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Tiivistelmä 

Tämä tutkielma on toiminta-analyyttinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, millainen yrityk-
sen investointiprosessi on, mitä eri vaiheita se sisältää, mitä kognitiiviset yksinkertaistusprosessit 
ovat ja miten kognitiiviset yksinkertaistusprosessit vaikuttavat yrityksen investointiprosessiin sekä 
havainnollistaa näitä kysymyksiä esimerkkiyrityksen investointiprosessin kautta. Tutkielman teo-
reettinen osuus perustuu investointikirjallisuuteen ja empiirinen osuus kohdeyrityksessä tehtyihin 
haastatteluihin sekä yrityksen kirjalliseen investointiohjeistukseen.   

Tutkielmassa käydään yksityiskohtaisesti läpi yrityksen investointiprosessi vaihe vaiheelta Simonin 
(1977) päätöksentekoprosessimallin mukaisesti. Tämän mallin mukaan päätöksentekoprosessi muo-
dostuu neljästä vaiheesta, joita ovat tunnistaminen, suunnittelu, valinta ja tarkkailu. Tunnistamis-
vaihe sisältää investointitarpeen tunnistamisen ja ideoiden etsimisen. Suunnitteluvaiheeseen kuulu-
vat ideoiden kehittäminen, investointien edullisuuden arviointi ja rahoitus. Valintavaiheeseen sisäl-
tyvät päätökseen vaikuttavat tekijät sekä taso, jolla päätös tehdään. Tarkkailuvaihe jakautuu toteu-
tuksen valvontaan ja jälkitarkkailuun.   

Yksinkertaistusprosessien käyttö on välttämätöntä investointipäätöksenteon yhteydessä, mutta ne 
saattavat heikentää päätösten laatua ja aiheuttaa ennakkoasenteita. Ongelman tunnistamisvaiheessa 
näiden prosessien vaikutuksesta osa olennaisesta tiedosta saatetaan jättää huomiotta tai sitä ei käyte-
tä lainkaan, eroja tavoitteen ja toteutuneen välillä ei havaita tai niiden merkitys minimoidaan, stra-
tegiaa ei tarkisteta tai se tarkistetaan epäsopivaksi tai koko ongelma määritellään väärin. Vaihtoeh-
tojen luomis- ja määrittelyvaiheessa yksinkertaistusprosessien vaikutuksesta kehitettävien vaihtoeh-
tojen määrää saatetaan rajoittaa yhteen tai vain harvaan, vaihtoehtoja hylätään ennenaikaisesti tai 
arviointikriteerejä käytetään puolueellisesti. Vaihtoehtojen arviointi- ja valintavaiheessa näiden pro-
sessien vaikutuksesta vaihtoehtojen seurauksia tai riskejä saatetaan ennustaa epätarkasti tai vahvoja, 
huonosti kuvattuja vaihtoehtoja hylätään.  

Investointiprosessin osalta voidaan tutkimuksen perusteella sanoa, että ainakin esimerkkiyrityksen 
investointiprosessi mukailee teoriaa. Tärkeimpänä havaintona voidaan pitää sitä, että kognitiiviset 
yksinkertaistusprosessit vaikuttavat esimerkkiyrityksen investointiprosessiin teorian mukaisella ta-
valla. Kognitiivisten yksinkertaistusprosessien vaikutus on kuitenkin voimakkaimmillaan tilanteis-
sa, joissa on kyse yllättävästä investointitarpeesta, pienestä investoinnista tai virheellisesti toistuva-
na investointina pidetystä, tiettyyn vaihtoehtoon on jo alustavasti sitouduttu, investointi sisältää ul-
koisia riskejä tai uutta tekniikkaa. 

Asiasanat Investoinnit, investointiprosessi, kognitiiviset yksinkertaistusprosessit 

Muita tietoja  

 


