin 

huomioitava, että ne ovat tällä hetkellä oletettavasti kohtuullisen tuntematon käsite sekä 

sijoittajien että yritysten viestintäosastojen keskuudessa. Onko viestinnän kehittäminen 

koskien aineetonta pääomaa tarpeellista? Vastaus löytyy sijoittajaperspektiivistä yritystä 

seuraavien markkinaosapuolien tarpeita kartoittamalla ja tiedonkäyttöä tutkimalla.
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3. ANALYYTIKOIDEN ROOLI JA TIEDONKÄYTTÖ

3.1 Sijoittajien tiedontarpeiden perusta

Sijoittajien tiedontarpeiden teoreettinen perusta voidaan nähdä kumpuavan Jensenin ja 

Mecklingin vuonna 1976 esittelemän agenttiteorian asetelmasta. Teorian mukaan 

päämies sitouttaa agentin suorittamaan palveluja hänen puolestaan, jolloin agentille 

delegoituu osa päätöksentekovallasta. Jos kumpikin osapuolista on hyödyn maksimoijia, 

on mahdollista, ettei agentti aina toimi päämiehen etujen mukaisesti. Päämies voi 

rajoittaa intressiensä vastaista toimintaa suorittamalla valvontakustannuksia (monitoring 

costs), jotka ovat agenttikustannuksia sitoutumiskustannusten (bonding costs) ja 

jäännöstappion (residual loss) lisäksi. Sitoutumiskustannukset viittaavat agentin 
uhraamiin resursseihin taatakseen päämiehen etujen mukaisen toiminnan tai korvauksen 

etujen vastaisesta toiminnasta. Jäännöstappio puolestaan syntyy, kun agentin päätökset 

eroavat päämiehen hyötyä maksimoivista päätöksistä.

Kun roolijakoa sovelletaan pääomamarkkinoihin edustaa yrityksen omistaja päämiestä ja 

johtaja agenttia. Omistajan etujen mukaisena toimintana voidaan pitää yrityksen arvon 

maksimoimista. Jensen ja Meckling (1976) loivat teorian alun perin tilanteeseen, jossa 

yrityksen johtaja on myös yrityksen omistaja. Moderneilla pääomamarkkinoilla omistus 

ja kontrolli ovat kuitenkin pitkälti eriytyneet. Hillin ja Jonesin (1992) agenttiteoriaa 

kehittelevässä artikkelissa informaatioasymmetria johdon ja eri sidosryhmien välillä 

nähdäänkin monimutkaistavan agenttiongelmaa. Kun johto hallitsee kriittistä tietoa, 

sidosryhmien on vaikea tunnistaa toimiiko johto heidän etujensa mukaisesti. Omistuksen 

hajaannuttua yksittäisen sidosryhmän jäsenen on mahdotonta rahoittaa laajaa 

informaation keruuta ja analysointia. Tämä kyseinen valvontaongelma on ratkaistu 

kehittämällä lukuisia institutionaalisia rakenteita, joista osa on sisällytetty lakiin, kuten 

vaatimus tilinpäätöksen julkistamisesta. Toiset instituutiot, kuten analyytikon palvelut, 
ovat puolestaan rakennettu hyötymään informaation keräämiseen, analysointiin ja 

myymiseen liittyvistä voittomahdollisuuksista. Lisäksi on olemassa voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka pitävät huolen tiettyjen sidosryhmien kuten kuluttajien
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sekä työntekijöiden eduista. Yhteistä näille valvontamekanismeille usein on 
asiantuntijoiden avulla toteutettavaan informaation keräämisen ja analysointiin liittyvät 
suurtuotannon edut.

Omistajien varallisuushyödyn lisäksi tiedon kysyntää on perusteltu tilivelvollisuus 

(accountability) käsitteellä. Termi viittaa omistajien haluun varmistua siitä, ettei 
yrityksen johto vääristä raportteja kavaltaakseen varoja. Tilivelvollisuuden merkitystä 

yrityksen omistajille tukee yrityksen kontrollijärjestelmiä vertailevan tutkimuksen 

tulokset, joiden mukaan 47 % omistajista valitsi tilivelvollisuuden paremmin turvaavan 

järjestelmän pienemmistä odotetuista kassavirroista huolimatta. (Evans et ai., 1994.)

Käytännössä sijoittajien tiedontarpeiden ensisijaisena perustana voidaan pitää osakkeen 

oikeaa hinnan määrittelyä. Osakkeen arvo kuvastaa sijoittajien käsitystä yrityksen 

menestysmahdollisuuksista tulevaisuudessa. Täten sijoittajien on tärkeää saada tietoja 

niistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden kehitykseen, ja täten 

osakkeen markkina-arvoon. Yrityksen viestinnän näkökulmasta pyrkimyksenä on 
markkina-arvon ja todellisen arvon vastaavuus (Mars et ai., 2000, s.34).

Tieteellisesti on todistettu yrityksen raportoinnin lisäämisen johtavan taloudellisesti ja 

tilastollisesti merkittäviin hyötyihin (Leuz & Verrecchia, 2000). Osakkeenomistajien 

näkökulmasta tämä merkitsee eksplisiittisiä informaation kustannussäästöjä ja 

parantunutta riskin jakamista (Diamond, 1985). Potentiaaliset sijoittajat hyötyvät 
puolestaan, kun riski allokoida resurssit virheellisesti vähenee (Elliot & Jacobson, 1994). 

Tiedottamisen lisääminen voi myös johtaa alentuneeseen pääomakustannukseen 

osakkeille kohdistuneen kasvaneen kysynnän ja likviditeetin myötä (Diamond & 

Verrecchia, 1991; Botosan, 1997). On osoitettu, että mitä korkeamman laatutason tieto 

yrityksen johdolla on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se julkistetaan, sillä kun 

julkistamattoman tiedon laatu nousee, markkinat diskonttaavat riskillisen varan yhä 
jyrkemmin (Verrecchia, 1990).
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Yrityksen viestinnän lisääminen voi kuitenkin mahdollisesti olla yksittäisten, 

sijoitusperspektiivistä yritystä tarkkailevien osapuolten etujen vastaista. Vaikka 
julkistamattoman tiedon lisääntyessä kaupankävijöiden kollektiivinen hyvinvointi 

vähenee, voi yksittäisen kaupankävijän hyvinvointi parantua yksityistä informaatiota 
hankkimalla. Rahoitusmarkkinoiden informaation tuottajayritykset eivät välttämättä 

valitsisi optimaalista informaation julkaisukäytäntöä, sillä he haluavat maksimoida 
myymänsä informaation arvon. Kun julkistettava tieto lisääntyy, kannusteet yrityksen 

seuraamiseen vähenevät. (Diamond, 1985.) Toisaalta on myös todettu, että avoimempi 

tiedottaminen johtaa suurempaan yritystä seuraavien analyytikkojen määrään. Tämä 

viiltäisi siihen, ettei yrityksen sijoittajille tarjoama tieto kilpaile suoraan ainakaan 

analyytikkojen roolin kanssa. Avoimempi tiedottaminen voi kasvattaa 

analyytikkoraporttien kysyntää, alentaa analyytikon kustannuksia, tarkentaa 

tulosennusteita ja pienentää hajontaa yksittäisten ennusteiden välillä. (Lang & Lundholm, 

1996.)

Mikä sitten tekee informaatiosta sijoittajan näkökulmasta hyödyllisen? Hyödyllisyys 

päätöksentekijälle rakentuu kahdesta komponentista; tiedon relevanttiudesta ja 

luotettavuudesta. Relevanttius viittaa tiedon kykyyn vaikuttaa sen käyttäjän ennusteisiin 

ja päätöksiin. Luotettavuus puolestaan liittyy tiedon kykyyn kuvata sitä mitä sen on 

tarkoitus kuvata. Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on siis tarjota informaatiota, joka 
vaikuttaa päätöksenteossa siten, että informaation käyttäjät tekevät johdonmukaisia 

päätöksiä tavoitteisiinsa nähden. (Duncan & Moores, 1988.)

Seuraavaksi siirrytään käsittelemään analyytikkojen toimintaa ja tiedonkäyttöä. 

Kappaleessa 3.2 tavoitteena on saavuttaa ymmärrys analyytikon asemasta ja toiminnasta 
pääomamarkkinoilla. Ensin kuvataan yleisesti analyytikon roolia ja tehtäväkenttää, jonka 
jälkeen luodaan katsaus analyysien lopputuotteisiin, suosituksiin liittyviin 

poikkeavuuksiin eli anomalioihin. Kappaleessa 3.3 tarkastellaan itse analyysin laatimista 

selvittämällä analyytikon päätöksentekoprosessia sekä analyysissa käytettyjä 

lähestymistapoja ja menetelmiä. Seuraavaksi, kappale 3.4 esittelee yleisempiä 

arvonmääritysmalleja. Kappaleessa 3.5 selvitetään mistä analyytikko saa tietoa analyysia
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laatiessaan. Lopuksi, ennen yhteenvetoa kappaleessa 3.6 selostetaan mitä aikaisemmin 

tehdyissä tutkimuksissa on todettu aineettoman pääoman roolista sijoituspäätöksissä ja 
analyytikon tiedonkäytössä.

3.2 Analyytikoiden toiminta pääomamarkkinoilla

Kappaleen 3.2 tavoitteena on kuvata analyytikoiden toimintaa ja roolia 

pääomamarkkinoilla. Kappaleessa 3.2.1 analyytikoiden asema havaitaan varsin 

merkittäväksi heidän antamien suositusten markkina-arvo vaikutuksen osalta. 

Analyytikoiden osaaminen kuitenkin vaihtelee ja tavoitteetkaan eivät ole yksiselitteiset. 

Toisaalta pyrkimyksenä on lisätä työnantajan eli pankkiiriliikkeen liikevaihtoa, toisaalta 

laatia tarkkoja ennusteita. Analyytikon roolille antaa lisävaloa tutkimukset analyysin 

lopputuotteeseen eli suosituksiin liittyvistä poikkeavuuksista, joita käsitellään 

kappaleessa 3.2.2. Esiteltyjen tutkimustulosten perusteella analyytikoiden rooli 
pääomamarkkinoiden rationaalisuuden lähteenä kyseenalaistuu.

3.2.1 Analyytikoiden rooli ja tehtäväkenttä

Analyytikoiden tehtävänä on peilata yrityksen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä 

pörssikurssiin. He jalostavat eri lähteistä saamansa informaatiota sijoittajien 

päätöksenteon tueksi. (Kariola et ai., 2004, s. 121.) Pääomamarkkinoilla toimii niin 

sanottuja sell-side analyytikkoja ja buy-side analyytikkoja. Sell-side analyytikot toimivat 

pääosin osakevälittäjäyritysten palveluksessa, kun puolestaan buy-side analyytikot 

työskentelevät rahastoissa tai institutionaalisten sijoittajien palveluksessa. Sell-side 

analyytikkoraportit julkistetaan ja niitä käytetään sijoittajakunnan taholta laajasti 

informaatiolähteenä. Buy-side analyytikkoraportit valmistetaan yleensä vain oman 

yrityksen käyttöön. Tämä tutkimus keskittyy sell-side analyytikoiden toimintaan, joiden 

perimmäisenä päämääränä on edistää osakekauppaa, ja täten muodostaa tuottoja 
työnantajalleen pankkiiriliikkeelle.
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Analyytikoiden rooli pääomamarkkinoilla on varsin merkittävä, sillä heidän tekemänsä 

ennusteet ja sijoitussuositukset vaikuttavat osakkeiden markkina-arvoon (Stickel, 1992; 

Womack, 1996). Roolin merkittävyys heijastuu myös tutkimuksissa, joissa meklarit, 

joiden viestintä pohjautuu analyytikoiden suosituksiin, on arvostettu yhdeksi 

tärkeimmistä sijoittajien informaatiokanavista (Ikäheimo, 1996; Chang et ai., 1983). On 

todettu, että analyytikoiden suositusten seuraaminen ostamalla osakkeita, jotka ovat 
saaneet keskimäärin korkeimman suosituksen ja myymällä osakkeita, jotka ovat saaneet 

vähiten myönteisiä suosituksia, johtaa epänormaaliin bruttotuottoon (Barber et ai., 2001). 
Analyytikot ennustavat tutkimustulosten mukaan yrityksen tuloja tarkemmin kuin 

historian tuottoihin perustuvat mekaaniset ennustemallit (Schipper, 1991). Toisaalta tämä 

on luonnollista, sillä analyytikoiden informaatiolähteet ovat malleihin nähden moninaiset.

Analyytikko tarvitsee analysointitehtävässään sekä toimiala- että yrityskohtaisia tietoja 
esimerkiksi perehtyäkseen toimialan kysyntä- ja tarjontatilanteeseen, tunnistaakseen sen 

menestystekijät ja ymmärtääkseen yrityksen strategiat sekä toimintatavat. Jotta 

analyytikon tiedot yrityksistä olisivat tarpeeksi syvällisiä, hänen tulee yleensä erikoistua 
vain yhteen tai kahteen toimialaan. (Kariola et ai., 2004, s. 124-125.) 2000- luvun 

hidastunut talouskehitys ja negatiivinen osakemarkkinakehitys ovat kuitenkin johtaneet 

analyytikoiden irtisanomisiin. Analyytikoiden määrän mukana myös alakohtainen 

erityisosaaminen on vähentynyt ja täten lisäarvo instituutiosijoittajalle pienentynyt. 
(Kariola et ai., 2004, s.211.) On myös tieteellisesti osoitettu analyytikon
ennustetarkkuuden huonontuvan analysoitavien yritysten ja alojen määrän kasvaessa 

(Clement, 1999).

Analyytikon toteuttaman analyysin lopputuote on yrityksen arvopapereita arvioiva 

raportti. Analyytikkoraportti sisältää ennusteen tulevaisuuden tuotoista sekä 

mahdollisesti tietoa tuotteista ja markkinoista, joihin sijoitussuositus perustuu. 

Kuvatakseen yrityksen kasvupotentiaalia monet analyytikot käyttävät analyyseissaan 

tavoitehintaa, joka kuvaa analyytikon näkemystä yrityksen arvosta ja toimii perusteluna 

suositukselle (Bradshaw, 2002). Suositus eli ”myy”, ”osta” tai ”pidä” on raportin 
keskeinen osio. Mikäli yritys on analyytikon näkemyksen mukaan aliarvostettu suhteessa
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taloudellisiin näkymiin, osakkeelle annetaan ”osta” tai ”lisää” suositus. Mikäli yritys on 

puolestaan yliarvostettu, osakkeelle annetaan ”myy” tai ”vähennä” suositus. Suhteellinen 

suositus annetaan suhteessa markkinoiden ja joskus toimialan keskimääräiseen tuotto- 

odotukseen. Vaihtoehtoisessa absoluuttisen suosituksen määräytymisessä kriteerinä 
toimii ennalta määrätty tuottotaso. (Kariola et ai., 2004, s. 126-127).

Hollandin (2001) tutkimuksessa analyytikoita ja heidän rooliaan tarkasteltiin 

institutionaalisten salkunhoitajien näkökulmasta. Analyytikoiden tehtäväksi nähtiin 

lisäarvon tuottaminen, joka tapahtuu analyytikon analysoidessa informatiivisella tavalla 

tietoa, jonka hän on saanut suoraan yrityksen johdolta tai kehittämiItään 

informaatiokanavilta. Tiedon ongelmakohdaksi nähtiin taipumus myynti- ja 

ostosuosituksiin, mikä johtuu analyytikoiden pyrkimyksestä turvata kaupankäynnin 

määrä ja täten palkkio osakkeenvälittäjälle. Lisäksi vain valikoitu joukko analyytikoista 

omasi salkunhoitajien näkemyksien mukaan erityisiä taitoja yritys- ja toimiala
kohtaisessa analyysissa.

3.2.2 Anomaliat suosituksissa

Analyytikoiden tekemiä ennusteita ja raportteja on tutkittu laajasti. Usein motivaationa 

tutkimuksille on ollut selvittää ennusteiden käytön toimivuus markkinaodotusten 

likiarvona. Tutkimusten avulla on saavutettu käsitys eri tavoitteiden ja vaikuttavien 

tekijöiden monimutkaisesta ympäristöstä, jossa analyytikko päätöksentekijänä toimii. 

Havaittuja anomalioita ovat esimerkiksi optimismi ja laumakäyttäytyminen.

Analyytikoiden systemaattiseen optimismiin viittaavat esimerkiksi Eastenvoodin ja 

Nuttin (1999) tutkimuksen tulokset. He havaitsivat analyytikoiden alireagoivan 

negatiiviseen informaatioon, mutta ylireagoivan positiiviseen informaatioon. Francis ja 

Philbrick (1993) toteavat optimismin olevan keskimäärin suurempaa ”myy” ja ”pidä” 

osakkeille kuin ”osta” osakkeille. Rajan ja Servaes (1997) havaitsivat tavallista 
suuremman ylioptimismin puolestaan listautumisosakeantien yhteydessä. DeBondt ja 

Thaler (1990) toivat esille analyytikoiden ylireagoinnin. Analyytikoiden ennustamat
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muutokset ovat tutkimuksen mukaan liian äärimmäisiä ollakseen rationaalisia. Butler ja 
Lang (1991) löysivät viitteitä analyytikkokohtaiseen ennusteiden systemaattiseen 

optimismiin tai pessimismiin. Analyytikoiden laatimien ennusteiden optimistisuuden ja 

epätarkkuuden on myös havaittu kasvavan ennustehorisontin pidentyessä (Capstaff et ai., 

2001).

Myös yleisesti tiedetään välittäjäyritysten ostosuositusten määrän olevan huomattavasti 

myyntisuositusten määrää suurempi (DeBondt & Thaler, 1990). Usein optimismiin 

nähdään kaksi syytä. Ensinnäkin osakkeenvälittäjä- ja investointipankkiyritysten 

työllistämillä analyytikoilla voi olla kannusteet lisätä osakkeiden ostoa ennemmin kuin 
tuottaa tilastollisesti optimaalisia ennusteita (Easterwood & Nutt, 1999; DeBondt & 

Thaler, 1990). Työnantajan vaikutukseen viittaavat myös Dugarin ja Nathanin (1995) 

tutkimuksen tulokset, joiden mukaan investointipankkipalveluja tarjoavien 
osakkeenvälittäjäyritysten analyytikkoennusteet ja suositukset ovat optimistisempia 

suhteessa muiden analyytikoiden tuottamiin ennustuksiin ja suosituksiin. Toiseksi 

optimismin taustalla olevaksi tekijäksi nähdään johdon merkitys informaatiokanavana. 
Analyytikot saavat osan asiantuntemuksestaan suorasta kontaktistaan ylimpään johtoon. 

Epäsuotuisat ennusteet yrityksestä voisivat kuitenkin vaarantaa kyseisen 

informaatiokanavan toimivuutta jatkossa (Easterwood & Nutt, 1999; Francis & Philbrick, 

1993). Analyytikon käyttäytyminen voi myös riippua hänen kokemuksestaan. Chen ja 

Jiang (2003) havaitsevat analyytikoiden olevan vähemmän taipuvaisia optimismiin uran 

alkuvaiheessa.

Tmeman (1994) totesi tutkimuksessaan analyytikoilla olevan taipumusta ns. 
laumakäyttäytymiseen (herding behaviour), jolloin he tekevät samankaltaisia ennusteita 

kuin muiden analyytikoiden jo julkaistut ennusteet, vaikkei kyseinen käyttäytyminen olisi 

saatavilla olevan informaation pohjalta pemsteltua. Cooper, Day ja Lewis (2001) 

pitävätkin analyytikkojen raporttien viiveettömyyttä parempana ranking pemsteena kuin 
ennustetarkkuus tai analyytikkoennusteen tuottama epänormaali osakevaihto, sillä 

kyseisellä tavalla rankattujen johtavien analyytikoiden ennusteiden havaitaan vaikuttavan 

enemmän osakkeenhintoihin kuin muiden analyytikkojen ennusteet. Analyytikot, jotka
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julkaisevat raportin viiveettömästi vaikuttavat siis tuottavan sijoittajille enemmän arvoa. 

Cooper, Day ja Lewis viittaavat artikkelissa ilmiöön, jossa analyytikoiden palkitseminen 
on sidottu osakevaihdon lisäksi ennustetarkkuuteen. Tällöin vähemmän osaavilla 

analyytikoilla voi olla kannusteet julkaista analyytikkoraportti vasta tutustuttuaan 
johtavien analyytikoiden ennusteisiin.

