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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia, miten Suomen rakennusala suoriutui 

vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Tavoitteena on myös tutkia, millaisia toimialan sisäisiä 

eroja suoriutumisessa havaitaan vuosien 2007-2010 välillä. Tutkielmassa suoriutumista 

mitataan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla. 

Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisena ja tutkielman aineisto koostuu talonrakentamisen 

ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksistä. Aineisto on saatu Amadeus-

tietokannasta. Rakennusalan suoriutumista tutkitaan taloudellisten tunnuslukujen avulla 

vuosien 2007-2010 välisenä aikana ja toimialan sisäisiä suoriutumisen eroja tutkitaan 

yrityskoon ja strategisten ryhmien avulla. Yritykset jaetaan kolmeen kokoluokkaan ja 

viiteen strategiseen ryhmään. Strateginen ryhmittely toteutetaan klusterianalyysin avulla 

hyödyntämällä kolmea yrityskohtaista ominaisuutta: yrityskokoa, erikoistumista ja 

toimialuetta. Muodostettujen yrityskoko-ryhmien sekä strategisten ryhmien taloudellisten 

tunnuslukujen välisiä eroja analysoidaan Kruskal Wallis -testin avulla. 

Tulosten perusteella huomataan, että rakennusalan kannattavuus heikentyi, 

pääomarakenne muuttui sekä maksuvalmius parantui finanssikriisin aikana. Aiemmat 

tutkimukset ovat myös päätyneet samanlaisiin tuloksiin. Lisäksi pienet yritykset 

suoriutuivat selvästi muita yrityksiä paremmin. Strategisten ryhmien osalta havaitaan, että 

Uudenmaan suurten yritysten vakavaraisuus kehittyi poikkeavasti vertailuryhmiin nähden. 



 
 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennusalan suoriutuminen oli odotettua 

taloudelliseen tilanteeseen nähden. Finanssikriisi lisäsi myös toimialan sisäisiä eroja 

taloudellisessa suoriutumisessa. Strategisten ryhmien osalta voidaan todeta, että 

ryhmittelyn toteuttaminen yrityskoon, erikoistumisen ja toimialueen avulla ei huomioi 

yrityskohtaisia ominaisuuksia riittävän laajasti. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to study, how Finnish construction sector 

performed during the 2008 financial crisis. The aim is also to find out differences between 

firms’ performances in the construction sector between 2007-2010. In this thesis 

performance is measured by using profitability, solvency and liquidity ratios. 

The thesis is carried out quantitatively, and the data consists of building construction firms 

and specialized construction firms. The data is collected from the Amadeus – database. 

The performance of construction sector will be examined through financial performance 

ratios between 2007-2010 and industry’s internal differences in performance is studied by 

using firm size and strategic groups. Companies are divided into three groups by their 

size and into five strategic groups. Strategic grouping is conducted with cluster analysis 

by utilizing three firm-specific variables: firm size, specialization and location. Firm size -

groups’ and strategic groups’ financial performance ratios are then analyzed with Kruskal 

Wallis -test. 

The results indicate, that construction sector’s profitability decreased, capital structure 

changed, and liquidity improved during the financial crisis. Previous studies have also 

come to similar results. In addition, small-sized firms performed clearly better than other 

firms. It is also observed, that the solvency of large firms in Uusimaa differed significantly 

from other strategic groups. 



 
 

In conclusion, the performance of the construction sector was expected, considering the 

economic situation. Construction sector’s internal disparities in financial performance 

increased during the financial crisis. However, it can be stated that strategic grouping by 

using firm size, specialization and location doesn’t consider firm-specific characteristics in 

sufficient scope.  
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1. Johdanto 

1990-luvun laman jälkeen Suomen taloudessa elettiin nousukautta. 2000-luvulla talous 

kasvoi 3,5 prosentin vuosivauhdilla ja vaihtotaseen ylijäämäisyyden ansiosta valtion 

julkinen velka pieneni 34 prosenttiin. Finanssikriisin puhjettua Suomen nousukausi 

pysähtyi vuonna 2008, kun BKT:n volyymi putosi kolmannella neljänneksellä. Kriisin 

seuraukset näkyivät Suomen talouden taantumana johtuen julkisen talouden äkillisestä 

heikkenemisestä. Finanssikriisi sai alkunsa Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta, josta se 

levisi koko maailmaa koskevaksi globaaliksi kriisiksi ja taantumaksi. Finanssikriisi oli 

seurausta löysästä rahapolitiikasta, taloudellisen valvonnan ja sääntelyn 

välinpitämättömyydestä sekä investointipankkien toiminnasta ja väärinkäytöksistä 

(Kuismanen & Spolander 2012, The Financial Crisis Inquiry Report 2011). 

Finanssikriisin vaikutukset heijastuivat etenkin Suomen rakennusalaan. Toimialaa 

voidaan pitää suhdanneherkkänä, koska alan työllisyystilanne ja rakentamisen määrä 

reagoivat voimakkaasti talouden ja teollisuuden suhdanteisiin. Rakennusalaa voidaan 

pitää tärkeänä toimialana, sillä sen investoinnit muodostavat yli puolet kansantalouden 

investoinneista. Investointien lisäksi alan kunnossapito ja vienti muodostavat viidesosan 

Suomen vuosittaisesta bruttokansantuotteesta. (Rakennusteollisuus RT ry 2017, Vainio 

2012, Tilastokeskus 2017a)  

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä strategisen johtamisen alueella on, miksi tietyt yritykset 

suoriutuvat paremmin kuin toiset (Dikmen, Birgonul, Budayan 2009). Rakennusalalla 

suoriutumisen eroja on tutkittu yrityskoon ja strategisten ryhmien avulla monissa 

tutkimuksissa (Akintoye & Skitmore 1991, Al-Malkawi & Pillai 2013, Erdogan, Erdogan, 

Omurbek 2015, Kale & Arditi 2002). Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten 

yritykset suoriutuivat ja millaisia toimialan sisäisiä eroja taloudellisessa suoriutumisessa 

oli finanssikriisin aikana. Sisäisten erojen tutkimisessa hyödynnetään yrityskokoa ja 

strategisia ryhmiä. Rakennusalan suoriutumista finanssikriisin aikana on tutkittu muissa 

maissa, mutta Suomen osalta tutkimusta ei ole tehty.  Tutkielman avulla lisätään 
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informaatiota suhdanneherkän toimialan suoriutumisesta Suomessa ja saadaan 

vertailevia tutkimustuloksia muissa maissa toteutettuihin tutkimuksiin. 

 

1.1 Teoreettinen viitekehys 

Yritysten suoriutumisesta ja sen kehityksestä on tehty useita aikaisempia tutkimuksia. 

Rakennusalan suoriutumista finanssikriisin aikana on tutkittu etenkin listattujen yritysten 

näkökulmasta. Aikaisemmat tutkimukset tarkastelevat yritysten suoriutumista lähinnä 

selittämällä taloudellisten ja ei-taloudellisten suorituskyvyn mittareiden avulla yrityksen 

menestymistä. (Horta, Camanho, Costa 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuviossa 1 on esitetty tutkielman teoreettinen viitekehys. Finanssikriisi toimii tutkielman 

kontekstina. Tutkielmassa esitellään finanssikriisin tausta ja sen vaikutukset Suomen 

rakennusalaan aiemman kirjallisuuden pohjalta. Taloudellinen suorituskyky on keskeinen 

tekijä tutkielmassa ja sen käyttöä mittausvälineenä perustellaan teorian ja aikaisempien 

tutkimusten avulla. Yrityskoon ja strategisten ryhmien avulla selvitetään rakennusalan 

Taloudellinen 
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Rakennusalan suoriutuminen 
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suoriutumisen eroja. Yrityskoon yhteys taloudelliseen suorituskykyyn perustellaan 

aiempien tutkimusten avulla ja strategisten ryhmien hyödyntäminen tutkielmassa 

perustuu teoriaan sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Empiirisessä osuudessa hyödynnetään 

teoriaosuudessa esitettyjä osa-alueita, joiden avulla tutkitaan rakennusalan suoriutumista 

finanssikriisin aikana.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennusalan taloudellista suoriutumista ja luoda 

kokonaiskuva alan suoriutumisesta finanssikriisin aikana. Tämän perusteella 

päätutkimuskysymys muodostuu seuraavasti: 

”Miten rakennusalan taloudellinen suorituskyky on muuttunut finanssikriisin 

aikana?” 