Chen ja Jiang (2003) toteavat alhaisemman osaamistason analyytikoiden olevan 

taipuvaisia tekemään ennusteita, jotka ovat lähempänä konsensusennusteita. Tutkijat 

selittävät havainnon johtuvan siitä, että vaikka kyseiset analyytikot painottavat yksityistä 

informaatiota enemmän, informaatio on vähemmän hyödyllistä kuin korkeamman 

osaamistason omaavilla kollegoilla. Trueman (1994) puolestaan havaitsi tutkimuksessaan, 

että tietyissä olosuhteissa analyytikko julkaisee mieluummin ennusteen, joka on lähellä 

aikaisempia tulosodotuksia, vaikka radikaalimpi ennuste olisi informaation pohjalta 

perusteltua. Kyseinen käyttäytyminen voi vaikuttaa positiivisesti sijoittajan arviointiin 

analyytikon ennustamiskyvystä, ja mahdollistaa analyytikolle suuremman palkkion.

Edellä esiteltyjen tutkimustulosten valossa analyytikoiden asema pääomamarkkinoiden 

rationaalisuuden lähteenä kyseenalaistuu. Analyytikoiden havaitaan olevan varsin 

inhimillisiä päätöksenteossaan. Toisaalta vaikuttaa siltä, että kyse on usein enemmän 

analyytikoiden monimuotoisista tavoitteista kuin todellisesta irrationalismista. Kuten 

edellä todettiin, päämääränä ei aina välttämättä ole maksimoida ennustetarkkuutta.

3.3 Analyysin laatiminen

Seuraavaksi selvitetään, miten analyytikko käytännössä laatii analyysin osakkeesta. Ensin 

kappaleessa 3.3.1 kuvataan päätöksentekoprosessia, jossa analyytikko päätyy hylkäämään 

osakkeen tai siirtämään sen jatkoanalyysin kohteeksi. Lisäksi kappaleessa todetaan 

analyytikkojen itseymmärryksen tiedonkäyttönsä suhteen olevan kohtuullisen korkea. 

Tämän jälkeen kappaleessa 3.3.2 kartoitetaan analyytikon käyttämiä lähestymistapoja ja 
menetelmiä analyysissa.
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3.3.1 Analyytikoiden päätöksentekoprosessi

Bouwman, Frishkoff ja FrishkofF (1987) tutkivat analyytikoiden päätöksentekoprosessia 

työkalunaan protokolla-analyysi, jossa analyytikot verbalisoivat päätöksentekonsa. 

Tutkinnan kohteena oli vain päätöksentekoprosessin alkuvaihe, jonka tuloksena osake 

hylättiin tai siirrettiin jatkoanalyysiin. Tutkimuksen mukaan analyytikon 

päätöksentekoprosessi alkoi laajalla tutustumisvaiheella, jolloin analyytikko käytti 
informaatiolähteenään pääosin vuosikertomusta. Tämän jälkeen hän keskittyi 

erityislaatuisten seikkojen etsimiseen käymällä läpi saamansa materiaalin tarkistaakseen 

löytyisikö seikkoja, joiden perusteella hän pystyisi hylkäämään osakkeen. Löydettyään 

teeman hän syventyi sen kehittelemiseen tutkimalla syvällisesti valitsemansa materiaalin, 

jonka jälkeen hän teki lopullisen päätöksen. Analyytikon päätöksentekoprosessi, joka 
jakaantuu selkeästi tutustumisvaiheeseen ja analyysin loppuosaan, mallinnetaan 

seuraavassa kuviossa (kuvio 6). Tutustumisvaiheen merkittävimmät säännöt olivat tietyn 

puuttuvan informaation etsiminen ja raporttiosioita sisältävän tarkistuslistan läpikäynti.
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Hae/ laske puuttuva informaatio

Valitse seuraava raportti (osio) Tutki tiedot

Kyllä

f

Raportoi lopullinen arvio

' ’r >
Lopetus

Kuvio 6 (Bouwmcm, Frishkoff, Frishkoff, 1987, s. 17)

Bomvman, Frishkoff ja Frishkoff (1987) havaitsivat analyytikoiden päätöksenteossa 

monia yhtenäisiä piirteitä ja se todettiin varsin systemaattiseksi sekä tavoitteelliseksi 

prosessiksi. Tutkijat identifioivat myös päätöksenteossa käytettyjä strategioita, jotka 
erosivat informaation etsinnän ja keskeytettävyyden suhteen. Informaation etsinnän 

suhteen analyytikot käyttivät pääasiassa suunnattua strategiaa, johon liittyy muistissa 

olevan tarkistuslistan käyttö sisältäen analyytikon tavoitteet esimerkiksi yrityksen 

kasvusta ja kannattavuudesta. Suuntaamatonta strategiaa käytettiin 
varmistustoimenpiteenä, kun analyytikolla ei ollut enää erityisiä tietoja, jotka pitäisi



46

tarkistaa. Keskeytettävyydessä analyytikoiden prosessit vaihtelivat huomattavasti. Kun 

aktiivinen analyytikko löysi mielestään jotain tärkeää, hän kokosi välittömästi siihen 

liittyvät tarvittavat tiedot, ja jatkoi vasta sitten prosessia suunnitelmiensa mukaan. 

Aktiiviset analyytikot selviytyivät tehtävästä yleensä nopeammin. Analyytikkojen 
havaittiin käyttävän päätöksenteossaan myös yritysmalleja {financial templates), jotka 

ovat kokemuksen kumuloivia muistirakenteita. Mallit pitävät sisällään toimialakohtaisia 
standardeja yrityksen hyväksyttävistä ominaisuuksista, tyypillisistä ongelmista ja valmiita 

arvioita yrityksen kiinnostavuudesta sijoituskohteena.

Mear ja Firth (1987) pyrkivät kuvaamaan analyytikoiden päätöksentekoa työkalunaan 

regressioanalyysi. Tutkimuksen kohteena oli analyytikon itseymmärrys, siis kyky 

ilmaista suhteellinen painoarvo, jonka hän asettaa informaatiovihjeille tehdessään 

päätöksiä. Analyytikoiden tehtävänä oli arvioida yrityksestä ja toimialasta annettujen 

tietojen perusteella odotettu riski ja 12 kuukauden odotettu tuotto, minkä jälkeen heidän 

tuli määrittää jokaisen annetun vihjeen suhteellinen tärkeys päätöksenteossaan. 

Analyytikoiden määrittämät subjektiiviset painoarvot erosivat regressiomallin avulla 

lasketuista objektiivisista painoarvoista ja viittasivat analyytikon yliarvioivan vähäisten 
informaatiovihjeiden painoarvon sekä aliarvioivan tärkeiden vihjeiden painoarvon. Nämä 

eroavaisuudet eivät kuitenkaan merkittävästi vaikuttaneet subjektiivisiin painoarvoihin 

perustuvan mallin kykyyn uudelleen tuottaa tehtyjä päätöksiä. Subjektiiviset painoarvot 

olivat myös johdonmukaisia suhteessa analyytikoiden käyttämiin päätöksentekomalleihin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat siis analyytikoilla olevan kohtuullisen korkea 

itseymmärrys informaationkäytöstä. Tulokset antavat myös tukea analyytikoiden 

tiedontarpeita kartoittaville tutkimuksille, jotka käyttävät aineistonaan subjektiivisia 

mielipiteitä.

3.3.2 Käytetyt lähestymistavat ja menetelmät analyysissa

Analyytikot eroavat toisistaan lähestymistavassaan osakevalintaan ja markkinoihin. Osa 

pankkiiriliikkeistä on omaksunut ns. ”top down”-, osa ”bottom up”- lähestymistavan 

(kuviot 7 ja 8). ”Top down” lähtee liikkeelle talouden yleiskehityksestä, jonka perusteella
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määritellään optimaalinen allokaatio osakkeiden, joukkolainojen ja käteisen välillä 

sijoittajan riskiprofiili huomioiden. ”Bottom up” puolestaan etsii arvonmääritysmallien 

avulla ali- tai yliarvostettuja osakkeita tai joukkolainoja markkinoilta. Ensisijainen 

tarkastelukohde on siis yksittäinen yritys yleisiä talouden kehitysnäkymiä kuitenkaan 

unohtamatta. Makrotalouden näkymät huomioidaan yrityksen tulevaisuutta ennustaessa. 

Toimialaennusteet ”bottom up” - lähestymistavassa muodostuvat yleensä yhteen 
laskemalla yksittäisten yritysten ennusteet. Lähestymistavoista ”bottom up” on 

pankkiiriliikkeissä yleisempi, vaikka huomioitava on, että käytännössä harva pitäytyy 

puhtaasti vain toisen lähestymistavan käyttämisessä. Menetelmiä voidaan pitää toisiaan 
täydentävinä. (Kariola et ai., 2004, s. 122-124.)

LiikkeeseenlaskijatLiikkeeseenlaskijatToimialat

Osakkeet Joukkolainat Käteinen

Allokaatio sijoitusluokkien välillä

Talouden yleiskehitys

Kuvio 7 Top-Down lähestymistapa (Kariola et ai, 2004, s. 123)
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Toimialan
näkymät

Yrityskohtaiset
tekijät

Yleinen
talouskehitys

Allokaatiopäätös 
sijoituskohteiden välillä

Osakkeen arvonmääritys 
-arvonmääritysmallit 

-yksittäiset tunnusluvut

Osakkeen
valinta

Toimialan
valinta

Kuvio 8 Bottom-Up lähestymistapa (Kariola et ai, 2004, s. 124)

Ali- ja yliarvostettuja osakkeita etsiessään analyytikot käyttävät työssänsä useita eri 

menetelmiä. Perusteanalyysi käsittää esimerkiksi yrityksen toteutuneen menestyksen 

mittaamisen tilinpäätösanalyysillä, toimintaympäristön analysoinnin, yrityksen 

strategisen analyysin sekä edellisistä johdetun tulevan kehityksen ennustuksen. Tekninen 

analyysi, joka pohjautuu tulevaisuuden ennustamiseen menneen kehityksen perusteella, 

toimii analyytikolle perusteanalyysia täydentävänä menetelmänä. (Kariola et ai., 2004, 

s. 121-122). Tunnuslukuanalyysissa tilinpäätös jaotellaan osiin, joita verrataan suhteessa 

toisiinsa ja yleisiin standardeihin. Beta-analyysissa analysoidaan osakkeen hinnan 

herkkyyttä reagoida keskimääräiseen markkinoiden arvon muutokseen. (Vergoossen, 

1993.)

Vergoosseen (1993) kartoitti analysointimetodien käyttöä alankomaalaisten 

sijoitusanalyytikkojen keskuudessa. Selkeästi yleisimmäksi menetelmäksi osoittautui 

fundamenttianalyysi, jota ilmoitti käyttävänsä 89,8 % tutkimukseen osallistuneista 

analyytikoista. Tunnuslukuanalyysia käytti 44,9 %, teknistä analyysia 18,9% ja beta - 

analyysia 16,5% analyytikoista.
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Analyytikon tiedonkäyttöä ymmärtääkseen on olennaista tuntea arvonmääritysmallien 

perusteet. Seuraavaksi tutustutaan lyhyesti tunnetuimpiin arvonmääritysmenetelmiin, 

joita ovat diskontatun kassavirran menetelmä (DCF), taloudelliseen lisäarvoon 
pohjautuva malli ja hintakerrannaiset.

3.4 Arvonmääritysmallit analyyseissa

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin ”bottom-up” lähestymistavassa osakkeen valinta 
tai suositus pohjautuu yrityksen ja talouden tilanteen perusteella tehtävään 
arvonmääritykseen. Kun yrityksen toiminnan oletetaan jatkuvan, yrityksen arvo 

määräytyy sen tuottoarvon perusteella. Kinnusen (2000, s. 177) mukaan 

tuottoarvolaskelmat perustuvat yleensä johonkin seuraavista laskentatavoista:

• Kassavirtoihin perustuva arvonmääritys

• Tilinpäätöstuloksiin perustuva arvonmääritys

• Hintakerrannaisiin perustuva arvonmääritys

Kassavirtoihin perustuvasta arvonmäärityksestä esitetään esimerkkinä diskontatun 

kassavirran malli. Taloudellinen lisäarvo malli edustaa puolestaan tilinpäätöstuloksiin 
perustuvaa arvonmääritystä. Lopuksi esitellään tunnuslukuja, joiden avulla voidaan 

muodostaa karkea kuvan osakkeen arvostuksesta.

3.4.1 DCF-menetelmä

DCF-menetelmän peruskaavassa nykyarvo (PV) lasketaan diskonttaamalla tulevaisuuden 

kassavirrat C ajanjaksolta t vaihtoehtoiskustannuksella r (Brealey & Myers, 1996,s. 35):

C,

G+r,y
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Kun kyse on osakkeiden nykyarvosta (Po) voidaan se teoriassa määrittää diskonttaamalla 

osingot (DIV) tästä hetkestä ikuisuuteen oman pääoman tuottovaatimuksella (Brealey, 

Myers, 1996, S.62):

DIVt 
O + r)‘

Käytännössä yrityksen arvo voidaan laskea esimerkiksi vapaan kassavirran menetelmällä, 

jossa vapaat kassavirrat oman ja vieraan pääoman sijoittajille diskontataan 

keskimääräisellä pääoman kustannuksella (WACC, weighted average cost of capital). 

Vapaan kassavirran mallissa ei siis tarvitse ennakoida vieraan pääoman muutoksia 

tulevaisuudessa (Kinnunen, 2000, 182). WACC määritetään seuraavasti (Kinnunen, 2000, 

188):

WACC = V°—*rD * (1 -T) + ———*rE
vD+vE D vD+vE E

Kaavassa Vd on vieraan pääoman markkina-arvo, Ve oman pääoman markkina-arvo, rø 

vieraan pääoman kustannus, ге oman pääoman kustannus ja T yrityksen verokanta. 

Lopuksi oman pääoman markkina-arvo saadaan, kun yrityksen arvosta vähennetään 

vieraan pääoman arvo.

3.4.2 Taloudelliseen lisäarvoon (EVA) perustuva malli

Tilinpäätöstuloksiin perustuvien mallien lähtöolettamuksena on, että sijoittajat ovat 

valmiita maksamaan yrityksestä enemmän kuin oman pääoman kirja-arvo, mikäli tulevat 

voitot ylittävät sijoittajien ”normaalilla tasolla” olevan tuottovaatimuksen. Yrityksen arvo 

siis riippuu sen kyvystä ansaita tuottovaatimuksen ylittäviä ”epänormaaleja voittoja” eli 

taloudellista lisäarvoa (EVA). EVA määritetään siis seuraavalla tavalla (Kinnunen, 

2000,190):

EVA = Nettovoitto - (Oman pääoman kustannus * Oman pääoman kiija-arvo tilikauden alussa)
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Yrityksen oman pääoman arvon voi määrittää esimerkiksi EBO-mallin (Edwards-Bell- 
Ohlson) avulla (Kinnunen, 2000, 190):

V0 =B0 + y EVA,
tf(l+rBy

Tällöin oman pääoman kiija-arvoon (Bo) lisätään odotettavissa olevien taloudellisten 
lisäarvojen (EVAt) oman pääoman tuottovaatimuksella (ге) diskontatut nykyarvot.

3.4.3 Hintakerrannaiset

Analyytikot käyttävät varsinaisten arvonmääritysmallien lisäksi yksittäisiä tunnuslukuja 
yrityksiä vertaillessaan. Tunnusluvuissa osakkeen hinta suhteutetaan yrityksen 

taloudellista tilaa kuvaavaan muuttujaan. Jos esimerkiksi osakkeen hinta suhteessa 

valittuun muuttujaan on alhaisempi kuin toimialalla tai muissa vertailuyrityksissä osake 
voi olla potentiaalinen ostokohde. (Kariola, Niemelä, Angervuo, 2004, s. 130-131.) 

Yrityksen hinta puolestaan saadaan kun tunnusluvun nimittäjä kerrotaan 

vertailukelpoisten yritysten keskimääräisellä tunnusluvulla (Kinnunen, 2000, s. 177).

On kuitenkin muistettava, että tunnusluvut antavat hyvin karkean kuvan osakkeen 

arvostuksesta. Seuraava lista esittelee yleisemmin käytetyt tunnusluvut ja niiden 
laskentaperiaatteet.

r~-- -- ---
Osoittaja Nimittäjä

P/E osakkeen hinta ennustettu tulos
EV /ЕВ1Т oman ja vieraan pääoman kokonaisarvo liikevoitto 
EV/EBITDA oman ja vieraan pääoman kokonaisarvo käyttökate

P/CE
P/FCF

Osoittaja
osakkeen hinta 
osakkeen hinta

Nimittäjä 
kassaperusteinen tulos 
vapaa kassavirta

luvu------------------------------------------------------—

P/S
P/B

Osoittaja
osakkeen hinta 
osakkeen hinta

Nimittäjä 
liikevaihto
oman pääoman tasearvo

Taulukko 1, . (Kariola, Niemelä, Angervuo, 2004, s. 131)
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Seuraavaksi kappaleessa 3.5 kartoitetaan, mistä analyytikko saa tarvitsemansa 
informaation laatiakseen analyysin yrityksestä.

3.5 Analyytikoiden informaatiokanavat

Analyytikoiden informaatiokanavat ovat moninaiset. Mars, Virtanen ja Virtanen (2000, 

s. 141-142) listaavat perinteisiksi, yritysten käyttämiksi sijoittajaviestinnän välineiksi 

tulosraportit, tulosten julkistustilaisuudet, yhtiökokoukset, puhelinkonferenssit, internet 

lähetykset, kahdenkeskiset sekä ryhmätapaamiset, Capital Market Day-tilaisuudet, 

tehdasvierailut ja sijoittajille suunnatut yritysjulkaisut. Tämän lisäksi analyytikko voi 

käyttää yrityksen ulkopuolisia informaatiokanavia. Tarpeellista tietoa voi esimerkiksi 

saada lehdistöltä, muilta analyytikoilta, yrityksen asiakkailta, tavarantoimittajilta ja 

kilpailijoilta. Ikäheimo (1996, s. 147) kategorisoi osakkeenomistajan informaatiokanavat 
seitsemään eri luokkaan:

1. yrityksen viestintä

2. julkaisut, lehdistö jne.
3. suorat ”face to face” kontaktit
4. osakemarkkinoiden normit

5. asiantuntijan laatimat analyysit

6. elektroniset laitteet

7. muisti

Informaatiokanavia koskevassa tutkimuksessa (Chang et ai., 1983) yhdysvaltalaiset 

analyytikot arvostivat merkittävimmiksi tietolähteikseen tärkeysjärjestyksessä 

vuosikertomukset, listalle tuloesitteet (prospectuses), viestinnän johdon kanssa ja 
osavuosikatsaukset. Analyytikot Uudesta-Seelannista näkivät tärkeimmäksi 

tietolähteekseen vuosikertomukset, kun puolestaan heidän englantilaiset kollegansa 

arvostivat eniten viestintää yrityksen johdon kanssa. Myös muissa tutkimuksissa on 

havaittu suoran kontaktin yritykseen olevan yksi analyytikon merkittävimmistä
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informaatiolähteistä (Lang & Lundholm, 1996; Weetman & Beattie, 1999). Toisaalta 

arvioitaessa yrityksen suorituskykyä analyytikot ja sijoittajat pitivät tärkeänä 
informaatiolähteenä asiakkaita ja kilpailijoita (Eccles & Mavrinac, 1995).

Sijoittajien tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa yritykseltä saamansa informaation suhteen. 

Arvopaperimarkkinalain säätämän tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on turvata 
kaikille markkinoilla toimiville riittävä ja oikea tieto samanaikaisesti niin, että 

osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvo voidaan tältä osin määrittää (Mars et ai., 2000, 

s. 56). Jos joku yrityksen johdon jäsenistä antaa esimerkiksi lausunnon, joka sisältää uutta 
tietoa tuloskehityksestä tai liiketoiminnan suunnitelmista, lausunto tulee julkistaa 

pörssitiedotteella (Mars et ai.,2000, s. 179). Käytännössä sijoittajanäkökulmasta yritystä 

tarkkailevien sidosryhmien tasa-arvoisuus voi olla kyseenalaista johtuen esimerkiksi 
informaatiokanavista, jotka eivät ole piensijoittajien tavoitettavissa. Frankel, Johnson ja 

Skinner (1997) tutkivat puhelinneuvotteluja, joihin tyypillisesti yritys kutsuu 

osanottajaksi analyytikoita ja institutionaalisia osakkeenomistajia. Tutkijat totesivat, että 

puhelinneuvotteluja käyttävät yritykset toimivat todennäköisemmin korkean teknologian 

alalla ja omasivat korkeamman markkina-arvo/kirja-arvo suhteen. Puhelinneuvottelu 
voidaan täten tulkita yrityksen johdon keinoksi helpottaa suurempaa 

informaatioasymmetriaa. Lisäksi tutkijat havaitsivat kyseisen viestintäkanavan tarjoavan 

lisäinformaatiota verrattuna vastaaviin tiedotteisiin. Puhelinneuvotteluperiodeihin liittyi 
epätavallisen suuri tuottovolatiliteetti ja kaupankäyntivolyymi. Tulokset viittasivat myös 

siihen, että suuremmat sijoittajat tekivät kauppaa reaaliaikaisesti neuvotteluista saamansa 
informaation perusteella.