Alatutkimuskysymysten avulla täydennetään päätutkimuskysymystä. Niiden avulla 

selvitetään, onko toimialalla sisäisiä eroja suoriutumisessa finanssikriisin aikana. Sisäisiä 

eroja tutkitaan ensin yrityksen koon avulla. Mielenkiintoista on nähdä, onko yrityskoolla 

vaikutusta suoriutumiseen finanssikriisin aikana. Alatutkimuskysymys muodostuu 

seuraavasti: 

”Millaisia eroja erikokoisten yritysten välillä on kannattavuudessa, 

vakavaraisuudessa ja maksuvalmiudessa?” 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, millaisia strategisia ryhmiä 

toimialalta muodostuu, ja havaitaanko ryhmien välillä eroja suoriutumisessa. Toinen 

alatutkimuskysymys muodostuu seuraavasti: 

”Millaisia strategisia ryhmiä rakennusalalta muodostuu, ja millaisia eroja ryhmien 

välillä on kannattavuudessa, vakavaraisuudessa ja maksuvalmiudessa?” 
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1.3 Tutkimusaineisto ja rajaukset 

Tutkimusaineistona käytetään Amadeus-tietokannasta saatavia rakennusalan yritysten 

tilinpäätös- ja taloustietoja.  Tutkimusaineisto rajataan maantieteellisesti Suomeen. 

Toimialan sisällä aineisto rajataan talonrakennukseen ja sen liittyviin osa-alueisiin, koska 

finanssikriisi vaikutti etenkin talonrakentamisen volyymiin Suomessa. Toimialakohtainen 

rajaus toteutetaan NACE Rev. 2 -toimialaluokitusten mukaan. NACE-luokitukset 

perustuvat EU:n toimialaluokitukseen. Tutkielmaan valitut toimialat ovat 

talonrakentaminen (NACE 41) ja erikoistunut rakennustoiminta (NACE 43) (Amadeus 

2017, Tulli 2017). Erikoistunut rakennustoiminta sisältää LVI-alan, rakentamiseen liittyvät 

viimeistelytyöt sekä rakennuspaikkojen valmistelun ja rakennusten purkamisen.  

Finanssikriisin vaikutukset olivat globaaleja, mutta tässä tutkielmassa ilmiön tarkastelu 

rajataan Suomeen ja rakennusalaan. Jotta finanssikriisin vaikutusten analysointi 

onnistuisi, ajallinen rajaus tehdään vuosien 2007-2010 välille. Rajauksen avulla voidaan 

tarkastella rakennusalan suoriutumisen muutoksia finanssikriisin aikana sekä vertailla 

toimialan sisäisten erojen kehitystä. 

 

1.4 Tutkielman rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Tutkielma alkaa johdannolla, jossa esitellään tutkimuksen taustaa ja tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. Johdantokappaleessa esitellään käytettävä tutkimusaineisto sekä 

tutkielman rajaukset.  

Teoriaosuus alkaa tiivistetyllä katsauksella finanssikriisiin ja sen vaikutuksiin Suomen 

talouteen. Kappaleessa kuvataan myös rakennusteollisuutta toimialana ja sitä, miten 

muutokset kansantaloudessa vaikuttivat toimialaan finanssikriisin aikana. Seuraavassa 

kappaleessa esitellään tutkielman keskeinen käsite suorituskyky. Suorituskyky 

määritetään käsitteenä, jonka jälkeen tarkastellaan sen mittaamisen kehitystä. 

Mittaamisesta siirrytään taloudelliseen suorituskykyyn ja sen osa-alueisiin 

vakavaraisuuteen, kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Kyseisten osa-alueiden valinta 

perustellaan aiempien tutkimusten avulla, jonka jälkeen käsitellään kansantaloudellisten 

muutosten ja yrityskoon vaikutuksia vakavaraisuuteen, kannattavuuteen ja 
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maksuvalmiuteen. Suorituskyvyn jälkeen käsitellään strategisia ryhmiä. Strateginen 

ryhmä -käsite määritellään, jonka jälkeen tarkastellaan teorian avulla vaihtoehtoisia tapoja 

toteuttaa yritysten strateginen ryhmittely. Tämän jälkeen luodaan kirjallisuuskatsaus 

aiempiin rakennusalan tutkimuksiin, joissa on tutkittu taloudellista suorituskykyä 

strategisten ryhmien avulla. 