Francis, Hanna ja Philbrick (1997) tutkivat puolestaan analyytikoille järjestettyjä 

yritysesityksiä. He eivät löytäneet todisteita analyytikkoennusteiden tarkkuuden 
parantumisesta esitysten ansiosta. Kyseisten tapahtumien voidaan kuitenkin sanoa 

rikastuttaneen analyytikoiden informaatioympäristöä, sillä esitysten jälkeisenä periodina 
ennusteiden ja sijoitussuositusten määrä kasvoi merkittävästi, vaikkakin oli huomattavasti 

pienempi kuin tulosjulkistusten jälkeisenä periodina. Yritysesitysten olennaisia 

ominaisuuksia olivat sekä analyytikoiden että johdon mukaan esitysten sisällön
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joustavuus ja johdon halu selittää kvalitatiivisia tekijöitä, kuten pitkän aikavälin 

strategiaa. Tällä tavoin yrityksen johto pystyy myös kasvattamaan lausuntojensa 
uskottavuutta ja omaa mainettaan analyytikoiden silmissä.

Myös Hollandin (2001) tutkimus viittaa suoran kontaktin yrityksiin toimivan 

institutionaalisten salkunhoitajien tietolähteenä erityisesti aineettomasta pääomasta. 
Tutkimuksen mukaan yksityiset tapaamiset yrityksen kanssa muodostivat tärkeän 

kanavan informaatioon koskien arvonluonnin kannalta keskeisiä tekijöitä, aineetonta 

pääomaa ja muita kvalitatiivisia osa-alueita. Näkemys saa tukea lisäksi Leen (2001) 

tekemästä haastattelututkimuksesta, jonka mukaan suomalaisten analyytikkojen 
yleisemmin käytettyjä tietolähteitä koskien aineetonta pääomaa olivat yrityksen johto, 

sijoittajasuhteet osasto, osavuosikatsaukset, internet, tietokanta ja taloudellinen lehdistö. 

Seuraavassa luvussa selvitetään, mitä aiempien tutkimusten perusteella tiedetään 

analyytikon informaatiotarpeista ja tiedonkäytöstä suhteessa aineettomaan pääomaan.

3.6. Analyytikoiden tiedonkäyttö ja aineeton pääoma

Tutkimusraportin luvussa 2 todettiin aineettoman pääoman vaikuttavan yrityksen 

tuottoihin ja markkina-arvoon. Aineettoman pääoman määritelmä kasvupotentiaalina 

viittaisi myös sen tärkeään rooliin analyytikoiden ja sijoittajien tiedonkäytössä. Coff 

(1999) havaitsi yrityskauppoja koskevassa tutkimuksessaan, että suurin osa ostajista 

lievitti aineettomiin pääomien laatuun liittyvää informaatioasymmetriaa tarjoamalla 
alemman ostopreemion, suorittamalla yrityskaupan esimerkiksi osakkeiden muodossa tai 

hankkimalla lisää informaatiota pitkähköjen neuvottelujen avulla välttäen julkista 

ostotarjousta. Aineeton pääoma vaikuttaa siis sijoituspäätöksiin, mutta mikä on sen rooli 

analyytikoiden tiedonkäytössä? Kappaleessa 3.6.1 selvitetään analyytikoiden 

tiedontarpeita aineettomasta pääomasta, jonka jälkeen kappaleessa 3.6.2 kartoitetaan 

miten analyytikko arvottaa ja käyttää tietoja aineettomasta pääomasta analyysia 

laatiessaan.
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3.6.1 Analyytikon tiedontarpeet aineettomasta pääomasta

Tutkimuksissa on havaittu yritysten aineettoman pääoman vaikuttavan suoraan 

analyytikoiden toimintaan. Barth, Kasznik ja Mc Nichols (2000) havaitsivat, että 

yrityksiä joilla on suuremmat T&K- ja mainoskulut suhteessa toimialaan, seuraa 
merkittävästi enemmän analyytikoita. Tulos viittaa siihen, että analyytikoilla on 

suuremmat kannustimet seurata tietopääomavaltaisia yrityksiä, sillä he voivat hyötyä 

yksityisen informaation hankinnasta osakkeen hinnan kuvastaessa huonommin sen 
todellista arvoa.

Hollantiin (2001) institutionaalisten salkunhoitajien roolia corporate govemancessa 

käsittelevä tutkimus valottaa tarkemmin analyytikoiden tiedontarpeita liittyen 

aineettomaan pääomaan. Tutkimuksessa haastateltujen salkunhoitajien voidaan katsoa 

toimivan myös ”buy side” analyytikon roolissa. Ensinnäkin tutkimus totesi perinteisen 

aineettoman pääoman kolmijaottelun inhimilliseen pääomaan, sisäiseen rakenteeseen ja 

ulkoiseen rakenteeseen sopivan suurissa määrin yhteen salkunhoitajan näkemysten 

kanssa. Eroavaisuudet johtuivat johdon ja salkunjohtajan erilaisista rooleista. 

Esimerkiksi, kun johto painottaa koko yritystä, salkunhoitajalle merkittävää on yrityksen 

ylin johto ja hallitus. Kapeampi fokus johtui resurssirajoituksista ja tarpeesta saavuttaa 
laajempi kokonaiskuva verrattuna johdolle keskeiseen, yksityiskohtaiseen näkemykseen 

siitä kuinka yritystä tulisi johtaa.

Tiedontarpeita koskien inhimillisen pääoman suhteen avaintekijänä salkunhoitajille olivat 

strategian johdonmukaisuus ja johdon laatu. Työntekijöiden palkkaaminen ja koulutus 

tulivat ajankohtaiseksi vain kun ne liittyivät suuriin kustannuspäätöksiin tai taitavien 

työntekijöiden puutteesta johtaviin kapasiteettirajoituksiin. Salkunhoitajat olivat yleisellä 

tasolla kuitenkin kiinnostuneita kuinka inhimillistä pääomaa kehitettiin. Erityisen 

tarkkailun kohteena olivat yritykselle kriittiset työntekijät kuten T&K- ja brändijohtajat. 
Hollandin mielestä rajoitettu näkökulma inhimilliseen pääomaan kuvasi salkunhoitajien 

fokusta tekijöihin, joiden odotettiin tuottavan muutoksia osakkeen hinnassa. (Holland, 

2001)
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Koskien sisäistä rakennetta salkunhoitajat nimesivät Hollantiin (2001) tutkimuksessa 
olennaiseksi tiedoiksi inhimillisen pääoman kehittämiseen, houkuttelemiseen ja 

kannustamiseen liittyvien järjestelmien ja innovaatioprosessien tehokkuuden, T&K.n 

hyväksikäytön, korkean laatutason markkinointi- ja valmistuskyvyt, hyvät 

johtamiskäytännöt, hallitustavat, käytetyt valmistusmetodit sekä käytännöt riskin 

hallitsemisessa. Ulkoisen rakenteen suhteen salkunhoitajille oli tärkeää tietää, kuinka 

yritys hoitaa suhteensa asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. He kiinnittivät huomiota 

asiakasuskollisuuden, tuotteiden, brändien, jakelukanavien, mainostamisen, maineen ja 

imagon hyväksikäyttöön. Viitteenä yrityksen maineesta toimivat myös suhteet 

salkunhoitajiin ja pankkeihin. Tavoitteena oli saavuttaa ymmärrys yrityksen 

kilpailuasemasta sekä ulkoisten resurssien roolista markkinaosuuden kasvattamisessa ja 

arvon luonnissa osakkeenomistajille. Hollantiin tutkimuksen suhteen on huomioitava, 

ettei kyse ollut vain salkunhoitajien toteuttamasta passiivisesta arvonmäärityksestä 
saatujen tietojen perusteella vaan keskustelut johdon kanssa yrityksen kvalitatiivisista 

tekijöistä toimivat tärkeänä vaikuttamisen ja kontrollin muotona.

Samansuuntaisia tuloksia sai myös Lee (2001) suomalaisten analyytikkojen tiedonkäyttöä 
koskien aineetonta pääomaa selvittävässä tutkimuksessa. Johtoa, erityisesti sen kykyä 

tulkita sisäistä ja ulkoista ympäristöä pidettiin tärkeänä. Strategia oli myös olennainen osa 

aineetonta pääomaa. Kaikki haastatellut analyytikot luottivat analyyseissaan jossain 

määrin ei-rahallisiin indikaattoreihin, jotka liittyivät pääasiassa innovaatioihin, johdon 

track recordiin ja strategian laatuun. Tutkimuksessa havaittiin tiedontarpeiden 

vaihtelevan analysoitavan alan mukaan. Korkean teknologian aloilla vastaajat pitivät 

arvon luomisprosessia ja aineetonta pääomaa paljon keskeisempänä kuin kypsemmillä 

aloilla kuten metalli- ja paperiteollisuudessa. Ecclesin ja Mavrinacin (1995) 

tutkimuksessa haastatellut analyytikot ja salkunhoitajat näkivät kuitenkin tiedot 

henkilöstöstä, kuten tyytyväisyys, koulutustaso ja kulut, vain vähäisesti merkittävänä 

seikkana.

Seuraava kappale kartoittaa lyhyesti mitä tällä hetkellä tiedetään siitä, miten tietoja 

aineettomasta pääomasta käytetään yritysten arvoa määrittäessä ja analyysia laadittaessa.
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3.6.2 Aineettoman pääoman arvottaminen ja rooli analyyseissa

Aineettoman pääoman käyttöä arvonmäärityksessä ja analyyseissa on tutkittu vähäisesti. 
Leen (2001) tutkimuksen mukaan suomalaisten analyytikkojen toteuttama aineettoman 

pääoman arvottaminen tapahtuu pääosin laadullisesti perustuen subjektiiviseen arviointiin, 

joka puolestaan pohjautuu intuitioon ja kokemuksen tuomaan tietoon. Kukaan 

tutkimuksessa haastatelluista analyytikoista ei arvioinut erikseen yksittäisen aineettoman 

resurssin vaikutusta arvoon kvantitatiivisin termein. Myös Hollantiin (2001) 

haastattelemat institutionaaliset salkunhoitajat kokivat aineettoman pääoman tarkan 

mittauksen mahdottomaksi. Kvalitatiiviset tekijät, joiden kuitenkin todettiin olevan 

merkittävä tekijä yrityksen arvonluontiprosessin ymmärtämisessä, mitattiin vertailemalla 
niistä saatavia tietoja historiaan, kokemukseen tai kilpailuun. Amerikkalaisen Brookings 

työryhmän raportti kuitenkin toteaa joidenkin analyytikoiden kehittäneen omia malleja ja 

mittareita aineettoman pääoman arvottamiseen yrityksessä (Blair & Wallman, 2001, s. 42). 

Nämä arvonmääritysmetodit nähdään henkilökohtaisen kilpailuedun lähteenä eikä heillä 
täten ole kannustimia osallistua aineetonta pääomaa koskevan raportoinnin kehittämiseen 
tai standardointiin.

Vaikka aineettoman pääoman arvottamismetodit analyyseissa ovat osin hämärän peitossa, 

aineettomalla pääomalla voidaan todeta olevan kuitenkin merkittävä rooli analyyseissa. 
Codearen ja McGratthin (1997) tutkimuksessa analyytikot saivat arvioitavakseen kaksi 

yhtiötä, joista toinen sijoitti aineelliseen kiinteään pääomaan ja toinen T&K toimintoihin. 

Keskimääräinen markkina-arvoennuste oli selkeästi korkeampi T&K kuluja uhraavalle 
yhtiölle. Täten T&K kulut vaikuttivat selkeästi analyytikon suorittamaan 

arvonmääritykseen. Aineettomalla pääomalla voi myös olla näkyvä rooli 

analyytikkoraporttien kirjallisessa osassa, kuten Robinssonin, Previtsin ja Youngin (1994) 

tutkimuksessa todettiin. Tutkimustulosten mukaan raporteissa usein arvioitiin usein 

johdon laatu. Se sai enemmän huomiota, mikäli johdossa oli tapahtunut suuria muutoksia. 
Lisäksi strategia esitettiin ja arvioitiin raporteissa laajasti. Kommentoinnin kohteena 

olivat myös tutkimus- ja kehityskulut. Tuloslaskelman ja suorituksen arviointi kuitenkin 

dominoivat raporttien sisältöä.
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Tutkimustulokset antavat vain suppean kuvan aineettoman pääoman varsinaisesta 

käytöstä analyysien ja ennusteiden luomisessa. Voi olla, etteivät analyytikot halua 

julkisesti paljastaa tarkkaa tapaa, jolla he ennusteensa toteuttavat. Tai sitten heiltä puuttuu 

työkalut aineettoman pääoman prosessointiin arvonmäärityksessä. Barron et ai. (2002) 

havaitsi tutkimuksessaan analyytikkojen tekemien ennustevirheiden olleen suurempia 

yrityksille, joissa oli paljon aineetonta pääomaa. Aihealue on siis analyytikoille selkeästi 

ongelmallinen.

3.7 Yhteenveto

Kappaleessa kolme on tarkasteltu analyytikon toimintaa pääomamarkkinoilla, analyysin 

laatimista käytännössä, analyytikon informaatiokanavia sekä tiedontarpeita ja 
tiedonkäyttöä koskien aineetonta pääomaa. Tavoitteena on ollut saavuttaa ymmärrys 

analyytikon toiminnasta ja tiedonkäytöstä, ja täten luoda perustaa empiirisen osion 

tuloksille. Analyytikon roolia pohjustettiin kappaleen alussa sijoittajien tiedontarpeiden 

perusteita käsittelemällä. Ne liittyvät yrityksen omistajien etujen mukaisen toiminnan 
turvaamiseen ja osakkeen oikeaan hinnanmäärittelyyn. Analyytikoiden palvelut ovat 

rakennettu hyötymään informaation keräämiseen, analysointiin ja myymiseen liittyvistä 

voittomahdollisuuksista. Heidän roolinsa ei Langin ja Lundholmin (1996) tutkimuksen 

mukaan kuitenkaan kilpaile yritysten avoimen tiedottamisen kanssa vaan lisääntynyt 

informaatio yrityksiltä johtaa analyytikoiden määrän kasvuun. Toisaalta on päätelty, 

etteivät informaatiotuottajayritykset valitsisi välttämättä optimaalista tiedon 

julkaisukäytäntöä, sillä tällöin on mahdollista kasvattaa myytävän informaation arvoa 
yksityistä informaatiota hankkimalla (Diamond, 1985). Yrityksen kasvulle elintärkeä 

aineeton pääoma voi taijota hyvän mahdollisuuden yksityisen informaation hankintaan, 

sillä kuten kappaleessa kaksi todettiin, yritysten julkaisema lakisääteinen viestintä 

aihealueesta on kohtuullisen suppeaa.

Kun tutkimuksen kohteena on analyytikon tiedonkäyttö ja työkaluna haastatteluissa 

käytetään analyytikkoraportteja, on olennaista tietää analyysin lopputuotteeseen
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vaikuttavista tekijöistä. Analyytikoiden rooli on myös tavoitteiden osalta monimuotoinen. 

Pyrkimyksenä on kasvattaa työnantajan eli pankkiiriliikkeen liikevaihtoa ja toisaalta 

laatia tarkkoja ennusteita. Suosituksissa havaittuja poikkeavuuksia ovat taipumus 

optimismiin (Easterwood & Nutt, 1999) ja ”laumakäyttäytymiseen” (Trueman, 1994). 
Kyse on oletettavasti tavoitteiden priorisoinnista ja toisaalta myös osaamistason 

vaihtelevuudesta. Analyytikon ennusteiden tarkkuuteen on todettu vaikuttavan myös 

analysoitavien yritysten määrä (Clement, 1999), joka on kasvanut 2000-luvulla (Kariola 

et ai., 2004). Vaikka analyytikoiden voidaan todeta olevan inhimillisiä päätöksenteossaan, 

heidän antamiensa suositusten seuraaminen on kuitenkin todettu kasvattavan sijoittajan 
varallisuutta (Barber et ai., 2001).

Suosituksissa ilmenevistä anomalioista huolimatta analyytikon päätöksenteko on havaittu 

varsin systemaattiseksi ja tavoitteelliseksi prosessiksi (Bouwman, Frishkoff, Frishkoff, 

1987). Lisäksi analyytikoilla on havaittu olevan kohtuullisen korkea itseymmärrys 

informaationkäytöstään (Mear & Firth, 1987). Kyseiset havainnot luovat hyvää perustaa 

tutkimuksen empiirisen osion tulosten luotettavuudelle.

Analyysia tehdessään analyytikko käyttää useita eri metodeja. Lähestymistavoista 
pankkiiriliikkeen analyytikoiden todettiin käyttävän pääosin ”bottom up” menetelmää, 

jossa lähdetään liikkeelle yksittäisten yritysten arvonmäärityksistä, joiden perusteella 

luodaan toimialaennusteet ja lopulta tehdään päätös allokaatiosta eri sijoituskohteiden 
välillä (Kariola et ai., 2004, s. 122-124). Käytettyjä työkaluja yli- ja aliarvostettujen 

osakkeiden etsinnässä ovat esimerkiksi perusteanalyysi, tekninen analyysi, beta-analyysi 

ja tunnuslukuanalyysi (Vergoossen, 1993). Tunnetuimpia arvonmääritysmalleja ovat 

puolestaan DCF-menetelmä, taloudellisen lisäarvon malli sekä hintakerrannaiset.

Kappaleessa kolme kartoitettiin myös analyytikon informaatiokanavia, joita todettiin 

olevan lukuisia. Tavalliseen sijoittajaan nähden heidän voidaan katsoa olevan 

etuoikeutetussa asemassa, sillä heillä on mahdollisuus keskustella yrityksen johdon 

kanssa, esimerkiksi henkilökohtaisten tapaamisten, analyytikkopäivien ja
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puhelinneuvottelujen merkeissä. Johdon tapaamisten merkitys informaatiokanavana 

onkin korostunut erityisesti aineettoman pääoman osalta (Holland, 2001; Lee, 2001).

Lopuksi luotiin katsaus jo tehtyihin tutkimuksiin aineettoman pääoman roolista 

analyytikon tiedonkäytössä. Hollandin (2001) tutkimuksen mukaan buy-side analyytikon 

tiedontarpeet aineettomasta pääomasta ovat kohtuullisen laajat sisältäen monia osa- 

alueita inhimillisestä pääomasta, sisäisestä rakenteesta ja ulkoisesta rakenteesta. Fokus 

aineettomaan pääomaan oli kuitenkin kapeampi kuin yrityksen johdolla. Erityisen 

merkittävää analyytikoille oli yrityksen ylin johto ja hallitus. Yrityksen johdon ja 

strategian olennaisuus analyytikoille tuli ilmi myös Leen (2001) toteuttamassa 

tutkimuksessa, jossa myös todettiin tiedontarpeiden riippuvan analysoitavasta toimialasta.

Aineettoman pääoman mittaaminen on todettu analyytikoiden tahoilta vaikeaksi tai jopa 

mahdottomaksi (Lee, 2001; Holland, 2001). Sen arvottaminen tapahtuukin laadullisesti 

perustuen analyytikon subjektiiviseen arviointiin (Lee, 2001). Todettu on, että T&K - 

menot vaikuttavat analyytikon suorittamaan arvonmääritykseen (Godcare & McGratth, 

1997). Lisäksi tiedoilla aineettomasta pääomasta, kuten johdon laadulla, voi olla näkyvä 
rooli analyytikkoraportin kiijallisessa osiossa (Robinsson et ai., 1994).

Tehdyt tutkimukset valottavat vain osin aineettoman pääoman roolia analyytikon 

tiedonkäytössä. Miten tiedot aineettomista resursseista ja toiminnoista vaikuttavat 

analyysia tehdessä? Kaivataanko lisäinformaatiota aineettomasta pääomasta? Entä mitkä 

tekijät vaikuttavat aineettoman pääoman painoarvoon analyysissa? Lisäksi, mikä on eri 

informaatiokanavien rooli, esimerkiksi taseen merkitys, jonka suppeahkot aineettoman 

pääoman aktivointimahdollisuudet ovat herättäneet keskustelua puolesta ja vastaan? 

Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tutkimuksen empiirisessä osiossa.
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTTAMINEN

4.1 Teemahaastattelu

Tutkimuksen työkaluna käytettiin teemahaastattelua, joka on puolistrukturoitu 
haastattelumetodi. Teemahaastattelut etenevät yksityiskohtaisten kysymysten sijaan 

keskeisten teemojen varassa, mikä vapauttaa tutkimuksen suurelta osin tutkijan 

näkökulmista ja tuo haastateltujen äänet kuuluviin. Aihepiirit pysyvät kaikille 

haastateltaville samana, mutta kysymysten tarkkaa muotoa tai jäijestystä ei ole lukkoon 

lyöty. Teemahaastattelu antaa siis tilaa haastateltavien tulkinnoille ja heidän asioille 

antamilleen merkityksille sekä huomioi merkitysten syntyvän vuorovaikutustilanteissa. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48.)

Teemahaastattelu valittiin tutkimusmetodiksi myös sen tutkijalle suoman vapauden 

johdosta. Teema-alueiden pohjalta keskustelua voi syventää niin pitkälle kuin 

tutkimusintressit vaativat ja haastateltavan edellytykset sekä kiinnostus sallivat (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 67). Teemahaastattelussa kiinnostuksen kohteena on tutkittavan ilmiön 
perusluonne ja ominaisuudet sekä pikemminkin hypoteesien löytäminen kuin olemassa 

olevien hypoteesien testaaminen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66). Täten menetelmän 

katsottiin sopivan hyvin tutkimusasetelmaan, jossa sekä aineeton pääoma että analyytikon 

tiedonkäyttö ovat tutkimuksen näkökulmasta kohtuullisen monimutkaisia ja vähän 
tutkittuja aihe-alueita.

Teemahaastattelun luonteen mukaisesti haastattelua valmistellessa ei luotu 

yksityiskohtaista kysymyslistaa vaan teemahaastattelurunko (liite 1). Haastattelurunko 

toimi teemahaastatteluille ominaiseen tapaan haastattelijan muistilistana ja keskustelua 

ohjaavana kiintopisteenä. Haastattelutilanteessa teema-alueet tarkennettiin kysymyksiksi. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 66.)



62

Tutkijan roolista haastattelussa todettakoon, että teemahaastattelussa tutkijan tavoitteena 

voidaan pitää kommunikaation luontevuutta, ei sen kaavamaisuutta. Kaksi keskeistä 
tehtävää ovat informaation hankkiminen ja kommunikaation helpottaminen. Haastattelija 

on siis sekä osallistuva että tutkiva persoona. Toisaalta oma osuus on pyrittävä 
minimoimaan puolueettomuudella. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66.)

4.2 Faktanäkökulma

Haastatteluja lähestyttiin faktanäkökulmasta, jota käytetään usein tutkimusmetodina 

aineiston koostuessa haastattelumateriaalista. Tällöin kielen ja tilanteen ominaisuudet 

kuten vitsit ja sanonnat otetaan huomioon vain mahdollisena hälynä 

informaatiokanavassa. Haastatteluaineisto toimii ikään kuin linssinä todellisuutta 
tarkastellessa. Haastateltavat toimivat tutkimuksessa siis informantteina omasta 

todellisuudestaan. Faktanäkökulman tekee myös mielekkääksi annetun informaation 
totuudenmukaisuuden pohdinnan. Informaatiosta käytetään vain se osa, jonka uskotaan 

heijastavan totuutta. (Alasuutari, 1999, 90-91.)

Informaation totuudenmukaisuutta voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi antamalla 

haastateltaville vain rajoitetusti tietoa tutkimuksen tarkoituksesta. Toimenpide liittyy 
mekanistiseen metodiin, jonka tarkoituksena on pyrkiä minimoimaan haastattelun 

vaikutus haastateltavilta saatuun informaatioon. (Alasuutari, 1999, 96-97.) Toisaalta 

haastatteluissa vastaaja pyrkii aina määrittämään summittaisen käsityksen siitä mihin 

kysymyksillä pyritään, mikä vaikuttaa myös motivaatioon osallistua tutkimukseen 

(Alasuutari, 1999, 149-150). Haastateltavia analyytikoita ensi kertaa lähestyessä 

selostettiin tutkimuksen päätavoite ja menetelmät. Toisaalta informaation 
totuudenmukaisuus ja avoimuus pyrittiin turvaamaan myös takaamalla haastateltavien 

anonyymius. Lisäksi jotta tietoa saataisiin analyytikon todellisesta informaation käytöstä, 

haastattelun lähtökohtana käytettiin analyytikon laatimaa analyytikkoraporttia.
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4.3 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus

Kvalitatiivisen haastattelututkimuksen on pyrittävä paljastamaan haastateltavien 

käsityksiä ja heidän maailmaansa liittyen tutkimusongelmaan niin hyvin kuin mahdollista. 

Tutkimusmetodin reliabiliteettiin, joka viittaa tutkimustulosten luotettavuuteen sekä 
johdonmukaisuuteen, ja validiteettiin, jossa kyse on mittarin soveltuvuudesta 

mittaustarkoitukseen, liittyy kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksen laatua ja 

luotettavuutta on pyritty parantamaan ongelmat huomioivien menettelytapojen avulla.

Reliabiliteetin turvaaminen on haastattelututkimuksessa haastavaa ihmiselle ominaisen 

ajassa tapahtuvan muutoksen johdosta. Täysin saman tuloksen saaminen haastateltavalta 

kahdella eri haastattelukerroilla voi olla vaikeaa. Lisäksi haastattelun tulosten arvioinnin 

voidaan todeta olevan jossain määrin tutkijasta riippuvainen, sillä jokainen yksilö tekee 

omien kokemustensa pohjalta oman tulkintansa. Toisaalta on myös epätodennäköistä 

täyttää vaatimus kahdella rinnakkaismenetelmällä saatujen tulosten yhdenmukaisuudesta, 

kun ihmisen käyttäytyminen riippuu kontekstista. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.)

Reliabiliteetti kvalitatiivisessa tutkimuksessa viittaa lähimmin aineiston laatuun ja 

tutkijan toimintaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189). Reliabiliteettia on pyritty tässä 

tutkimuksessa parantamaan turvaamalla haastattelurungon ja haastattelussa esiteltävän 

materiaalin toimivuus. Haastattelumateriaalia on kommentoinut alan asiantuntija, 

salkunhoitaja Hannu Angervuo. Lisäksi tutkimuksessa on suoritettu esihaastattelu, jossa 
on pyritty testaamaan haastattelurunkoa ja hypoteettisten kysymysten muotoilua sekä 

parantamaan tutkijan toimintaa haastattelutilanteessa. Esihaastattelun haastateltavana 

toimi tietoliikenne- ja elektroniikka-alaa seuraava sell-side analyytikko.

Kysymys siitä, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan, viittaa 

rakennevalidiuteen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 187). Aineeton pääoma käsitteen 

abstraktius on tässä mielessä haaste, johon tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan 

vapauttamalla haastateltava käsitteen määrittelystä. Haastattelun aluksi keskityttiin 

analyytikkoraporttiin ja siihen liittyvään tiedonkäyttöön. Kyseinen menettelytapa myös
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avusti aineettoman pääoman todellisen roolin hahmottamisessa. Seuraavaksi, 

analyytikkoraportin käsittelyn jälkeen tavoitteena oli saavuttaa ymmärrys siitä, miten 

tietoja eri aineettomista resursseista ja toiminnoista analyytikon työssä käytetään. 

Kattavan kuvan saavuttamiseksi haastateltavalle esiteltiin Eustacen (2000) laatima 

aineettoman pääoman määrittely ja esimerkinomainen lista aineettomista resursseista ja 

toiminnoista pohjautuen MERITUM - suosituksiin (liite 2). Kummatkin tukevat 

tutkimuksen laajaa näkökulmaa aineettomaan pääomaan antaen kuitenkin tilaa 

haastateltavien aihealueesta herääville omille ajatuksille. Toisaalta tällä tavoin pyritään 
myös turvaamaan, että haastateltavan ja haastattelijan käsitys aineettomasta pääomasta on 

yhteneväinen. Lisäksi MERITUM - suositusten mukaista luokittelumallin valintaa 

puoltaa sen pohjautuminen jo vakiintuneeseen aineettoman pääoman kolmijaotteluun, 

jonka on todettu olevan suurissa määrin yhteneväinen sijoitusperspektiivistä yritystä 

tarkkailevien salkunhoitajien näkemysten kanssa (Holland, 2001).

Lopuksi on pohdittava tutkimuksen ulkoista validiteettia, joka tarkoittaa tutkimustulosten 

yleistettävyyttä. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 188) toteavat, että uhka ulkoiselle 

validiteetille poistuu, kun ei enää odoteta täydellistä yleistettävyyttä. Myönnetään, että 

tutkimustulos riippuu historiallisista sekä kulttuurisista tekijöistä, ja että jokainen yksilö 

on erilainen. Kvalitatiivisten tutkimuksen roolina onkin perinteisesti pidetty hypoteesien 

muodostamista, joiden todentaminen on tapahtunut tilastollisilla menetelmillä 

toteuttavissa tutkimuksissa (Alasuutari, 1999, s. 231). Toisaalta yleistettävyyden 
rajaaminen ainoastaan tilastollisiin tutkimuksiin voidaan pitää kapeakatseisena. 

Esimerkiksi deskriptiivisissä case tutkimuksissa on mahdollisuus kontekstuaalisen 

yleistämiseen, jolloin tutkimus muodostaa merkitsevän ja vakuuttavan yhteyden 

todellisuuden ilmiöön, sen keskeiseen historiaan, instituutioihin ja markkinoihin (Lukka, 

Kasanen, 1995). Kun kvalitatiivisissa tutkimuksissa samasta teemasta kerätään monia 

versioita ja tutkimuskohde määritetään metatasolla siten, että se kattaa 

esimerkkitapausten variaation on kyse yksittäistapausten sijaan laajemmasta ilmiöstä 

(Alasuutari, 1999, s.237). Tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä on pyritty 

parantamaan valitsemalla haastateltaviksi eri kokemustaustan omaavia analyytikoita
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kolmelta hyvin erilaiselta alalta, ja rakentamalla haastattelu mahdollisimman kattavaksi. 
Tulosten yleistettävyyteen otetaan vielä kantaa johtopäätöksissä.

4.4 Tutkimuksen toteuttaminen tutkimusmetodien avulla

Tutkimusmetodien käyttö tutkimuksessa mallinnetaan kuviossa 9. Tutkimuksessa 

käytettiin työvälineenä aihealueen lähestymiseen ja analyytikon todellisen tiedonkäytön 

kuvaamiseen analyytikkoraporttia, johon haastattelija oli tutustunut jo ennen haastattelua. 

Analyytikkoraportti koski kullakin alalla samaa yritystä, jotta hahmotettaisiin myös 

analyytikkokohtaisia eroja. Pyrkimyksenä oli myös, että analyytikkoraportit olisivat 

kohtuullisen tuoreita, kevään 2004 aikana laadittuja. Tästä tavoitteesta jouduttiin yhden 

haastattelun kohdalla luopumaan, sillä analyytikko ei ollut tehnyt varsinaista 

analyytikkoraporttia kyseisenä ajanjaksona. Raportin roolia apuvälineenä, ei tutkimuksen 

varsinaisena kohteena, on kuitenkin korostettava. Yksin niiden avulla ei ole 

saavutettavissa kokonaiskuvaa aineettoman pääoman roolista sillä kyse on yksittäisistä 

yrityksistä tietyllä hetkellä. Lisäksi on huomioitava analyytikkoraporttien 

luottamuksellisuus. Haastateltaville taattiin, ettei analyytikkoraportissa käsiteltyä yritystä 
pysty tutkimusraportin perusteella identifioimaan. Haastattelu toteutettiin 

teemahaastattelumenetelmän mukaisesti, jota käsiteltiin laajasti jo edellä. Haastattelussa 

käytettiin analyytikkoraportin lisäksi apuvälineenä aineettoman pääoman määritelmää ja 

esimerkinomaista listaa aineettomista resursseista sekä toiminnoista. Lopuksi 

haastatteluaineiston oletettiin faktanäkökulman mukaisesti peilaavan analyytikon 

todellisuutta, minkä perustella pystyttiin vastaamaan tutkimuksen kannalta olennaisiin 
kysymyksiin.
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Faktanäkökulma

Aineetonta pääomaa koskevien tietojen käyttö 
analyytikkoraporteissa

Aineettoman pääoman määritelmäAnalyytikkoraportit

Teemahaastattelu

Aineeton pääoma analyytikoiden päätöksentekoprosessissa

Mitkä aineettomat resurssit ja toiminnot analyytikko näkee tiedonkäyttönsä kannalta
tärkeiksi?

Mikä on aineettoman pääoman rooli analyytikon tiedonkäytössä?

Mistä informaatiokanavista analyytikko saa tietoa ainettomasta pääomasta?

Kuvio 9 Tutkimusmenetelmien käyttö
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5. EMPIIRINEN AINEISTO

5.1 Haastateltavien valinta ja haastattelujen toteuttaminen

Haastateltavat valittiin niin, että he edustavat kolmea eri alaa, jotka ovat tietoliikenne- ja 

elektroniikka-, viestintä- ja kustannus- sekä metsäala. Alustavasti haastattelujen määräksi 

oli päätetty yhdeksän, kolme kultakin alalta, joka osoittautui tuloksia analysoitaessa 

riittäväksi määräksi. Haastateltavien valintaa rajoitti tutkimuksessa käytetty, 

haastateltavan laatima analyytikkoraportti. Ehdotonta siis oli, että haastateltava seurasi 

paitsi alaa myös alalta valittua yritystä. Pyrkimyksenä oli myös analyytikoiden 

kokemustaustojen erilaisuus, eli että haastateltavien joukosta löytyisi sekä kokeneita että 

vasta vähän aikaa alalla työskennelleitä analyytikoita. Käytännön näkökulmat kuitenkin 
rajoittivat monin osin haastateltavien tarkkaa valintaa.

Potentiaalisiin haastateltaviin otettiin yhteyttä puhelimitse. Kolme analyytikkoa kieltäytyi 

haastattelusta eri syihin vedoten, joten yhteydenottoja kertyi yhteensä 12. Kahdeksassa 

tapauksessa analyytikoille lähetettiin puhelinsoiton lisäksi sähköpostilla lisätietoa 

tutkimuksesta, jossa selostettiin pääkohdin tutkimuksen tavoitteet sekä toteutustapa, ja 

taattiin haastateltavan anonyymius sekä analyytikkoraportin luottamuksellisuus. Tämän 

jälkeen useassa tapauksessa haastateltavaan otettiin yhteyttä vielä puhelimitse. 

Haastattelussa käytetyt analyytikkoraportit lähetettiin haastattelijalle jo ennakolta.

Haastattelut toteutettiin touko- ja kesäkuun 2004 aikana. Haastattelut kestivät 45 

minuutista 1,5 tuntiin. Yleisin kestoaika oli tunti, josta oli analyytikoiden kanssa ennalta 

sovittu. Haastattelun läpivienti kyseisessä ajassa oli todettu mahdolliseksi 

esihaastattelussa. Haastattelutilanteessa haastattelijan muistiapuna toimi haastattelurunko 
(liite 1), jonka järjestystä ei kuitenkaan seurattu oijallisesti. Haastatteluissa käytettiin 

apuvälineinä analyytikon tekemää mahdollisimman tuoretta raporttia sovitusta yrityksestä 

ja aineettoman pääoman määritelmää sekä MERITUM suosituksiin pohjautuvaa 

luokittelua, jossa oli esimerkkejä aineettomista resursseista ja toiminnoista (liite 2). 

Haastateltaville korostettiin, ettei lista ole poissulkeva vaan sen tavoitteena on herättää
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analyytikon ajatuksia aineettoman pääoman suhteen. Haastattelut nauhoitettiin ja 
litteroitiin, jonka jälkeen siirryttiin analysointivaiheeseen. Aineistoa läpikäytiin aluksi 

haastatteluittain kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tämän jälkeen siirryttiin aineiston 

tarkasteluun ja analysointiin teemoittain. Haastatteluissa esille tulleiden asioiden merkitys 

riippui usein kontekstista ja haastateltavan henkilökohtaisesta tavasta prosessoida asioita 

vaatien analysoijalta kohtalaisen paljon tulkintaa. Analysoinnin lopputuloksena syntyi 

käsillä oleva tutkimusraportti.

5.2 Tiedot haastatelluista analyytikoista

Haastateltavat, siis yhdeksän pankkiiriliikkeessä työskentelevää analyytikkoa, edustivat 

tavoitteen mukaisesti tietoliikenne- ja elektroniikka, viestintä- ja kustannus- sekä 

metsäalaa. Käytännössä ainoastaan yhdellä oli analysoitavana puhtaasti toimialan 

yrityksiä. Muilla haastateltavilla analysoitavia yrityksiä löytyi muiltakin aloilta. Tällöin 
analyytikkoa pyydettiin haastattelun aikana keskittymään tarkasteltavaan alaan. 

Haastateltavat edustivat yhdeksää eri pankkiiriliikettä.

Analyytikoille taattiin, ettei heitä tai heidän edustamiaan yrityksiä voida 

analyytikkoraportin perusteella identifioida. Täten heidät on tutkimusraportissa nimetty 

seuraavasti:

Tietoliikenne- ia elektroniikka-ala

Analyytikko Softa 
Analyytikko Bitti 

Analyytikko Hertsi

Viestintä- ia kustannusala

Analyytikko Opus 

Analyytikko Eepos 

Analyytikko Nidos
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Metsäala

Analyytikko Honka 

Analyytikko Mänty 

Analyytikko Petäjä

Kokemus analyytikon työstä vaihteli. Keskimäärin vuosia analyytikon työssä oli 

haastateltavilla kertynyt noin 5,4 vuotta. Mediaani oli 4 vuotta. Kaksi haastateltavista oli 
työskennellyt alalla alle vuoden. Yhden analyytikon kokemus ylitti 10 vuotta. 

Kokemustausta oli siis analyytikkokunnan nuoruus huomioiden kohtuullisen 
monipuolinen.
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET

6.1 Aineettomat resurssit ja toiminnot analyytikon tiedonkäytössä

Haastattelujen perusteella voidaan todeta analyytikkojen käyttävän tietoja aineettomasta 

pääomasta, kun he analyytikkoraporttia laatiessaan muodostavat käsityksen yrityksen 
tulevaisuudesta. Aineettomien resurssien ja toimintojen merkitys kuitenkin vaihtelee 

voimakkaasti toimialoittain. Tämä kappale selvittää miten analyytikot näkevät 

aineettoman pääoman ja miten se analyyseissa vaikuttaa. Tavoitteena on kuvata 

analyytikoiden näkökulmasta merkittävimmät aineettomat resurssit ja toiminnot sekä 

niiden vaikutus tiedonkäyttöön. Kappale 6.1.1 selvittää analyytikoiden näkemystä 

aineettomasta pääomasta yleisesti. Kappaleessa 6.1.2 kartoitetaan merkittävimmät 

aineettoman pääoman osa-alueet ja kuvataan niiden vaikutusta tiedonkäyttöön. Lopuksi 

kappaleessa 6.1.3 todetaan analyytikoiden olevan kohtuullisen tyytyväisiä saamansa 

informaation tasoon koskien aineetonta pääomaa.

6.1.1 Pehmeä näkökulma yritykseen

Haastatteluiden perusteella saattoi päätellä, etteivät analyytikot käsittele aineetonta 
pääomaa tiedonkäytössään systemaattisesti, vaikka haastattelussa esitelty, MERITUM- 

suosituksiin pohjautuva lista aineettomista resursseista ja toiminnoista (liite 2) ohjasi 

luonnollisesti analyytikon ajatuksia haastattelutilanteessa. Analyytikot näkivät 

aineettomassa pääomassa olevan kyse hyvin subjektiivisesta näkökulmasta, usein 
kokonaisnäkemyksestä yritykseen. Analyytikko Mänty kuvaa aineetonta pääomaa ja sen 

roolia seuraavasti:

”Enemmän se on ehkä tallasta, tuleeko sulle mielikuva siitä yrityksestä, että se hoitaa 

pääsääntöisesti asiat hyvin, vai että se hoitaa pääsääntöisesti asiansa huonosti, ja silloin 

tietysti mikä tahansa näistä voi nousta esille. ”
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Aineettoman pääoman merkitys yrityksen tulevaisuuden kehityksen kannalta 

tunnustettiin poikkeuksetta. Sen katsottiin sisältävän lukuisia eri osa-alueita, jotka ovat 

voimakkaasti linkittyneitä ja usein jopa vaikeasti eroteltavia. Aineettoman pääoman 

luokittelu tai resurssien väliset kausaaliset suhteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet olevan 
kovinkaan olennaisia analyytikoiden tiedonkäytön kannalta.

Haastatellut analyytikot liittivät aineettomaan pääomaan poikkeuksetta arvioinnin ja 

mittaamisen vaikeuden, mikä toimi usein perusteluna vähäiselle painoarvolle analyysissa. 

Analyytikko Softa kuvaa aineettoman pääoman roolia seuraavasti:

”Noi on heuristisesti ja intuitiivisesti analyytikon ajatuksissa kyllä, mut se että 

käsittelenkö mä noita jotenkin numeraalisesti... niin mä en pysty... ei ole sellaisia 
työvälineitä. ”

Analyytikot eivät siis mittaa aineetonta pääomaa systemaattisesti vaan kyse on lähinnä 

mielikuvasta. Toisaalta objektiivisen tiedon saanti todettiin monien aineettomien 

resurssien osalta ylipäänsä mahdottomaksi. Kvantifioinnin vaikeuteen liittyy myös 
aineettoman pääoman sisältämä epävarmuus. Analyytikko ei voi perustaa analyysiaan 
arvailujen varaan.

6.1.2 Merkittävimmät aineettomat resurssit ja toiminnot

Analyytikot nostivat haastatteluissa esille monia heidän tiedonkäytössään vaikuttavia 

aineettomia resursseja ja toimintoja (liite 3). Tutkimuksessa aineeton resurssi tai toiminto 

luokiteltiin keskeiseksi, mikäli vähintään kaksi saman alan analyytikkoa mainitsi sen 

tärkeäksi tiedonkäyttönsä kannalta laatiessaan analyytikkoraportteja alan yrityksille. 

Täten merkittävimmiksi aineettoman pääoman osa-alueiksi nousivat strategia, johdon 

osaaminen, kulttuuri, brändi, asiakastyytyväisyys, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä 

markkinointipanostukset. Strategiaa ja johdon osaamista pidettiin tärkeinä kaikkien 
haastateltujen analyytikoiden taholta, mutta muiden resurssien ja toimintojen painoarvo 

vaihteli voimakkaasti toimialasta riippuen (kuvio 10). Kulttuuri nousi merkittäväksi
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tekijäksi viestintä- ja kustannus- sekä metsäalalla, joissa yritysten juuret ylettyvät pitkälle 

historiaan. Brändin ja asiakastyytyväisyyden tärkeys korostui puolestaan tietoliikenne- ja 
elektroniikka- sekä viestintä- ja kustannusalalla. Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
m arkki nnint ¡panostusten merkittävyys oli puolestaan ominaispiirre tietoliikenne- ja 

elektroniikka-alaa seuraavien analyytikkojen tiedonkäytössä. Toimialan vaikutukseen 

aineettoman pääoman rooliin ja painoarvoon palataan kappaleessa 6.2.1. Tässä 

kappaleessa kuvataan miten edellä mainitut, toimialojen keskeisimmät aineettomat 

resurssit ja toiminnot vaikuttavat analyytikon tiedonkäytössä. Tämän jälkeen tehdään 

vielä lyhyehkö katsaus muihin haastatteluissa esille tulleisiin tiedonkäyttöön vaikuttaviin 

aineettoman pääoman osa-alueisiin.

Kuvio 10 Merkittävimmät aineettoman pääoman osa-alueet eri aloilla

6.1.2.1 Strategia

Strategia nostettiin haastateltavien analyytikoiden taholta poikkeuksetta esille 

analyyseihin voimakkaasti vaikuttavana, erittäin tärkeänä ellei tärkeimpänä tekijänä. 

Luonnollisesti analyysi pohjautuu suurelta osin yrityksen strategiaan, jolloin vaikutus on 

kohtuullisen suoraviivainen. Syytä on kuitenkin huomioida kolmen analyytikon esille 

nostama strategian uskottavuus, jolloin yrityksen viestimää strategiaa peilataan 

markkinatilanteeseen ja johdon kykyihin. Strategian toimivuus ja johdonmukaisuus 

linkittyy voimakkaasti johdon osaamiseen, jota käsitellään seuraavaksi.
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6.12.2 Johdon osaaminen

Kaikki haastatellut analyytikot toimialaan katsomatta pitivät ylimmän johdon osaamista 

tärkeänä tekijänä tiedonkäyttönsä kannalta. Johdon vahva merkitys oli odotettavissa, sillä 

kuten osa analyytikoista totesi, johdolla voi olla vaihtuessaan jopa suora 

pörssikurssivaikutus. Havainto johdon merkityksen painottumisesta analyytikon 

tiedonkäytössä on myös yhteneväinen teoriaosassa käsitellyn Hollantiin (2001) ja Leen 
(2001) tutkimuksen tulosten kanssa.

Analyytikot totesivat johdon osaamisen arvioinnissa olevan pitkälti kysymys 

subjektiivisesta mielikuvasta, joka syntyy johtoa tapaamalla. Haastateltujen 

kommenteista voidaan päätellä, että mielikuvaan vaikuttaa voimakkaasti johdon 

viestintätapa; miten asioita perustellaan ja viestitään. Neljä analyytikkoa ilmoitti 

kiinnostuksen kohteena olevan myös ylimmän johdon kokemus liittyen työuraan ja 

koulutukseen. Luonnollisesti voimakkaimman indikaation johdon osaamisesta antaa sen 

toiminta menneisyydessä.

Analyytikko Honka selitti johdon osaamisen liittyvän osakkeenomistajien tarpeiden 

huomiointiin, joka vaihtelee yrityksittäin. Analyytikko Hertsi näki puolestaan 

olennaiseksi kyvyn johtaa muutosta, sillä tietoliikenne- ja elektroniikka alalla 

toimintaympäristön asettamat vaatimukset voivat vaihtua äkillisesti. Hertsi puhui myös 

johdon osaamisesta oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja totesi markkinoiden olevan 

varsin lyhytnäköisiä asian suhteen. Kun yritys tekee vääriä liikkeitä ja markkinat pettyy, 
huippujohtajankin osaamista epäillään, ja hänen työpaikkansa voi olla vaarassa. Toisaalta 

kolme analyytikkoa korosti, ettei organisaation tulevaisuus ole yleensä yhdestä 
toimitusjohtajasta kiinni.

Kun yrityksen johto toimii analyytikolle myös erittäin olennaisena informaatiokanavana, 

on luonnollista, että johdon osaamista käsiteltäessä pääteemaksi nousi usein luottamus 

johdon antamaan ohjaukseen eli ”guidanceen”. Kuusi haastatelluista analyytikoista toi 

kyseisen aihepiirin esille. Ohjauksen uskottavuutta arvioitaessa historia puhuu yleensä 

puolestaan. Analyytikko arvioi kuinka hyvin johdon menneisyydessä antamat
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suuntaviivat yhtiön tulevaisuudesta ovat toteutuneet. Uskottavuus vaikutti vaihtelevan 

voimakkaasti johdosta riippuen. Analyytikko Bitti totesi eräästä toimitusjohtajasta:

”Ei varmaan kukaan uskonut hänen viime vuoden guidanceihin. Toivottavasti kukaan ei 

uskonut. ”

Kyse on osaltaan myös johdon kommunikointitavasta. Analyytikko Opus näki 

varovaisen kommunikointitavan olennaisena tekijänä johdon uskottavuuden 

rakentumisessa.

Useimmiten johdon osaamisen vaikutus analyyseihin ei ole suoraviivainen vaan muiden 

aineettoman pääoman osa-alueiden tapaan mielikuva on intuitiivisesti analyytikon 

ajatuksissa hänen laatiessaan analyysia. Analyytikot katsoivat johdon osaamisen 

linkittyvän voimakkaasti muihin aineettoman pääoman osa-alueisiin. Mielikuva 

yrityksen johdosta voi myös peilata muita aineettoman pääoman osa-alueita, analyytikko 

Hertsin mukaan jopa osakkeen yleistä kiinnostavuutta. Hän selvitti näkemystään 

seuraavalla tavalla.

”Jotkut johdot on aivan älyttömän huonoja, toiset on taas hyviä. Niin kauan, kun sul on 

usko siihen, et yhtiön johto on hyvä, niin sit se on tavallaan fine se osake myöskin. ”

Selvää on, että johdon osaamisen vaikutus analyyseihin riippuu myös paljolti tilanteesta. 

Neljä analyytikoista arvioi, että kun yrityksessä kaivataan selvää muutosta tai se on jopa 

kriisitilanteessa, johdon vaihtumisella voi olla voimakas vaikutus tulevaisuuden 

ennusteisiin ja suositukseen. Yhdessä haastattelussa tarkastelluista analyytikkoraporteista 

johdon vaihtuminen tulevaisuudessa tuli esille taustatekijänä ennustetussa 

kustannustehokkuuden parantumisessa.

Johdon osaamisen huomiointiin analyyseissa liittyy kuitenkin monia ongelmia. 

Analyytikot Softa ja Petäjä korostivat, ettei se ole pitkän aikavälin ennusteissa edes 

mahdollista, sillä johto voi vaihtua. Analyytikko Mänty totesi, ettei johdon osaaminen
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vaikuta yleensä myöskään raporttien teksteihin, sillä on vaikea löytää argumentteja, jotka 

eivät toimisi myös kilpailijayritykselle. Analyytikko Hongan mukaan johdon osaamisen 

voimakas kritisointi raporteissa voi myös olla arkaluontoista eikä välttämättä tuota 
lisäarvoa. Hän selvitti näkemystään seuraavalla tavalla:

" Meillähän saattaa olla muuta businesta., yhtiöiden kanssa. Että ei sais lyödä ovia 
takanaan kiinni, vaan., siinä mielessä koittaa jotenkin paketoida se vähän ehkä 
pehmeimmin sanakääntein. ”

Metsäanalyytikot Mänty ja Honka totesivat johdon osaamisen vaikuttavan suosituksen 

sijaan etupäässä sijoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa, kun yhtiöitä suhteutetaan 

keskenään.

6,1.2,3 Kulttuuri

Yrityksen kulttuurin merkityksestä puhuivat kaikki haastateltavat kahta tietoliikenne- ja 

elektroniikka alan analyytikkoa lukuun ottamatta. Analyytikko Männyn kommenteissa 

kulttuuri nousi jopa johdon osaamista merkittävämmäksi tekijäksi. Kulttuurista 

keskustellessa esille nousi media- ja metsäanalyytikoiden taholta seuraavia luokitteluja: 

perässätulija, edelläkävijä, tehokkuusorientoitunut, vilkasliikkeinen, hidasliikkeinen, 

jähmeä, arvovaltainen, arrogantti ja johtajan näkemyksiin kritiikittömästi 

suhtautuva ”yes-yes” kulttuuri. Näkemykset yrityksen kulttuurista tuntuivat suhteellisen 

vakiintuneilta käsityksiltä siitä, miten yritykset ovat taipuvaisia toimimaan. Muista 

analyytikoista poiketen tietoliikenne- ja elektroniikka-alaa seuraava Hertsi puolestaan 

ilmaisi mielikuvan kulttuurista voivan muuttua jopa yhden keskustelun perusteella.

Viestintä- ja kustannus- sekä metsäalalla mielikuva yrityksen kulttuurista muokkasi usein 

analyytikon näkemystä yrityksen tulevaisuudesta ja osakkeen houkuttelevuudesta. 

Analyytikko Nidos ei uskonut media-alan yrityksen kykyyn sopeutua heikompaan 

markkinatilanteeseen juuri kulttuurista johtuen, vaikka jälkeenpäin näkemys osoittautui 

vääräksi. Analyytikko Mänty perusteli metsäalalla toimivan yrityksen kyvykkyyttä
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alentaa kustannuksia osittain sen kulttuurilla. Analyytikko Honka toi puolestaan esille 

viestintäkulttuurin muutostilanteissa, ja totesi joillakin yrityksillä riskin tiedon 
panttaamiseen olevan korkeampi.

6,1.2.4 Brändi

Brändi kohosi tärkeäksi aineettomaksi resurssiksi tietoliikenne- ja elektroniikka sekä 

viestintä- ja kustannusalalla. Sen koettiin tuovan selkeää lisäarvoa yritykselle

korkeamman katteen muodossa. Vahva brändi yhdistettiin usein korkeaan

markkinaosuuteen. Analyytikko Nidos arveli, että brändin vahvuutta arvioitaessa kyse on 

etupäässä omasta ”näppituntumasta”. Hän piti suomalaisia media-alan brändejä lähes 
itsestäänselvyytenä. Enemmän Nidoksen mukaan kyse on siitä, miten niitä pystytään 

kehittämään ja hyödyntämään.

Analyytikoista neljä ilmaisi brändin tuovan tukea tai turvallisuuden tunnetta omille 

tulosennusteille. Analyytikko Eepoksen mukaan vahvan brändin omaavan yrityksen 

voidaan odottaa kehittyvän vähintään markkinakasvun mukana. Se voi myös toimia 
hyvänä perusteluna optimistiselle näkemykselle yrityksen kehityksestä, kuten analyytikko 

Bitti kertoi. Toisaalta kaksi analyytikkoa muistutti brändien haavoittuvaisuudesta. 

Mahdollinen kolhu voi vaikuttaa voimakkaasti ennustettuihin tulevaisuuden tuottoihin ja 

yrityksen osakekurssiin. Analyytikko Hertsi totesi yrityksen markkinaosuuden tippuvan 

kohtuullisen nopeasti historian brändistä huolimatta, jos yritys myy huonoja tuotteita.

Brändi assosioitiin erääseen suomalaiseen tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritykseen 

niin voimakkaasti, että yrityksen nimi nousi alaa seuraavien analyytikkojen taholta esille 

heti aihealueesta puhuttaessa. Kaksi heistä kertoi kyseisen vahvan brändin vaikuttavan 

suoranaisesti jopa yrityksen arvonmääritykseen. Analyytikko Bitti selitti.

” Jos firmalla on tämmönen brändi... niin kenties elektroniikka- ja tietoliikennepohja 

häviää taustalta, ja sitä pitää katsoa kuluttajayhtiönä ja brändiyhtiönä. ”
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Analyytikot totesivat yrityksen saavan aivan eri arvoja, kun vertailuryhmänä toimii 

brändiyhtiöt tietoliikenne- ja elektroniikka-alalla toimivien kilpailijoiden sijaan.

6,1,2,5 Asiakastyytyväisyys

Asiakasnäkökulmaa pidettiin tärkeänä tietoliikenne- ja elektroniikka sekä viestintä ja 

kustannusalalla. Tietoliikenne- ja elektroniikka alan analyytikot puhuivat 

asiakastyytyväisyyden olennaisuudesta erityisesti niiden yritysten kohdalla, joiden 
liiketoiminnan menestys on riippuvainen yksittäisistä asiakkaista, kuten alihankkijoilla. 

Tietoa tyytyväisyydestä analyytikko Hertsi kertoi hakevansa esimerkiksi vieraillessaan 

asiakasyritysten tehtailla. Toisaalta vuosia kestävät asiakassuhteet ja uusien asiakkaiden 

saaminen ovat hänen mukaansa selkeä merkki tyytyväisistä ja uskollisista asiakkaista. 
Analyytikko Bitti koki tarvitsevansa enemmän informaatiota koskien 

asiakastyytyväisyyttä ja toivoi käytännön asiakkaiden puheenvuoroista 

pääomamarkkinapäivillä leviävän laajemmin pörssiyrityksiin. Hän kertoi, että kyseisellä 

informaatiolla voi olla suora vaikutus ennusteisiin yrityksen tulevaisuudesta.

Viestintä- ja kustannusalalla palautetta ei haettu suoraan asiakkailta, vaikka analyytikko 

Eepos totesikin, että esimerkiksi keskustelut tv-yhtiöiden asiakkaiden eli mainostajien 

kanssa voisi olla analyysin kannalta erittäin mielenkiintoisia. Oletettavasti kyse on 

totutuista käytännöistä ja arvioinnin vaikeudesta. Analyytikko Nidos hahmotti 

asiakassuhteiden tilaa keskusteluissa yrityksen johdon kanssa. Analyytikko Opus 

puolestaan seurasi asiakastyytyväisyyttä kvantitatiivisten lukujen kautta käyttäen 
mittarinaan esimerkiksi levikkimuutoksia.

6,1.2,6 Tutkimus- ia kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitysmenot nähtiin olennaisina yritysten kasvun kannalta tietoliikenne- ja 

elektroniikka-alalla. Haastattelujen perusteella radikaalit leikkaukset tutkimus- ja 

kehitystoiminnan työtunneissa voivat madaltaa analyytikon ennustamia kasvunäkymiä ja 

katetasoja. Analyytikko Bitin mukaan leikkauksien jatkuessa tietyn aikavälin, 
analyytikon näkemys yrityksestä muuttuu. Kasvuyhtiöstä tulee stabiilimman vaiheen



78

yhtiö. Bitti totesi T&K-kustannusten odotetun minimitason teknologiayhtiöillä olevan 

10-15% liikevaihdosta. Analyytikko Hertsi muistutti kuitenkin, että tutkimus- ja 

kehitysmenojen kasvaessa analyytikot odottavat yritykseltä päteviä syitä ja perusteluja 

kustannusten nousulle. Yllättäen myös yksi metsäanalyytikoista puhui tutkimus- ja 

kehitysmenojen vaikutuksesta ennustettuihin tulevaisuuden tuottoihin viitaten erään 

metsäyhtiön divisioonaan.

6.12.1 Markkinointipanostukset

Kaksi tietoliikenne- ja elektroniikka-alaa seuraavaa analyytikkoa totesi yrityksen 

markkinointipanostuksien olevan erittäin tärkeitä ja peilautuvan heidän muodostamiin 

näkemyksiin teknologiayhtiöiden tulevaisuudesta. Analyytikko Hertsi kertoi erään 
yrityksen lisäpanostusten markkinointiin vaikuttavan positiivisesti hänen laatimaansa 

kasvuennusteeseen. Bitille ne toimivat indikaationa siitä onko yritys luomassa 

markkinoille jotain uutta. Vaikutukset näkyvät hänen mukaansa pitkällä aikavälillä.

Toisaalta suuret markkinointipanostukset saatettiin nähdä myös hyvin negatiivisella 

tavalla. Analyytikko Bitin mukaan yltiöpäiset markkinointikampanjat indikoivat ennen 

kaikkea epäterveestä markkinatilanteesta. Media-alaa seuraava analyytikko Eepos kertoi 

suhtautumisensa markkinointipanostuksiin olevan varovainen, vaikkakin hän huomioi 

niiden tarpeellisuuden esimerkiksi uusien tuotteiden lanseerauksessa. Hän kuvaa 

näkemystään markkinointipanostuksiin seuraavalla tavalla:

”Mieluummin niin, että ne ensisijaisesti lisää kustannuksia, ja sitten vasta mahdollisesti 

tulee lisämyyntiä. ”

Analyytikot nostivat haastatteluissa esille edellä käsiteltyjen resurssien ja toimintojen 

lisäksi myös muita aineettoman pääoman osa-alueita, joilla voi olla vaikutusta raporttia 

laadittaessa ja suositusta annettaessa. Vaikkakin ne eivät saaneet keskeisimpien 

resurssien ja toimintojen tapaan vahvaa alakohtaista tukea, saattoivat yksittäiset 

analyytikot pitää niitä tärkeinä tiedonkäyttönsä kannalta tai niiden merkitys korostui
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erityistilanteissa. Jotta analyytikon tiedonkäytöstä aineettoman pääoman suhteen 

saavutetaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva, kyseisiin tekijöihin luodaan 

katsaus seuraavassa kappaleessa.