Empiirisessä osuudessa esitellään tutkimuksessa käytettävät tutkimusaineisto ja 

suorituskyvyn tunnusluvut. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen toteutukseen. 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kvantitatiivista tutkimusta. Kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä sopii tähän tutkimukseen, koska määritettyihin tutkimuskysymyksiin 

etsitään vastauksia numeerisen datan avulla. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös 

hyödynnetty kvantitatiivista tutkimusta, joten myös tämä tukee kyseisen menetelmän 

valintaa. Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä SAS Enterprise Guide -ohjelmaa. 

Tutkimuksen toteutus aloitetaan klusterianalyysilla, jonka avulla muodostetaan 

tutkimuksessa käytettävät strategiset ryhmät. Yrityskoon mukainen luokittelu toteutetaan 

Excel-ohjelmalla Tilastokeskuksen raja-arvojen mukaan. Muodostettujen strategisten 

ryhmien ja yrityskoon avulla toteutetaan Kruskal Wallis -testi, jonka avulla selvitetään, 

eroavatko ryhmien väliset suorituskyvyn keskiarvo-tunnusluvut tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan vuosien 2007-2010 välillä.   

Tutkimuksen toteutuksesta siirrytään tutkimustuloksiin. Tutkimustulokset raportoidaan 

tunnuslukukohtaisesti vuosilta 2007-2010. Ensin tarkastellaan yrityskoon välisiä eroja, 

jonka jälkeen raportoidaan klusteroinnilla muodostettujen strategisten ryhmien väliset 

erot. Viimeinen kappale koostuu yhteenvedosta sekä johtopäätöksistä. Lisäksi esitellään 

myös jatkotutkimusaiheita tutkielman pohjalta.  
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2. Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen vaikutukset Suomen talouteen 

Syksyllä 2008 puhjennut globaali finanssikriisi aiheutui häiriötilasta kansainvälisillä 

rahoitusmarkkinoilla. Häiriötila lähti liikkeelle Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoilta, 

missä korkeariskisten asuntoluottojen ongelmat realisoituivat asuntojen hintojen laskun ja 

koron nousun takia. (Freystätter & Mattila, 2011) 

Yhdysvaltojen keskuspankki FED laski voimakkaasti ohjauskorkoaan 2000-luvun alussa. 

Ohjauskoron lasku lisäsi investointien määrää ja kiihdytti asuntokauppaa. Vuonna 2003 

presidentti Bushin hallinto hyväksyi lain, jonka avulla vähävaraiset saivat valtiollista tukea 

asunnon käsirahaa varten. Syntyi subprime-asuntolainat, joita talletuspankit alkoivat 

tarjota vähävaraisille. Asuntojen kysynnän kasvu moninkertaisti asuntolainojen määrän 

2000-2006 välisenä aikana Yhdysvalloissa, mikä nosti asuntojen hinnat ennätyslukemiin. 

Asuntojen hintojen nousua kuvaa vuoden 2005 tilanne: asuntojen hinnat nousivat 12 

prosenttia, samalla kun Yhdysvaltojen BKT nousi vain 2 prosenttia. (Ramskogler 2015, 

The Financial Crisis Inquiry Report 2011) 

Samanaikaisesti Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova elin SEC julkaisi uuden 

järjestelmän, joka mahdollisti investointipankkien kasvattaa velkaantumisastettaan 40:1: 

een. Uuden järjestelmän ansiosta talletuspankit pystyivät vähentämään omaa 

luottoriskiään. Talletuspankit yhdistelivät eri riskisiä asuntolainoja asuntolainapaketeiksi, 

joita myytiin investointipankeille. Kasvaneen velkavivun avulla investointipankit pystyivät 

kasvattamaan asuntolainapakettien määrää omassa taseessaan. Tämän jälkeen ostetut 

asuntolainapaketit arvopaperistettiin ja myytiin sijoittajille. Investointipankit määrittivät 

arvopapereille erilaisia etuoikeuksia vakuutena olevien asuntoluottojen tuottamaan 

kassavirtaan. Investointipankkien tuotot riippuivat siis alkuperäisten asuntolainanottajien 

maksukyvystä. (Atkinson, Blundell-Wignall, Lee 2008, Suvanto 2008) Lisätäkseen 

voittojaan investointipankit loivat asuntolaina-arvopapereista johdannaisia, jotka 

koostuivat suurelta osin vähävaraisille myönnetyistä subprime-lainoista, mutta asuntojen 

hintojen noustessa ja korkojen pysyessä matalalla asuntolainamarkkinoiden riskit eivät 

kuitenkaan realisoituneet (The Financial Crisis Inquiry Commission 2011). 