6,1.2.8 Muut tiedonkäyttöön vaikuttavat resurssit

Analyytikot nostivat haastatteluissa esille edellä käsiteltyjen tekijöiden lisäksi patentit, 
yhteistyökumppanit, asiakasrakenteen, joustavuuden, menettelytavat, tietokannat, 

yhteydet tavarantoimittajiin, työntekijöiden tyytyväisyyden sekä osaamisen ja 

omistusrakenteen analyyseihin potentiaalisesti vaikuttavina tekijöinä. Analyytikko Softa 

totesi patenttien merkityksen voivan olla yritykselle jopa ”vallankumouksellinen”, mikä 

on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Analyytikko Hertsi kertoi yhteistyösuhteiden 

merkityksestä erityisesti pienille teknologiayrityksille. Projektilta vaaditaan kuitenkin 

selkeää aikataulua, jotta se analyysiin todella vaikuttaisi. Myös media-analyytikko Nidos 

kertoi mielenkiinnolla seuraavansa yritysten yhteistyöhankkeita, jotka nivoutuvat hänen 

mukaansa yrityksen innovaatiokykyyn. Asiakasrakenne oli keskeinen tietoliikenne- ja 

elektroniikka-alan analyytikoille esimerkiksi alihankkijoiden tuottojen ennustamisen 

kannalta, mutta aineettoman pääoman merkityksessä sen toi esille Hertsi. Asiakasrakenne 

vaikuttaa hänen mukaansa voimakkaasti liiketoiminnan arvioituun riskiin ja toisaalta 

myös potentiaaliin houkutella uusia asiakkaita tunnettujen olemassa olevien asiakkaiden 

avulla. Joustavuuden merkityksestä puhui kaksi analyytikkoa. Opus totesi sen olevan 

keskeinen tekijä analyysin laatimisessa erityisesti, kun arvioidaan yhtiön kykyä sopeutua 

huonoon markkinatilanteeseen.

Menettelytapoihin liittyen metsäalan analyytikoista ainoastaan Petäjä puhui 

ympäristöasioiden seuraamisen olennaisuudesta. Ympäristöasioiden tila voi hänen 

mukaansa olla asiakassuhteiden ja kustannusten kannalta kriittinen, vaikka 

ympäristöasioiden hyvää hoitoa suomalaisissa metsäyrityksissä hän piti lähes 

itsestäänselvyytenä. Analyytikko Männyn näkemyksen mukaan ympäristöriskien 

toteumista on pääsääntöisesti mahdoton ennakoida. Kyseessä on hänen mukaansa riski, 

joka realisoituu alalla aika ajoin. Mahdollisen kurssireaktion jälkeen asia unohdetaan, ja
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osakekurssin liikkeen suunta jatkuu entisenlaisena. Metsäalan kartellijupakalla ei ollut 

vielä vaikutusta suosituksiin, johtuen epävarmuudesta koskien seuraamuksia ja niiden 

ajankohtaa. Näkemyksiin osakkeiden tulevaisuuden potentiaalista kartelliepäilyt 

kuitenkin kahden analyytikon mukaan vaikuttivat. Analyytikko Mänty totesi tapahtuneen 

madaltaneen metsäalan osakkeiden haluttavuutta sijoituskohteina.

Tietyt aineettomat resurssit saatettiin kokea erityisen tärkeiksi yrityksen toiminnan 

kannalta, mutta analyytikot eivät niitä aktiivisesti kuitenkaan seuranneet. Esimerkiksi 
hyvin toimivat tietokannat koettiin olennaiseksi, mutta ne hahmotettiin pitkälti johdon 

osaamisen kautta. Ainoastaan viestintäalaa seuraava analyytikko Eepos kertoi 

keskustelevansa tietokannoista yrityksen johdon kanssa. Analyytikko Petäjä oli erittäin 

kiinnostunut metsäalan yritysten yhteyksistä tavarantoimittajiin, nimenomaan suhteessa 

neuvottelukykyyn sopimuksia tehtäessä, mutta totesi asiasta informaation saannin olevan 

kilpailuasetelman vuoksi mahdotonta. Osa analyytikoista nosti työntekijöiden osaamisen 
tai tyytyväisyyden esille tärkeänä tekijänä, samalla kuitenkin todeten niiden mittaamisen 

ja arvioinnin vaikeuden, jopa mahdottomuuden. Voimakkaat negatiiviset signaalit 

tyytymättömyydestä kuitenkin huomioidaan ja ne voivat vaikuttaa näkemykseen 

yrityksen tulevaisuudesta, erityisesti kun yritys on murrosvaiheessa, kyseessä on pieni 

yritys tai henkilöstön osaamistaso on korkea.

Omistusrakennetta ei ole perinteisesti liitetty aineettomaan pääomaan, mutta kahdessa 

haastattelussa ilmeni sen voivan vaikuttaa analyytikon näkemykseen yrityksen 
tulevaisuuden potentiaalista. Analyytikot Softa ja Mänty kuvasivat tilanteita, joissa suuri 

perheomistus tai ideologiset tahot omistajakunnassa voivat johtaa muiden osakkeen 

omistajien ja yrityksen kannalta epäedullisiin päätöksiin. Kyseiset esimerkit osoittavat, 

että omistusrakenne voi vahvasti ohjata yrityksen tulevaisuutta, ja se liittyy monella tapaa 
yrityksen johtamiseen. Täten omistusrakenteen voidaan katsoa olevan osa yrityksen 

inhimillistä pääomaa.
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6.1.3 Lisäinformaation tarve

Kun analyytikoilta tiedusteltiin tarvetta lisäinformaatioon koskien aineetonta pääomaa, 

tyypillinen ensireaktio oli skeptisyys. Aineeton pääoma koettiin pehmeäksi, varsin 

subjektiiviseksi ja vaikeasti mitattavaksi aihealueeksi, jota koskevasta mahdollisesta 

lisäinformaatiosta ei välttämättä olisi juurikaan johtopäätöksiä vedettävissä. Ainut 

voimakas lisäinformaation tarve ilmeni analyytikko Bitin taholta ja koski 
asiakastyytyväisyyttä. Kyseinen osa-alue herätti mielenkiintoa myös laajemmin (liite 3). 

Analyytikot toivat esille myös muita aineettomia resursseja, joita koskeva lisäinformaatio 

voisi olla potentiaalisesti kiinnostavaa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta analyytikoiden 

olevan tyytyväisiä yrityksen viestinnän tasoon koskien aineetonta pääomaa.

Kuten edellä on tullut ilmi, analyytikot näkevät monien aineettoman pääoman osa- 

alueiden vaikuttavan omaan tiedonkäyttöönsä. Johdon osaaminen ja strategia koettiin 

erittäin tärkeiksi tekijöiksi analyysissa alaan katsomatta. Muut tiedonkäytölle merkittävät 

aineettomat resurssit ja toiminnot vaihtelivat toimialoittain. Seuraavassa kappaleessa 
pyritään hahmottamaan laajemmin aineettoman pääoman roolia analyysissa ja 
kartoittamaan sen painoarvoon vaikuttavia tekijöitä.

6.2 Aineettoman pääoman rooliin vaikuttavat tekijät

Edellisessä kappaleessa havaittiin aineettomien resurssien ja toimintojen merkittävyyden 

analyytikon tiedonkäytössä vaihtelevan eri alojen välillä. Alakohtaisia erityispiirteitä 

tarkastellaan vielä tarkemmin tässä kappaleessa. Tämän lisäksi kartoitetaan muita 
aineettoman pääoman rooliin vaikuttavia tekijöitä (kuvio 11). Aluksi kappale 6.2.1 

selvittää aineettomien resurssien ja toimintojen merkityksen riippuvuutta yrityksen 

toimialasta ja tilanteesta. Seuraavaksi kappale 6.2.2 kuvaa, miten sijoitushorisontin pituus 

vaikuttaa tiedonkäyttöön koskien aineetonta pääomaa. Kappaleessa 6.2.3 tarkastelun alla 

on eri viestintäkanavien vaikutus. Lopuksi kappaleessa 6.2.4 hahmotetaan 
analyytikkokohtaisia eroja.
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Yrityksen toimiala

Sijoitushorisontin
pituusYrityksen tilanne

Aineettoman
pääoman
painoarvo

analyytikon
tiedonkäytössä

Analyytikon käyttämä 
viestintäkanava

Analyytikkokohtaiset 
erot tiedonkäytössä

Kuvio 11 Aineettoman pääoman painoarvoon vaikuttavat tekijät

6.2.1 Toimiala- ja tilannekohtaiset erot

Alakohtaiset erot aineettomien resurssien ja toimintojen painoarvossa tulivat selkeästi 

esille kappaleessa 6.1.2. Tutkimuksessa tarkastelluista toimialoista aineettoman pääoman 

roolin voidaan todeta olevan merkittävin tietoliikenne- ja elektroniikka-alalla. Analyysin 

kannalta tärkeitä aineettomia resursseja sekä toimintoja nimettiin määrällisesti eniten ja 

usein vaikutus oli voimakkainta. Muista toimialoista poiketen myös tutkimus- ja 

kehitystoimintaa sekä markkinointipanostuksia pidettiin tulevaisuuden kasvupotentiaalin 

kannalta olennaisena, mikä kuvaa alan voimakkaasti kehittyvää ja dynaamista luonnetta. 
Toisaalta on huomioitava tietoliikenne- ja elektroniikka-alan heterogeenisyys. 

Esimerkiksi asiakasnäkökulma painottui erityisesti yrityksissä, joiden asiakasmäärä on 

suppea, kuten alihankkijoilla. Brändi puolestaan korostui suoraan kuluttajille tuotteitaan 

myyviä yrityksiä analysoitaessa.

Viestintä- ja kustannusalan analysoinnissa aineettomalla pääomalla oli myös tärkeä rooli. 

Erityispiirteenä havaittiin, että analyytikot pitivät tiettyjen aineettomien resurssien kuten
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työntekijöiden osaamisen, työntekijöiden tyytyväisyyden tai brändin hyvää tasoa lähes 

lähtöolettamuksena. Tämä kuvaa osaltaan alan yritysten vakiintunutta asemaa Suomessa. 

Kulttuuri nousi johdon osaamisen rinnalle viestintä- ja kustannus- sekä metsäalalla, joissa 
yritysten juuret ylettyvät pitkälle historiaan.

Metsäalalla merkittäviä aineettoman pääoman osa-alueita oli tietoliikenne- ja 

elektroniikka- sekä viestintä- ja kustannusalaa vähemmän. Syklisen ja kypsän alan 

analysoinnissa, markkinakehitys oli selkeästi dominoivin tekijä. Kun kyse on niin 

sanotusta ”bulkkituotteesta”, ovat yrityskohtaiset erot vähäisiä. Analyytikko Männyn 

mukaan metsäalan yritysten liikevaihdot kehittyvät tiettyjä tuotekohtaisia eroja lukuun 

ottamatta pitkälti samalla tavalla yleisen talouskasvun mukana. Mänty vihjasi 

metsäosakkeiden pitkän aikavälin tuottopotentiaalin rajallisuudesta, joka myös vähentää 
aineettoman pääoman merkitystä:

Suositus tämmösellä toimialalla, joka on lähtökohtaisesti ei välttämättä mitenkään 

loistava sijoituskohde hyvin pitkällä tähtäimellä... niin se on hyvinkin pitkälle 
ajoituspeli. ”

Metsä-alaa analysoivien Männyn ja Hongan kommenteissa aineeton pääoma nousi esille 

vaikuttavana tekijänä suositusten sijaan lähinnä asetettaessa sijoituskohteita 
paremmuusjärjestykseen. Analyytikko Petäjä puolestaan näki aineettoman pääoman 

roolin merkittäväksi analysoitaessa metsäalan yritysten kehitystä pitkällä aikavälillä.

Aineettomien resurssien ja toimintojen painoarvo analyysissa vaihteli paitsi alakohtaisesti 

myös tilanne- ja yrityskohtaisesti. Kuten analyytikko Mänty ilmaisi, lähes mikä tahansa 

aineettoman pääoman osa-alueista voi tilanteesta riippuen nousta ajankohtaiseksi ja 

potentiaalisesti vaikuttaa näkemykseen yrityksestä sijoituskohteena. Haastatteluissa tuli 

ilmi aineettomien pääoman osa-alueiden merkityksen voivan kasvaa huomattavasti 

yrityksen ollessa murrosvaiheessa, esimerkiksi omistajien tyytymättömyydestä tai 

organisaatiomuutoksista johtuen. Kaksi metsäalan analyytikkoa puhui pörssimarkkinoilla 

liikkuvista teemoista, jolloin esimerkiksi ympäristöasiat voivat nousta pinnalle.
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Haastatteluissa ilmi tuli myös, että yrityksen kokoluokka voi vaikuttaa aineettoman 

pääoman painoarvoon analyysissa. Verrattuna isoihin pörssiyrityksiin pienten yritysten 

aineettomien resurssien arviointi on helpompaa. Toisaalta vaikutus voi myös olla 

suurempi kasvupotentiaalin ollessa korkea.

6.2.2 Analyysihorisontin pituus

Pankkiiriliikkeiden suositusten aikahorisontti on kohtuullisen lyhyt vaihdellen 6-12 

kuukauden välillä. Kun analyytikoiden työssä olennaisella sijalla on käänteen 

ennustaminen ja ajoitus, on selvää, että muutostekijänä näin lyhyellä aikavälillä toimivat 

useimmiten markkinat. Haastattelussa tarkasteltujen analyytikkoraporttien suositusten 

pääperusteluina toimivatkin näkemykset markkinoiden kehityksestä ja osakekurssin 

tasosta. Neljä analyytikkoa painotti aineettoman pääoman merkitystä nimenomaan 

pitkällä aikavälillä. Analyytikko Softa pohtii lyhyen sijoitushorisontin vaikutusta 

seuraavalla tavalla.

" Jos horisontti on vuosi niin silloin ihan pidempien aikojen juttuja ei välttämättä haluu 

kattoo, koska kuitenkin tarkoitus on osittain ’’taimata ” se markkina, se timing on niin kun 

tärkeetä. ”

Taustalla oleva osakemarkkinoiden lyhyt näköisyys, joka eittämättä vaikuttaa aineettoman 

pääoman rooliin, tuli ilmi erityisesti kahden analyytikon kommenteissa. Analyytikko 
Softa arveli markkinoiden käytännössä diskonttaavat vain kahden seuraavan vuoden 

kassavirtoja, eikä dcf-mallin pidemmän aikavälin kasvumahdollisuudet välttämättä 

vaikuta lainkaan osakekurssiin. Vaarana Softan mukaan on myös se, että kun yritys sahaa 

tulevaisuuden oksaansa esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmenoja radikaalisti leikkaamalla, 

markkinat unohtavat pidemmän aikavälin näkemyksen ja keskittyvät parantuneeseen 

osakekohtaiseen tulokseen. Analyytikko Bitti totesi osan sijoittajakunnasta keskittyvän 

lähinnä P/E lukuun, mikä voi johtaa suoranaisiin hintavääristymiin osakemarkkinoilla.
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Toisaalta aineettomalla pääomalla on merkitystä myös lyhyen aikavälin 

sijoitushorisontilla. Kuten edellä on tullut ilmi analyytikot viittasivat aineettoman 

pääoman kohdalla kokonaisnäkemykseen yrityksestä, joka on intuitiivisesti analyytikon 

ajatuksissa. Tällöin sen roolia on vaikea edes päätöksentekijän siis analyytikon määrittää. 
Analyytikko Nidos toteaa aihealueesta:

”Totta kai täytyy yrittää elää niitten markkinatrendien mukaan... Sijoittajakunta.. pyrkii 

haistelemaan niitä muutoksia... Mut kyl nää on niitä asioita (aineettomat resurssit ja 

toiminnot), jotka kuitenkin on siellä pohjalla, ja vastaa suuremmasta osasta 
kokonaisnäkemystä yhtiöstä ”

On myös huomioitava, että erityisesti DCF- mallissa eli kassavirta-analyysissa 
analyytikot ottavat kantaa yrityksen pitkän aikavälin kehitykseen, joka vaikuttaa 

suositukseen. Suhtautuminen on kuitenkin tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi 

luonnollisesti varovaista. Selvimmin ja voimakkaimmin aineettoman pääoman rooli 

lyhyellä tähtäimellä tulee esille analyytikon suhtautumisessa johdon antamaan 

ohjaukseen eli ”guidanceen”, jolloin johdon uskottavuudella on suuri merkitys seuraako 
analyytikko ennusteissaan johdon viitoittamaa näkemystä tuloskehityksestä.

6.2.3 Viestintäkanavat sijoittajille

Aineettoman pääoman painoarvo riippuu myös analyytikon käyttämästä 

viestintäkanavasta. Analyytikot työstävät monenlaisia analyysituotteita. Haastatteluissa 

tuli esille yhtiön tuloksen julkistamisen jälkeen tehtävä tuloskommentti, osakekurssin 

liikkeisiin liittyvä raportti, syvemmin yrityskohtaisia tekijöitä ja yrityksen markkinoita 

analysoiva raportti, alaa laajemmin kommentoiva toimialaraportti sekä päivittäinen 

muutaman rivin mittainen aamukatsaus, jossa suositukset päivitetään. Analyytikko Nidos 

näki tuloskommentit lähinnä välietappeina, seurantavaiheena laajempien raporttien välillä, 

joissa puolestaan ilmaistaan yleinen näkemys, ”case” yhtiöstä. Analyytikko Bitti 
kuitenkin totesi syvemmin yrityskohtaisia tekijöitä tarkastelevien ”fundaraporttien” 

tekemisen jäävän isompia pörssiyrityksiä lukuun ottamatta vähäiseksi.
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Analysointiaktiivisuus riippuu yrityksen potentiaalista tuoda pankkiiriliikkeelle 

rahavirtoja.

Luonnollisesti yksittäistä yritystä ja sen markkinoita käsittelevässä laajemmassa niin 

sanotussa ”fimdaraportissa” pystytään analysoimaan myös aineetonta pääomaa 
kattavimmin. Haastattelussa tarkastelluista raporteista selkeästi laajimmassa 

kommentoitiinkin markkinoiden ohella esimerkiksi johtoa, brändien vahvuutta ja 

strategiaan mahdollisesti tulevaisuudessa liittyviä yritysostoja. Toisaalta analyytikko 

Softa ilmaisi pitkän aikavälin sijoittajien kuten eläkerahastojen olevan lähinnä 

kiinnostuneita toimialaraporteista, koska kyseiset sijoittajat menevät itse yrityksiin 
selvittämään aineettoman pääoman tilaa.

Analyytikon käyttämän viestintäkanavan vaikutus aineettoman pääoman painoarvoon 

selittyy suurelta osin aineettoman pääoman perusominaisuuksilla, mitattavuuden 

vaikeudella ja epävarmuudella. Analyytikko Mänty totesi, että asioita, joita ei pysty 

todeksi osoittamaan tai riittävällä todennäköisyydellä pemstelemaan ei voi raportteihin 

kiijoittaa. Kolmen analyytikon kommenteista saattoi päätellä aineettoman pääoman 
tulevan vahvimmin esille kirjallisten raporttien sijaan epävirallisissa keskusteluissa 

sijoittajien kanssa. Analyytikko Nidos kertoi aineettoman pääoman painoarvosta 

keskusteluissa:

”Jos sen auki kirjoittaa, niin se., jää ehkä vähän köykäiseksi. Mut sitten taas, jos miettii 

sitä, et miten salkunhoitajat ja sijoittajat asioita näkee, niin kylhän ne on ihan 

olennaisempia asioita. ”

Mänty näki analyytikon tärkeimmäksi tehtäväksi toimia keskustelukumppanina 

sijoittajien ja meklareiden kanssa, jolloin aineeton pääoma nousee raportteja 

voimakkaammin esille. Metsäanalyytikot Mänty ja Honka totesivat molemmat 

aineettomalla pääomalla olevan vaikutusta, kun yhtiöitä suhteutetaan keskenään ja 

asetetaan paremmuusjärjestykseen keskusteluissa sijoittajien kanssa.
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6.2.4 Analyytikkojen väliset erot

On selvää, että aineettoman pääoman rooli analyytikon tiedonkäytössä on osittain myös 

analyytikkokohtaista. Haastatteluista saattoi havaita tiettyjä painotuseroja suhteessa 

analyysiin. Jotkut analyytikot keskittyivät vastauksissaan selkeästi yrityksen 

tulevaisuuden ennustamiseen ja oikean arvon etsimiseen, kun puolestaan toiset toivat 

voimakkaasti esille myös käänteen ennustamisen ja oikean ajoituksen olennaisuutta sekä 

osakemarkkinoille tyypillisiä ilmiöitä kuten osakekurssien ylireagointi. Analyytikko 
Softa totesi analyytikkojen välisistä eroista seuraavasti:

Yksi koulukunta ennustaa osaketta, miten se kehittyy, sitten yksi porukka ennustaa 

eps:ia (osakekohtaista tulosta)... Semmosiakin analyytikoita on paljon, jotka ennustaa 
sitä eps:iä pelkästään... Niillä voi olla oikea eps, mut ne ei ymmärrä mitä markkinoilla 

ajatellaan siitä. ”

Haastatteluissa ilmeni lukuisia eri ”työkaluja”, joita analyytikot käyttävät suosituksen ja 

tavoitehinnan määrittämiseksi, esimerkkeinä jo teoriaosiossa esitellyt kassavirran 
diskonttausmenetelmä eli DCF-malli, taloudelliseen lisäarvoon perustuva EVA-malli 

sekä hintakerrannaiset kuten P/E, EV/EBITDA ja P/CE. DCF-malli, jossa analyytikko 

ottaa kantaa yrityksen pitkän aikavälin kehitykseen, tuotiin esille poikkeuksetta sen 

keskeistä roolia suosituksen perustana usein korostaen. Suoraa mekaanista tapaa 

tavoitehinnan ja suosituksen määrittämiseksi ei kuitenkaan ole, vaan päätös sisältää aina 

paljon harkintaa, ja eri menetelmien käyttö sekä painoarvot vaihtelevat analyytikoittain. 