Vuoden 2004 loppupuolella FED nosti ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran 2000-luvulla. 

Ohjauskoron nousun vaikutukset heijastuivat Yhdysvaltojen asuntomarkkinoille vuonna 
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2005, jolloin asuntojen hinnat kääntyivät laskuun. Asuntojen hinnat laskivat 

kokonaisuudessaan 28% vuoteen 2009 mennessä. Korkojen nousu vaikutti myös 

lainanlyhennyksiin; vuonna 2009 kaikista asuntolainalyhennyksistä 9,7 % oli erääntyneitä. 

Asuntolainojen luottotappiot laskivat myös niitä sisältäneiden arvopaperien arvoja. (The 

Financial Crisis Inquiry Commission 2011) Rahoitusmarkkinoilla levisi epätietoisuus siitä, 

kuinka paljon pankeilla on riskisiä asuntoluottoja taseissaan ja pankkien välinen 

epäluottamus ilmeni vakuudettoman lainauksen riskilisän voimakkaana kasvuna (Suvanto 

2008). Pankkien lainauksen vähentyminen aiheutti eri toimialojen yritystoiminnan 

lamaantumisen, ja vuonna 2008 Lehman Brothers -investointipankin ajauduttua 

velkasaneeraukseen finanssikriisi syveni maailmanlaajuiseksi taantumaksi (ETLA 2009). 

Suomen talous oli voimakkaassa kasvussa vuoteen 2007 asti. Talouskasvun taustana oli 

viennin ja yksityisten investointien voimakas lisääntyminen. Finanssikriisin vaikutuksien 

takia Suomen talous ajautui syvään lamaan. Laman seurauksena viennin määrä putosi 

20% ja yksityiset investoinnit laskivat 17 % vuonna 2009. Vaihtotase kääntyi 

alijäämäiseksi ja valtion julkinen velka alkoi kasvaa voimakkaasti. (Freystätter & Mattila 

2011) 

2.1 Finanssikriisin yhteys rakennusalaan 

Rakennusalalla toimii pääsääntöisesti noin 40000-50000 yritystä, joista suurin osa on 

pienyrityksiä. Ala työllistää noin 175000-185000 henkilöä Suomessa. Määrään on 

huomioitu talonrakentaminen, infrarakentaminen, erikoisurakoinnin työntekijät ja yrittäjät.  

Määrä on noin 7 prosenttia kaikista työllisten määrästä. (Rakennusteollisuus ry 2017) 

Rakentamisen määrän kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti talouden ja teollisuuden 

suhdannevaihtelut. Toimialoittaisilla kehityksillä ja elinkeinoelämän rakenteilla on 

välittömiä vaikutuksia yrityksiin sekä julkiseen sektoriin. Välittömiä vaikutuksia voidaan 

tarkastella rakentamishalukkuuden ja uusien rakennushankkeiden suunnittelun avulla. 

Talouden ja tuotannon laskiessa myös investointien määrä ja sitä kautta myös 

uudisrakentaminen vähenee. Rakentamiseen vaikuttaa myös korkojen ja inflaation 

kehitys. Lisäksi rakennusalan investoinnit muodostavat yli puolet kansantalouden 

investoinneista, jonka takia rakentamisen taloudelliset vaikutukset heijastuvat myös 

kansantalouteen ja elinkeinoelämän kysyntään ja kasvuun. (Tilastokeskus 2017a) 
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Rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvojana toimiva 

Rakennusteollisuus RT ry julkaisee rakennusalan suhdannekatsauksia. RT ry:n tietojen 

perusteella rakennusalan suhdanteiden muutoksia voidaan kuvata bruttokansantuotteen, 

korkotason ja rakennuskustannusindeksin avulla. (Rakennusteollisuus ry, 2017) 

Bruttokansantuotteella (BKT) tarkoitetaan kotimaisten tuotantoyksiköiden 

tuotantotoiminnan lopputulosta markkinahinnalla mitattuna ja sitä käytetään usein 

taloudellisten muutosten kuvaajana (Chamberlin 2011). Korkotaso on rahapolitiikan 

väline, jonka avulla reagoidaan suhdannevaihteluihin (Välimäki 2010, Freystätter & Mattila 

2011). Rakennuskustannusindeksi (RKI) muodostuu uudisrakentamisessa käytettävien 

tuotannontekijöiden, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintakehityksestä 

suhteessa perusvuoden keskimääräiseen hintatasoon (Tilastokeskus 2017b). RKI:n 

voidaan tulkita kuvaavan rakentamisen tarjontaa (Martikainen & Yli-Olli 1991, 5). 