Tämä voi vaikuttaa aineettoman pääoman rooliin tiedonkäytössä. Voidaan olettaa, että jos 

tavoite yrityksen oikean ja todellisuutta vastaavan arvon määrittämisestä korostuu, myös 

tiedot aineettomasta pääomasta tulevat analyysissa tärkeämmäksi.

Myös analyytikkojen tausta voi vaikuttaa tiedonkäyttöön. Kaksi analyytikkoa, jotka 

seuraavat kahta eri toimialaa, toivat esille aiemman työkokemuksensa seuraamaltaan 

alalta. Kumpikin heistä näki sen vaikuttavan tiedonhankintaan ja informaatiokanaviin.
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Toinen heistä painotti haastattelussa aineettoman pääoman roolia toimialaa seuraavia 

kollegoitansa enemmän. Yrityskohtaisten tekijöiden merkityksestä hän totesi:

"Tietysti, kun mul on teollisuustausta, niin mä katson hyvin paljon sitä mitä siellä takana

Analyytikkojen näkemykset yritysten tulevaisuudesta vaikuttivat useimmiten 

kohtuullisen konservatiivisilta. Tietoliikenne- ja elektroniikka-alalla optimistisimmin 

tarkastellun yhtiön tulevaisuuteen suhtautunut analyytikko, painotti aineettoman pääoman 

roolia tiedonkäytössään kollegoihin verrattuna enemmän. Optimismin määrä voi olla 

merkittävä tekijä riskillisen ja paljon epävarmuutta sisältävän aineettoman pääoman 

painoarvon määräytymisessä analyysissa.

Kappaleet 6.1 ja 6.2 ovat kuvanneet, miten analyytikot käyttävät tietoja aineettomasta 

pääomasta, ja mitkä tekijät tiedonkäyttöön vaikuttavat. Seuraava kappale selvittää mistä 

informaatiokanavista analyytikot saavat tietoa aineettomasta pääomasta. Kappale myös 

tarkastelee teoriaosiossa käsiteltyjen taseen ja toisten analyytikkojen laatimien 

analyytikkoraporttien rooleja informaatiokanavina.

6.3 Informaatiokanavat

Analyytikot käyttävät lukuisia eri informaatiokanavia. Haastattelujen perusteella 

merkittävin kanava aineettoman pääoman suhteen on kuitenkin yrityksen johto. Kappale
6.3.1 kartoittaa analyytikon tärkeimpiä informaatiolähteitä. Taseen rooli 

informaatiokanavana aineettoman pääoman osalta havaitaan vaatimattomaksi kappaleessa 

6.3.2. Lopuksi kappaleessa 6.3.3 todetaan, etteivät analyytikot käytä muiden 

analyytikkojen raportteja informaatiolähteenä.
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6.3.1 Tärkeimmät informaatiokanavat

Kun analyytikoilta tiedusteltiin haastatteluissa tärkeimpiä informaatiokanavia, he 
nimesivät usein vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja tapaamiset johdon kanssa. 

Analyytikot katsoivat yrityksen virallisen julkaistavan materiaalin välttämättömäksi, 

mutta myös suorastaan itsestään selväksi, perustiedon sisältäväksi informaatiolähteeksi. 

Johtoa analyytikot kertoivat tapaavansa henkilökohtaisissa tapaamisissa, 
pääomamarkkinapäivillä ja yritysvierailuilla. Johdon viestinnän vaikutus analyytikon 

muodostamaan näkemykseen yhtiöstä ja sen tulevaisuudesta on voimakas. Analyytikko 

Bitti toteaa johdon merkittävyydestä informaatiokanavana seuraavasti:

”Mehän ollaan hyvin pitkälle johdon talutusnuorassa kuitenkin kaikki. Eli eihän meillä 

millään voi olla... parempaa kuvaa firman tilasta kuin johdolla. ”

Johdon merkitys informaatiokanavana aineettoman pääoman osalta korostui, sillä se 

nousi usein esille, kun analyytikoilta tiedusteltiin, mistä he saavat informaatiota 

yksittäisistä, kappaleessa 6.1 käsitellyistä merkittävimmistä aineettomista resursseista ja 
toiminnoista. Yrityksen järjestämissä tilaisuuksissa olennaista analyytikolle on 

mahdollisuus kommunikaatioon johdon kanssa. Analyytikko voi tällöin esittää 

haluamiansa kysymyksiä aineettomien resurssien ja toimintojen tilaa selvittäessään. Kyse 

on luonnollisesti myös johdon osaamisen merkittävyydestä aineettomana resurssina, josta 
analyytikko muodostaa näkemyksen tapaamisissa.

Analyytikot nimesivät myös muita aineettoman pääoman suhteen merkittäviä 

informaatiokanavia. Media tai lehdistö nostettiin tärkeiden informaatiokanavien joukkoon 

neljän haastateltavan taholta. Analyytikko Mänty selitti merkkien mahdollisista huonoista 

uutisista tulevan harvoin ensimmäiseksi johdolta, vaan lehdistö voi toimia hyvänä 

kanavana yritykselle epäedullisten tietojen suhteen. Kolme analyytikkoa mainitsi 

tärkeäksi informaatiolähteekseen kilpailijat tai saman toimialan yritykset. Myös asiakkaat 

mainittiin tärkeänä informaatiolähteenä erityisesti asiakastyytyväisyyden suhteen.
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Analyytikoiden mielenkiinnon kohteena oli lisäksi erilaisten tutkimuslaitosten 

julkaisemat tiedot alan kehityksestä.

Analyytikoiden oli usein vaikea eritellä informaatiokanavia resursseittain. Aineettoman 

pääoman osa-alueista voi saada informaatiota monista eri kanavista. Analyytikon työhön 
kuuluu lukuisten eri informaatiokanavien seuraaminen, ja nopea reagointi saamaansa 

tietoon. Analyytikko Bitti toteaa informaatiokanavien käytöstä seuraavasti:

” Lyhyen tähtäimen kehityksen ennustaminen vaatii kyllä sen, että on tuntosarvet 

kohdallaan joka suuntaan, jatkuvasti... ”

Kolme analyytikkoa viittasi kokemuksen myötä kehittyneeseen 

informaatiokanavaverkostoon, josta saa arvokkaita tietoja tarkemman analysoinnin 

kohteeksi. Analyytikon kokemuksella, muistilla on luonnollisesti olennainen rooli myös 

analysoitavaa tietoa käsiteltäessä. Lyhyellä tähtäimellä sen rooli korostuu erityisesti 

luottamuksen rakentumisessa yrityksen johdon ohjaukseen.

6.3.2 Tase informaatiolähteenä

Analyytikkojen lausunnoista saattoi päätellä, ettei tase juurikaan toimi 
informaatiolähteenä yrityksen kasvupotentiaalia arvioitaessa. Analyytikko Hertsi 

muistutti, että markkinat tulevat aina ennen kirjanpitoa. Analyytikko Softa kertoi 

keskittyvänsä taseessa lähinnä aineelliseen pääomaan ja selvitti seuraavalla tavalla 

näkemystään taseen informaatioarvosta.

”Nyt se firma pistettäis lihoiks, et myytäis kaikki assetit saman tien veke, niin mitä siitä 

sitten jää jäljelle niin se on semmonen ehkä mitä mä taseesta kattelen. ”

Uuden IAS/ IFRS tilinpäätössäännöstön vaikutukset olivat vielä osin analyytikoilta 

hämärän peitossa. Monella analyytikolla oli huolenaiheenaan säännöstön myötä tulevat 

mahdolliset alaskirjaukset goodwillin osalta, liikearvopoistojen poistuessa käytöstä.
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Analyytikko Bitti kertoi mahdollisten suurten alaskirjausten vaikuttavan näkemykseen 

yrityksen johdon uskottavuudesta. Analyytikko Opus puolestaan pohti arvonmäärityksen 

suhteen pitääkö yritys arvostaa P/E- hintakerrannaisella ennen vai jälkeen 
liikearvopoistojen.

Analyytikko Mänty puhui IAS/IFRS säännöstön myötä mahdollistuvasta taseen 
käyttöomaisuuden arvostamisesta käypään arvoon, johon voidaan sisällyttää 

tulevaisuuden kassavirtaodotukset. Tällöin yritysjohto joutuisi ottamaan kantaa varojensa 

tuottokykyyn. Vaikka johdon näkemys tase-erien arvosta Mäntyä kiinnosti, hän totesi 

yritysten olevan todennäköisesti hyvin varovaisia arvioissaan. Lisäksi Männyn mukaan 

yritykset eivät välttämättä ole lainkaan parempia tulevaisuuden ennustamisessa 

ulkopuolisiin verrattuna. Hän totesi lopputulokseksi:

”Johto joutuu ottamaan kantaa omaan markkina-arvoonsa, jonka jälkeen 
osakeanalyytikot arpoo sen arvon itse kuitenkin uudelleen. ”

Analyytikko Honka näki IAS/IFRS säännöstön vaarana sen, että säännöstön myötä taseen 

informaatio-arvo voi jopa vähetä, jos se aiheuttaa suuria vuosittaisia muutoksia yritysten 

tuloslaskelmiin ja taseisiin. Hongan mukaan mahdollista tällöin on, että tilinpäätöksen 

analysointi keskittyy jatkossa lähinnä yritysten kassavirtoihin.

6.3.3 Analyytikkoraportit tietolähteenä

Haastattelujen perusteella ei havaittu merkkejä teoriaosiossa 

tarkastellusta ”laumakäyttäytymisilmiöstä”. Analyytikot kielsivät käyttävänsä muiden 

pankkiiriliikkeiden analyytikoiden julkaisemia raportteja tietolähteinään. Yksi 

analyytikoista totesi, että raportti voisi olla potentiaalisesti mielenkiintoinen, mikäli se 

sisältäisi uuden näkökulman yritykseen. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin kertoi 

suorastaan välttelevänsä muiden raportteja, sillä hän piti oman mielikuvansa värittymistä 
haitallisena. Voidaan todeta, että muiden analyytikkojen raportit eivät vaikuttaneet 

herättävän valtaosassa haastatelluista analyytikoista edes kiinnostusta. Sen sijaan
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analyytikoiden ennusteisiin perustuvia konsensusennusteita seurattiin, kun oma raportti 

oli jo valmistunut. Osa analyytikoista kertoi konsensuksesta erottumisen olevan 

positiivinen asia, joka pyritään tuomaan sijoittajille selkeästi ilmi. Tällöin raportilla on 

mahdollisuus tuottaa lisäarvoa.
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN 
TULOKSISTA

7.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta aineettomalla pääomalla olevan tärkeä rooli 

analyytikkojen tiedonkäytössä. Yrityksen johto ja strategia olivat olennaisia 

tiedonkäytössä alaan katsomatta. Myös kulttuuria, brändiä, asiakastyytyväisyyttä, 

tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä markkinointipanostuksia pidettiin merkittävinä 

kuitenkin analysoitavasta toimialasta voimakkaasti riippuen. Tämän lisäksi analyytikot 

nostivat haastatteluissa esille muita tiedonkäyttöön potentiaalisesti vaikuttavia resursseja 

ja toimintoja. Myös omistusrakenteen, joka ei ole perinteisesti tullut ilmi osana aineetonta 

pääomaa, koettiin erikoistapauksissa voivan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden 

potentiaaliin. Tämän vuoksi se voidaan katsoa osaksi yrityksen inhimillistä pääomaa.

Yleisesti ottaen informaation tasoon koskien aineetonta pääomaa oltiin tyytyväisiä. 

Analyytikot totesivat, ettei mahdollisesta lisäinformaatiosta olisi välttämättä juurikaan 

johtopäätöksiä vedettävissä objektiivisuuden puutteesta ja aineettomaan pääomaan 

liittyvästä epävarmuudesta johtuen. Yksi tietoliikenne- ja elektroniikka-alan 

analyytikoista kuitenkin esitti toiveen asiakkaiden puheenvuorojen yleistymisestä 

pääomamarkkinapäivillä. Lisäinformaatio asiakastyytyväisyydestä herätti myös 
laajemmin mielenkiintoa.

Tietoliikenne- ja elektroniikka-alalla oli lukumääräisesti eniten tiedonkäyttöön 
vaikuttavia aineettomia resursseja ja toimintoja. Muista aloista poiketen tutkimus- ja 

kehitystoimintaa sekä markkinointipanostuksia pidettiin merkittävinä. Viestintä- ja 

kustannus- sekä metsäalalla kulttuuri, joka todettiin kuvaavan tapaa miten yritykset ovat 

taipuvaisia toimimaan, nousi tärkeäksi tekijäksi. Metsäalalla analyysiin vaikuttavia 

aineettoman pääoman osa-alueita oli lukumääräisesti vähiten, ja lyhyen aikavälin 
markkinakehitys painottui analyyseissa eniten.



94

Toimialan lisäksi aineettoman pääoman rooliin analyytikon tiedonkäytössä havaittiin 

vaikuttavan tilannekohtaiset tekijät. Aineettoman resurssin painoarvo saattoi kasvaa, kun 

yritys oli murrosvaiheessa esimerkiksi omistajien tyytymättömyydestä tai 

organisaatiomuutoksesta johtuen. Myös sijoitushorisontilla todettiin olevan vaikutusta. 

Kun sijoitushorisontti pitenee, aineettoman pääoman merkitys kasvaa. Lisäksi 

analyytikon käyttämä viestintäkanava määräsi osittain aineettoman pääoman painoarvoa 
analyytikon viestinnässä. Ilmiö liittyy aineettoman pääoman keskeisiin ominaisuuksiin, 

mitattavuuden vaikeuteen ja epävarmuuteen. Aineettoman pääoman rooli saattoi 

painottua raportteja selvästi enemmän keskusteluissa sijoittajatahojen kanssa. 

Tutkimuksessa hahmotettiin tiedonkäytössä olevan myös analyytikkokohtaisia eroja, 
jotka liittyivät yleiseen näkemykseen osakemarkkinoista, käytettyjen menetelmien 

painoarvoon ja analyytikon taustaan. Myös analyytikon optimistisuus voi olla tärkeä 

tekijä paljon epävarmuutta sisältävän aineettoman pääoman painoarvon määräytymisessä.

Kuvio 12 tiivistää aineettoman pääoman vaikutuksen analyytikkojen tiedonkäytössä. 

Analyytikkojen näkökulman aineettoman pääomaan voidaan todeta olevan voimakkaan 

subjektiivinen. Etupäässä kyse on mielikuvasta, joka on intuitiivisesti analyytikon 

ajatuksissa tulevaisuuden ennustetta laadittaessa ja suositusta annettaessa. Lyhyellä 

aikavälillä erityisen merkittävänä pidettiin ”guidancien” uskottavuutta, johon mielikuva 

johdon osaamisesta vaikuttaa. Aineeton pääoma voi myös painottua analyyseja enemmän 
keskusteluissa sijoittajien, salkunhoitajien ja meklareiden kanssa. Kaksi 

metsäanalyytikkoa kertoi aineettoman pääoman etupäässä vaikuttavan, kun yhtiöitä 
suhteutetaan keskenään ja asetetaan paremmuusjärjestykseen. Erityistapauksessa 

havaittiin aineettoman resurssin, brändin vaikuttavan kohtuullisen suoraviivaisesti 

arvonmääritysmenetelmiin. Kun teknologiayhtiön brändi on poikkeuksellisen vahva, 

vertailuyhtiöinä toimivat brändiyhtiöt teknologiayritysten sijaan.



95

Analyytikkoraportt)
• Tavoitehinta
• Suositus

Keskustelut 
sijoittajien kanssa

Näkemys yleisestä 
talouskehityksestä

Näkemys yrityskohtaisista 
tekijöistä

Osakkeen arvonmääritys

Johdon ohjaus

Informaatiokanavat

Kuvio 12 Aineettoman pääoman vaikutus analyytikon tiedonkäytössä ja viestinnässä

Lopuksi, tutkimuksessa todettiin analyytikoiden käyttävän monia informaatiokanavia. 

Aineettoman pääoman suhteen johdon tapaamisten merkitys kuitenkin korostui. 

Analyytikot eivät nähneet tasetta tärkeänä informaatiolähteenä yrityksen 

kasvupotentiaalia ennustettaessa. Uuden, vuoden 2005 alussa voimaan tulleen IAS/IFRS- 

säännöstön todelliset vaikutukset olivat analyytikoilla vielä arvailujen varassa. 
Suhtautuminen säännöstön tuomaan lisäarvoon taseen suhteen oli kuitenkin monesti 

skeptinen. Haastateltavien mukaan toisten analyytikoiden raportit eivät toimi 

informaatiolähteenä analyysia tehtäessä. Kyseisiä raportteja pyrittiin jopa väittelemään.
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7.2 Johtopäätökset

Analyytikoiden voidaan todeta lähestyvän aineetonta pääomaa hyvin epäsystemaattisesta 

ja subjektiivisesta näkökulmasta verrattuna Sveibyn, Edvinssonin, Ahosen ja 

kansainvälisten projektien kehittämiin luokittelu- ja mittausmalleihin. Teoriaosiossa 

esiteltyjen mallien lähtökohtana on ollut aineettoman pääoman johtaminen. Tiedontarpeet 
mitä ilmeisimmin muuttuvat, kun yritystä tarkastellaan ulkopuolelta. Analyytikon 

resurssit ovat rajalliset jo ajankäytön puitteissa. Hän seuraa lukuisia yhtiöitä eikä 

kaikkeen tietoon ole yksinkertaisesti aikaa paneutua. Eräs analyytikoista kommentoi 

viime vuosien kehitystä pankkiiriliikkeissä. Kun analyytikon seuraamien yritysten määrä 

on kasvanut resurssien vähetessä, syvällisen fundamenttianalyysin tekeminen on jäänyt 

muutamia isoja, likviditeetiltään korkeita yrityksiä lukuun ottamatta vähäiseksi. Toisaalta 

johtajien ja analyytikkojen välillä vallitsee tietokuilu. Tiedon saaminen aineettomasta 

pääomasta voi olla mahdotonta tai jopa yritykselle haitallista, esimerkiksi 

kilpailutilanteesta johtuen.

Perimmäinen syy luokittelumallien systemaattisuudesta poikkeavaan näkökulmaan liittyy 

oletettavasti vaikutusmahdollisuuksiin. Johtaja voi pitää aineettomien resurssien 

luokittelua ja mittausta olennaisina, koska pystyy kehittämään aineetonta pääomaa omilla 

toimillaan. Ainakin tähän pyrkivät aihepiirin tiimoille kehitetyt mallit ja mittaristot. Myös 

salkunhoitajalla on yrityksen pitkäaikaisena omistajana vaikutusmahdollisuus, ja myös 

intressit kehittää yritystä, kuten teoriaosiossa käsitellyssä Hollantiin (2001) tutkimuksessa 

todettiin. Pankkiiriliikkeen analyytikot tarkkailevat yritystä kuitenkin ulkopuolelta. 

Aineeton pääoma sisältää paljon epävarmuutta erityisesti, kun ei ole itse sen 

kehittymiseen vaikuttamassa. Lisäksi yksittäisten aineettomien resurssien ja toimintojen 

lopullinen vaikutus analyytikoille yksinomaan keskeiseen yrityksen kasvuun ja 

kannattavuuteen voi olla vähäinen. Toisaalta on muistettava, että systemaattinen 

näkökulma aineettomaan pääomaan on kohtuullisen uusi myös yrityksen johtamisessa. 