Finanssikriisin vaikutukset heijastuivat maailmantalouteen negatiivisena 

kysyntäshokkina, jonka takia myös Suomen BKT laski 8,2 prosenttia vuonna 2009. 

Suomen pitkään jatkunut noususuhdanne ennen finanssikriisiä antoi finanssipolitiikalle 

liikkumavaraa. Taloutta elvyttävät toimenpiteet olivat laaja-alaisia ja olivat noin 1,8 % 

vuonna 2009 ja noin 1,6 % vuonna 2010 suhteutettuna kokonaistuotannon määrään. 

(Kuismanen & Spolander 2012) Rakennusteollisuuden uudis- ja korjausrakentamista 

elvytettiin lisäämällä valtion asuntolainojen korkotukilainoja ja korjausavustuksia asunto-

osake- ja vuokrataloyhtiöille (Valtiovarainministeriö 2009). Elvytystoimilla pyrittiin 

ylläpitämään kysyntää ja kääntämään Suomen kokonaistuotanto kasvuun (Kuismanen & 

Spolander 2012). Lisäksi EKP aloitti rahapoliittiset elvytystoimet. EKP:n keskeisintä 

ohjauskorkoa laskettiin vuoden 2008 4,25 %:in tasosta 1 %: iin vuoteen 2009 mennessä 

(Valtiovarainministeriö 2009). 

Elvytystoimilla ei kuitenkaan saatu BKT:ta kasvuun, vaan BKT pysyi lähes vuoden 2009 

tasolla vuoteen 2011 asti. Rakennuskustannusindeksi laski finanssikriisin seurauksena, 

mutta kääntyi nousuun vuonna 2009.  Talonrakentaminen vähentyi selvästi kysynnän 

laskun seurauksena: vuonna 2008 aloitettuja talonrakennusprojekteja oli 33000 kpl, ja 

vuonna 2009 aloitettuja projekteja oli vain 23100 kpl. Talonrakentamisen vähentyminen 

kuitenkin vauhditti korjausrakentamista, jonka määrä kasvoi vuosien 2009-2010 aikana. 
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Lisäksi valtion elvytystoimilla ja alhaisella korkotasolla oli positiivinen vaikutus 

korjausrakentamiseen; kerrostalojen putkiremontit ja julkisivukorjaukset lisääntyivät ja 

pientalojen lämpöpumppuasennukset kasvoivat. (Rakennusalan suhdanneryhmä 2008-

2010) 
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3.  Suorituskyky 

Yrityksen suorituskykyä ja sen analysointia on käsitelty monissa teoksissa ja 

tutkimuksissa laskentatoimen alueella. Aikaisemmin yrityksen suoriutumista on 

tarkasteltu talousprosessin ja tehokkuuden kannalta, mutta nykyään sitä tutkitaan 

laajemmasta näkökulmasta. Laaja suorituskyvyn arviointi koetaankin johtamisen 

apuvälineenä ja kilpailutekijänä yrityksen toimintaympäristössä. (Rantanen 2001, 4) 

 

3.1 Suorituskyvyn määritelmä 

Suorituskyky määritetään yrityksen kyvyksi aikaansaada tuotoksia määritellyillä 

ulottuvuuksilla, jotka ovat suhteessa määritettyihin tavoitteisiin. Laitisen (1998) mukaan 

ulottuvuudet liittyvät yrityksen kykyyn huomioida omistajien ja muiden sidosryhmien 

tarpeet mahdollisimman hyvin. (Laitinen 1998, 279) Omistajien voittojen maksimointi on 

kuitenkin yhä useammin yritystoimintaa ohjaava tekijä (Rantanen 2001, 4). 

Yrityksen suorituskyvylle ja sen osa-alueiden määrittämiselle on olemassa monia eri 

variaatioita. Yrityksen suorituskyvyn voidaan katsoa sisältävän seitsemän osa-aluetta: 

tehokkuuden, taloudellisuuden, laadun, tuottavuuden, työelämän laadun, innovaatiot sekä 

kannattavuuden (Sink, Tuttle, DeVries 1984). Rantasen (2001) mukaan yrityksen 

suorituskykyä voidaan tarkastella ulkoisen ja sisäisen suorituskyvyn avulla.  

Kuvio 2 Yrityksen ulkoinen ja sisäinen suorituskyky (Rantanen 2001, 5) 
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Kuvion 2 mukaisen tarkastelukehikon avulla voidaan havaita, miten eri suorituskyvyn osa-

alueet sijoittuvat ulkoisen ja sisäisen suorituskyvyn välillä. Rantanen (2006) korostaa silti, 

että kyseinen jako pääosa-alueisiin riippuu tarkastelijan näkökulmasta. Kun tarkastelun 

kohteena on yrityksen toiminnon tai osa-alueen suorituskyky, puhutaan sisäisestä 

suorituskyvystä. Vaaka-akselilta huomataan, että yrityksen edustajan on mahdollista 

saada tarkempaa tietoa kuin ulkopuolisen analysoijan. Ulkoisella suorituskyvyllä 

tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua sen toimintaympäristössä. Ulkoisen suorituskyvyn 

analysoinnissa yritystä tarkastellaan kokonaisuutena. (Kuvio 2, Rantanen 2001, 6) Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan yrityksen ulkoista suoriutumista käytettävissä olevan datan 

takia.  

 

3.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

Suorituskyvyn mittaus voidaan määritellä prosessiksi, jossa yrityksen nykyistä toimintaa 

mitataan aikaisemman toiminnan perusteella. Yrityksen suorituskyvyn mittaamisesta ja 

mittaamisen haasteista alettiin puhua 1950-luvulla, jolloin mittausjärjestelmät olivat 

pääosin taloudellisiin lukuihin perustuvia ja sopivat vain ulkoiseen raportointiin. Haasteina 

nähtiin oikeiden ja sopivien mittareiden valinta yritykselle ja sen strategialle. (Neely 1998, 

5, Hayes & Abernathy 1980) Ratkaisuksi ehdotettiin tasapainotettuja mittareita, joista 

sopivimpina pidettiin tuottavuutta, innovaatioita, fyysisiä ja taloudellisia resursseja, 

kannattavuutta, johdon suoriutumista ja kehittymistä sekä työntekijöiden suoriutumista ja 

asennetta (Neely 2005). Myös muut tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota mittaamisen 

haasteellisuuteen. Hayesin ja Abernathyn (1980) mukaan väärät suorituskyvyn mittarit 

voivat aiheuttaa kilpailukyvyn heikkenemisen ja vaarantaa tulevaisuuden taloudellisia 

näkymiä. Johnson ja Kaplan tarkentavat asiaa omassa teoksessaan: The Rise and Fall 

of Management Accounting. Heidän mukaansa johdon laskentatoimi epäonnistuu 

tuottamaan oleellista informaatiota johdolle (Johnson & Kaplan 1987). 

Suorituskyvyn mittaamisen haasteita on pyritty ratkaisemaan kehittämällä 

mittausjärjestelmiä. Tunnetuin ja käytetyin mittausjärjestelmistä on Kaplanin ja Nortonin 

tasapainotettu tuloskortti (balanced scorecard). Mittausjärjestelmä keskittyy enemmän ei-

taloudelliseen informaatioon tasapainon säilyttämiseksi. Tasapainotettu tuloskortti 
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koostuu neljästä osa-alueesta: taloudellisesta, asiakkaiden, sisäisten prosessien ja 

oppimis- ja kasvunäkökulmasta. Osa-alueiden avulla yritysjohto voi tarkastella 

yritystoimintaa useasta näkökulmasta. (Kaplan & Norton 1992) Tutkimusten mukaan jopa 

30-60% yrityksistä ovat omaksuneet tasapainotetun tuloskortiston suorituskyvyn 

mittausjärjestelmäksi (Neely 2005). Tasapainotettu tuloskortti on saanut osakseen myös 

kritiikkiä. Empiiristen tutkimusten mukaan tasapainotettu tuloskortti voi tuottaa ristiriitaisia 

tuloksia, ja haasteena koetaan etenkin sopivien mittareiden valinta sekä 

mittausjärjestelmän soveltaminen yritysspesifiseen ympäristöön (Bourne, Mills, Wilcox, 

Neely, Platts 2000). 