On mahdollista, että analyytikoiden tiedonkäyttö muuttuu, jos yritysten ulkoinen 

raportointi aineettomasta pääomasta kehittyy.
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Epäsystemaattisesta näkökulmasta huolimatta, haastattelujen perusteella voidaan todeta 

analyytikon käyttävän tietoja aineettomasta pääomasta muodostaessaan näkemystä yhtiön 

tulevaisuudesta. Tutkimuksessa havaittiin Leen (2001) tutkimuksen tapaan strategian ja 

johdon osaamisen merkittävyys analyytikon tiedonkäytössä. Kyseessä voidaan tulkita 

olevan myös Hollandin (2001) tutkimuksessa todettu kapeampi fokus yritykseen. 

Resurssit ja mahdollisuudet tarkkailla muita aineettoman pääoman osa-alueita ovat 

rajalliset. Toisaalta johto osaamisellaan vaikuttaa muiden aineettomien resurssien laatuun. 

Havaittavissa myös oli, että analyytikko voi peilata muiden aineettoman pääoman osa- 

alueiden tilaa johdon kautta. Tietokantojen toimivuus, työntekijöiden motivaatio tai 

ylipäänsä osakkeen haluttavuus sijoituskohteena saatettiin arvioida johdon perusteella. 

Kyse on myös johdon tapaamisten olennaisuudesta analyytikon informaatiolähteenä. 

Lyhyellä tähtäimellä korostui nimenomaan johdon uskottavuus ”guidancien” antamisessa. 

Koska johto on yksi analyytikon merkittävimmistä tietolähteistä, on ratkaisevaa voiko 
sen viitoittamiin tulevaisuuden näkymiin luottaa.

Aineettoman pääoman vaikutustapa ja sen voimakkuus havaittiin riippuvan monesta 

tekijästä, kuten kyseessä olevasta resurssista tai toiminnosta, seurattavasta toimi-alasta, 

yrityksen tilanteesta ja analyytikkokohtaisista eroista tiedonkäytössä. Ilmiö on siis 

monimuotoinen ja siten sitä on vaikea yksiselitteisesti täsmentää. Toisaalta, huolimatta 

Mearin ja Firthin (1987) toteamasta analyytikkojen korkeasta itseymmärryksestä 

tiedonkäytön suhteen, on perusteltua asettaa kyseenalaiseksi, ovatko analyytikot täysin 

tietoisia aineettoman pääoman vaikutuksesta ennusteisiin ja suosituksiin. Haastatteluissa 

analyytikko saattoi vähätellä aineettoman pääoman roolia siihen liittyvään 

epävarmuuteen, mittaamisen vaikeuteen ja sijoitushorisontin lyhyyteen nojaten. 

Kuitenkin kun osa-alueisiin tarkemmin perehdyttiin, tuli ilmi monia vaikuttavia osa- 
alueita. Voi olla, että kun aineeton pääoma pääasiallisesti vaikuttaa mielikuvana, joka on 

intuitiivisesti analyytikon ajatuksissa päätöksiä tehdessä, on itse päätöksentekijän vaikea 

sen roolia arvioida tai täsmentää.

Sijoitushorisontin vaikutus analyytikon tiedonkäyttöön aineettoman pääoman suhteen 
herättää kysymyksiä. Jos hypoteettisesti ajatellaan, analyytikon tietävän aineettomasta
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resurssista, joka suurella todennäköisyydellä vaikuttaa voimakkaasti yrityksen kasvuun 

tulevaisuudessa, kannattaisiko hänen huomioida sitä raportissaan, jolleivät markkinat tee 

samaa johtopäätöstä suositusten horisontin eli korkeintaan vuoden sisällä? Merkittäväksi 

kysymyksen tekee teoriaosiossa todettu ennusteiden ja suositusten vaikutus osakkeiden 

markkina-arvoon (Stickel, 1992; Womack, 1996). Yksi analyytikoista kommentoi, ettei 
pidemmän aikavälin asioihin halua välttämättä paneutua. Lisäksi yhteensä neljä 

analyytikkoa kertoi aineettoman pääoman painottuvan nimenomaan pitkällä aikavälillä. 

Lyhyen ajan markkinakehitys puolestaan havaittiin erittäin olennaiseksi analyyseissa. 

Käytännössä edellä esitetyn kysymyksen asettama tilanne on lähes mahdoton 

aineettomaan pääomaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. Pitkälti analyysien voidaan 

olettaa kuvaavan analyytikon näkemystä yrityksen todellisesta arvosta saatavilla oleva 

informaatio ja siihen liittyvä todennäköisyys huomioiden.

Teoriaosiossa esitettiin tutkijoiden (Lev, 2001, s. 87-90; Aboody & Lev, 1998) esille 

tuomia spekulaatioita siitä, että analyytikkojen etuoikeutettu asema informaation 

saatavuudessa johtaa heidän haluttomuuteen ajaa aineettomasta pääomasta koskevan 

viestinnän kehittämistä. Tähän tutkimus ei pysty ottamaan kantaa, mutta huomionarvoista 

kuitenkin on analyytikkojen tyytyväisyys saatavilla olevaan informaatioon koskien 

aineetonta pääomaa ja toisaalta johdon tapaamisten korostuminen informaatiolähteenä. 

Verrattuna analyytikkoihin tavalliset osakkeenomistajat ovat tuskin tasa-arvoisessa 
asemassa aineettomasta pääomasta saatavan informaation suhteen. Aineettoman pääoman 

tärkeä rooli analyytikon tiedonkäytössä ja johdon tapaamisten merkittävyys 

informaatiokanavana puoltaisikin säännönmukaista tiedottamista aineettomista 

resursseista ja toiminnoista koko sijoittajakunnalle sen tasapuolisen aseman 
turvaamiseksi. Informaatiokanavana voisi kyseeseen tulla MERITUM -suositusten tai 

tanskalaisen mallin tapainen tietopääomaraportti esimerkiksi erillisen raportin muodossa. 

Kuvaus aineettoman pääoman tilasta, siihen liittyvistä haasteista ja toimista lähenisi 

varmasti enemmän analyytikon saamaa ja arvostamaa informaatiota kuin esimerkiksi 

taseessa annettava numeraalinen lisäinformaatio.
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Taseen informaatioarvoa aineettoman pääoman näkökulmasta käsiteltiin laajasti 

teoriaosassa. Tutkimuksessa haastatellut analyytikot vaikuttavat kuitenkin olevan varsin 

tyytyväisiä teoriaosiossa havaittuun, Wallmanin (1995) kritisoimaan 

taseen ”antiikkistatukseen” eli historiapainotteisuuteen. Heille tase toimii pitkälti 

informaatiolähteenä yrityksen rahavaroista ja likvidointiarvosta. Yksi analyytikoista 

korosti markkinoiden tulevan aina ennen kirjanpitoa. Toisen analyytikon näkemyksen 

mukaan yrityksen johto ei välttämättä pysty analyytikkoa paremmin arvioimaan yrityksen 

tulevaisuutta. Nähtäväksi jää muuttaako IAS/IFRS säännöstö analyytikkojen 
suhtautumista taseen informaatioarvoon.

7.3 Tulosten yleistäminen ja tutkimuksen hyödyntäminen

Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kuvata analyytikoiden tiedonkäyttöä liittyen aineettomaan 

pääomaan, ja lisätä tietoa sekä ymmärrystä tästä vain suppeasti kartoitetusta aihealueesta. 
Tutkimukseen valittiin haastateltaviksi analyytikoita, jotka edustivat erilaisia 

kokemustaustoja ja analysoivat kolmea toimialaa. Pehmeä, subjektiivinen näkökulma 

aineettomaan pääomaan, johdon ja strategian merkittävyys tiedonkäytössä, aineettoman 

pääoman painoarvoon vaikuttavat tekijät sekä tärkeimmät informaatiokanavat olivat 

kuitenkin pitkälti yhteneväisiä haastateltavaan katsomatta. Erityisesti näiltä osin voisi siis 
odottaa tutkimuksen tulosten kertovan myös yleisemmin analyytikoiden tiedonkäytöstä 

ilmiönä. On kuitenkin selvää, ettei tilastollista yleistettävyyttä voida saavuttaa otoksen 

suppea koko, yhdeksän haastattelua huomioiden. Tieteellisestä näkökulmasta 

tutkimuksen rooli onkin enemmän antaa suuntaviivoja ja pohdittavia seikkoja 

jatkotutkimuksille. Tutkimuksen tulokset voivat toimia esimerkiksi kvalitatiivisen 

tutkimuksen perinteisessä roolissa, tukemassa hypoteesien muodostamista 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa.

Tutkimuksen tulokset kuitenkin lisäävät ymmärrystä analyytikoiden tiedonkäytöstä 

liittyen aineettomaan pääomaan. Analyytikoiden merkittävästä roolista johtuen ne ovat 

hyödyllisiä eri pääomamarkkinoilla toimiville osapuolille. Ymmärtääkseen
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pääomamarkkinoiden dynamiikkaa, on olennaista saada informaatiota siitä, miten 

analyytikot tietoa käyttävät. Sijoittajille tulokset kertovat aineettoman pääoman roolista 

analyytikkojen raporteissa ja suosituksissa. Yritykset voivat puolestaan hyödyntää 

tutkimusta kehittäessään sijoittajaviestintää vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita.

7.4 Tutkimuksen heikkoudet

Tutkimuksen heikkoudet liittyvät kvalitatiivisten tutkimusten yleisiin ongelmakohtiin. 

Validiteettiin liittyen, toiminnasta kerrottu ja itse toiminta voivat erota suuresti toisistaan. 

Voi olla, ettei haastateltu ymmärrä tai tiedosta toimintaansa. Tutkimuksessa todettiin, että 

tiedonkäyttöä koskien aineetonta pääomaa on osittain vaikea täsmentää. Toisaalta 

aihealue, kuten toisten analyytikkojen raporttien käyttäminen informaatiolähteenä, voi 

olla arkaluontoinen. Toiminnasta ei välttämättä haluta kertoa totuutta. On myös 

mahdollista, että haastateltava tulkitsee kysymyksen tahattomasti väärin, ja vastaa siinä 

merkityksessä, kun hän on kysymyksen ymmärtänyt. Lisäksi haastateltavan ja 

haastattelijan käsitteeseen liittämät merkitykset voivat erota toisistaan. Haastattelujen 

analysoijalta materiaali vaati kohtuullisen paljon tulkintaa johtuen aihealueen 

abstraktiudesta ja monimuotoisuudesta. Tällöin vaarana on aineiston väärin tulkitseminen.

Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta pyrittiin kuitenkin parantamaan monin toimin. Alan 

ammattilaisen kommenttien lisäksi haastattelurungon toimivuus testattiin esihaastattelulla. 

Haastateltavat valittiin niin, että he edustivat kolmea eri toimialaa ja monipuolista 

kokemustaustaa. Analyytikoille taattiin haastattelujen avoimuuden ja 

totuudenmukaisuuden turvaamiseksi anonyymius. Haastattelu aloitettiin 

analyytikkoraporttia käsittelemällä, jolloin lähtökohtana toimi todellisen tiedonkäytön 

lopputuote. Myöhemmin analyytikolle annettiin aineettoman pääoman määritelmä, jotta 

haastattelijan ja haastateltavan käsitteeseen liittämät merkitykset lähenisivät toisiaan.
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7.5 Ehdotuksia jatkotutkimuksille

Aineeton pääoma aihealueena on monin osin kartoittamaton, joten sen tiimoilta löytyy 

monia mielenkiintoisia ja tarpeellisia jatkotutkimusaiheita. Kuten johtopäätöksissä 

todettiin yksityisten osakkeen omistajien riittävä informaation saanti koskien aineetonta 

pääomaa voi olla hyvinkin kyseenalaista. Täten olisi olennaista tutkia yksityissijoittajien 

tiedontarpeita liittyen aineettoman pääomaan. Miten he käyttävät informaatiota 

aineettomasta pääomasta, ja lisäksi ovatko he tyytyväisiä yritykseltä saamaansa 

informaation tasoon? Tärkeää olisi myös kartoittaa niiden sijoittajien tiedonkäyttöä 
aineettoman pääoman suhteen, joiden sijoitushorisontti on analyytikoiden suositusten 

sijoitushorisonttia selkeästi pidempi. Tällöin voisi tarkastelun kohteena olla eri ryhmiä 

kuten institutionaaliset sijoittajat, salkunhoitajat ja velanantajat. Entä löytyykö eroja 
lyhyen aikavälin sijoittajan ja toisaalta pankkiiriliikkeiden analyytikoiden tiedonkäytössä? 

Analyytikon rooli tiedonvälittäjänä voi vaikuttaa tiedonkäyttöön, kuten teoriaosiossa 

esitellyissä tieteellisissä tutkimuksissa todistettiin. Sijoitushorisontin lisäksi kappaleessa 

6.2 hahmotettiin myös muita aineettoman pääoman rooliin vaikuttavia tekijöitä. Käytetyn 
informaatiokanavan ja analyytikkokohtaisten erojen vaikutus tulisi asettaa 
systemaattisemman tarkastelun alle.

Lisäksi on todettava, ettei kvalitatiivinen haastattelututkimus anna välttämättä kattavaa 

kuvaa tarkastellusta ilmiöstä. Kuten tutkimuksen heikkouksia käsittelevässä kappaleessa 
todettiin todellisen toiminnan ja toiminnasta kerrotun ero voi olla merkittävä. Täten 

sijoitusperspektiivistä yritystä tarkkailevien sidosryhmien tiedonkäyttöä voisi lähestyä 

myös ”laboratorio-olosuhteissa” esimerkiksi Bouwmanin et ai. (1987) tutkimuksen 

menetelmää eli protokolla-analyysia käyttäen. Kyseisellä menetelmällä voitaisiin tutkia 

esimerkiksi analyytikkojen käyttämien työkalujen kuten arvonmääritysmallien roolia 

analyysissa. Kvantitatiivinen tutkimus puolestaan mahdollistaisi tilastollisesti 
yleistettävän informaation analyytikon tiedonkäytöstä.
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Lopuksi, tarpeellinen tutkimusaihe tulevaisuudessa on IAS/IFRS- säännöstön vaikutus 

analyytikon tiedonkäyttöön säännöstön vakiinnuttua Suomeen. Kuten tutkimuksessa 

havaittiin, analyytikkojen suhtautuminen IAS/IFRS- säännöstön antamaan lisäarvoon 

taseen suhteen oli usein vähintään epäileväinen. Taseen informaatioarvon arveltiin voivan 

jopa vähentyä. Kun säännöstön tavoitteena on vertailukelpoisuuden lisääminen ja 

sijoittajien tiedontarpeiden parempi huomioiminen, analyytikoiden tiedonkäytön 

tarkastelu tilinpäätöksen näkökulmasta antaisi hyvän indikaation siitä, onko kyseisten 
tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttu.
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Ill

LIITTEET
LIITE 1
TEEMAHAASTATTELUINKO

Kokemustausta
• työkokemus (vuosina)

• analysoitava ala ja yritykset

Analyytikon tiedonkäyttö koskien aineetonta pääomaa

1. Haastattelija kartoittaa haastateltavan tekemän analyytikkoraportin pohjalta:

• Mitä tietoja aineettomasta pääomasta on käytetty?

• Miten tietoja on käytetty?

• Mikä on ollut käytetyn tiedon rooli/merkitys?

• Mistä informaatiokanavasta tiedot on saatu?

• Mitkä tekijät ovat pääasiassa vaikuttaneet suositukseen?

• Oliko muiden analyytikoiden raportteja julkistettu ennen oman raportin 

julkistamishetkeä? Käytettiinkö informaatiolähteenä? Entä uskooko analyytikko, 

että hänen raporttinsa vaikutti muiden analyyseihin?

2. Saavuttaakseen yleisen näkemyksen haastateltavan tiedonkäytöstä, haastattelija esittää 

listan, jossa esimerkkejä aineettomasta pääomasta, ja selvittää:

• Tuoko lista haastateltavalle mieleen edellä mainitsemattomia tietoja, joita 

käytetään analyytikkoraportin luomisessa?

• Miten tietoja käytetään?

• Mikä on käytettyjen tietojen rooli/merkitys?

• Mistä informaatiokanavista tiedot saadaan?

• Yleisesti, mitkä ovat mahdolliset syyt eri informaatiokanavien käyttöön? 
(Luotettavuus?)

• Käytetäänkö analyysissa tasearvoja? Miten?
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3. Haastattelija kartoittaa aineettomat resurssit, joista analyytikko kokee saavansa 

riittämätöntä tietoa:

• Mitkä ovat ne aineettomat resurssit, joista analyytikko haluaisi lisää informaatiota?

• Miten kyseisiä tietoja käytettäisiin?

4. Lopuksi haastattelija selvittää:

• Kun analyytikkoraportti on valmistunut, miten analyytikon työ jatkuu kyseisen 

yrityksen kohdalla? (Aineettoman pääoman seuranta, yhteydenpito asiakkaisiin)



LIITE 2
YRITYKSEN AINEETON PÄÄOMA
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”Ei-materiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn tavaroiden 

valmistuksessa tai palvelujen tuottamisessa, tai joiden odotetaan tuottavan 

tulevaisuudessa taloudellista hyötyä yksiköille tai yksilöille, jotka hallitsevat niiden 

käyttöä. ” (Eustace, 2000, s.31)

Ulkoiset rakenteetInhimillinen pääoma Sisäiset rakenteet

Aineeton pääoma

Johdon osaaminen

Työntekijöiden
osaaminen

Työntekijöiden
tyytyväisyys

Työntekijöiden koulutus

Työntekijöiden 
aikaisempi kokemus

Työntekijöiden
motivaatio

Organisaation kulttuuri

Organisaation
oppimiskyky

Tietokannat 

Tietojärjestelmät 

Menettelytavat 

Organisaation joustavuus

Aineettomat 
omistusoikeudet (esim 
patentit)

Strategia

Asia kastyytyvä isyys

Asiakasuskollisuus

Asiakasrakenne

Imago

Brändi

Yhteydet
tavarantoimittajiin

Neuvottelukyky 
rahoitustahojen kanssa

Yhteistyökumppanit

Ulkoisten rakenteiden 
joustavuus

Aineettomat toiminnot

Koulutustoiminta

Rekrytointi

Tutklmus- ja kehitystoiminta 

Tietojärjestelmien uusiminen

Markkinointipa nostukset

Panostukset 
yhteistyösuhteisiin 
tavarantoimittajien kanssa

Kuvio: Luokittelukehys, mukailtu Meritum suosituksista (Aineettoman varallisuuden 
johtamisen ja raportoinnin periaatteet, 2001)
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LIITE 3

AINEETTOMAT RESURSSIT JA TOIMINNOT ANALYYTIKOIOEN TIEDONKÄYTÖSSÄ

Resurssi / toiminto Tärkeä Merkitystä erityistilanteissa Yhteensä
T&E V&K M Yhl T&E V&K M Yht

Strategia 3* 3 3 9 0 9
Johdon osaaminen 3 3 3 9 0 9
Brandi 3 3 6 0 6
Kulttuuri 1 2 2 5 0 5
Asiakastyytyväisyys 2 2 4 1 1 5
T&K toiminta 3 3 1 1 4
Markkinointipanostukset 2 1 1 4 0 4
Yhteistyökumppanit 1 1 i!-": 1 1 2
Menettelytavat 1 1 2 2 3
Patentit 0 2 2 2
Työntekijöiden tyytyväisyys 0 1 1 2 2
Organisaation joustavuus 1 1 2 0 2
Omistusrakenne 0 1 1 2 2
Asiakasrakenne 1 1 : 0
Työntekijöiden osaaminen 1 : 1 0 1
Tietokannat 1 i 0 1
Panostukset yhteistyösuhteisiin (tavarantoimittajat) 1 1 0 1
Yhteensä 20 16 12 4 2 5

Resurssi Z toiminto Mielenkiinto lisäinformaatioon
T&E V&K M Yht

Strategia 2 1 3
Johdon osaaminen 1 : 1
Brandi 1 .. 1
Kulttuuri 1 li :
Asiakastyytyväisyys 1 2 1 4
Asiakasrakenne 1 1 2
Työntekijöiden osaaminen 1 1 2
Neuvottelukyky (rahoitustahot) 1 1
Yhteydet tavarantoimittajiin 2 2

T&E = Tietoliikenne-ja elektroniikka-ala 
V&K = Viestinta- ja kustannusala 
M = Metsäala

*)= Kolme analyytikkoa tietoliikenne- ja elektroniikka-alalta pitivät strategiaa tärkeänä. 
Muut vastaavalla tavalla