Rakennusalan suorituskykyä on tutkittu eri mittausjärjestelmillä 1990-luvun puolivälistä 

lähtien (Ilhan, Kyungrai, Sangyoon 2007). Ashley ja Alarcon (1996) ehdottivat 

mittausjärjestelmää, joka oli jaettu neljään osa-alueeseen: kustannuksiin, 

aikataulutukseen, taloudelliseen hyötyyn ja tehokkuuteen.  Mittausjärjestelmä sopi 

kuitenkin paremmin projektien suorituskyvyn mittaukseen kuin yrityksen 

kokonaisvaltaiseksi mittausjärjestelmäksi. Mittausvälineeksi kehitettiin KPI-järjestelmä 

(Key Performance Indicator), jonka avulla yrityksen eri osa-alueet oli mahdollista 

huomioida suorituskyvyn mittauksessa (Ilhan et al. 2007). KPI-järjestelmä pohjautuu 

tasapainotettuun tuloskorttiin, ja Ilhan et al. (2007) tutkimuksen mukaan rakennusalalle 

sopivista suorituskyvyn mittareista neljäsosa on taloudellisia mittareita.  

 

3.3 Taloudellisen suorituskyvyn mittaaminen 

Taloudellisten mittareiden käyttäminen yrityksen suoriutumisen analysoinnissa on 

edelleen yleisintä. Suuressa osassa aiempia tutkimuksia rakennusalan suorituskyvyn 

kehityksestä onkin hyödynnetty vain taloudellisia mittareita, ja myös yritysjohto luottaa 

taloudellisiin suorituskyvyn mittareihin yrityksen strategian perustana lyhyellä aikavälillä. 

(Krivka & Stonkute 2015) Lisäksi yrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva taloudellinen 

suoriutuminen korostuu, kun yritystä tarkastellaan ulkopuolisen analysoijan kannalta 

(Rantanen 2001, 5). 



13 
 

Taloudellisen suorituskyvyn mittaamiseen ei ole olemassa yksittäistä mittaria, minkä takia 

moderni empiirinen tutkimus selittää taloudellista suoriutumista usean mittarin avulla 

(Erdogan et. al, 2015). Hegazyn ja Hegazyn (2012) mukaan tärkeimmät ja käytetyimmät 

taloudelliset tunnusluvut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: vakavaraisuuden, 

kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuihin. Myös muut tutkimukset ovat 

päätyneet samanlaisiin johtopäätöksiin, joiden mukaan tärkeimmät taloudelliset 

tunnusluvut urakoitsijan suorituskyvyn arviointiin ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja 

maksuvalmius (Horta et al. 2012).  

Kannattavuuden tunnusluvuilla kuvataan yrityksen kykyä luoda tuottoa suhteessa 

yrityksen pääomaan tai liikevaihtoon. Yleisimpiä pääomaan suhteutettuja tuottomittareita 

ovat oman pääoman tuottoprosentti (ROE) ja kokonaispääoman tuottoprosentti (ROA). 

Liikevaihtoon suhteutettuja mittareita ovat liikevoittoprosentti ja nettotulosprosentti. 

(Foster 1978, 33-34) Fellowsin ja Langfordin (1980) mukaan kannattavuutta voidaan pitää 

tärkeimpänä toiminnan kriteerinä rakennusteollisuudelle, sillä kannattavuuden 

parantuessa myös yrityksen suorituskyky paranee. Myös muut tutkijat ovat tarkastelleet 

kannattavuutta suorituskyvyn mittarina. Ege ja Bayraraktaroglu (2007) tutkivat 

taloudellisten suorituskyvyn mittareiden vaikutusta osakkeen tuottoon, ja tulosten 

perusteella kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut olivat tilastollisesti 

merkitseviä yrityksen suoriutumista arvioitaessa (Erdogan et al. 2015).  

Vakavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen pääomarakennetta ja sen muutoksia. 

Yleensä vakavaraisuutta tarkastellaan omavaraisuusasteen tai velkaantumisasteen 

avulla.  (Foster 1978, 31) Optimaalisen pääomarakenteen määrittelyyn on olemassa 

monia kilpailevia teorioita ja käytetyimpiä näistä ovat trade off -teoria ja pecking order -

teoria (Bastos, Nakamura, Basso 2009). Moderni tutkimus perustuu Modiglianin ja Millerin 

(1958) tutkimukseen, jonka mukaan yrityksen arvoon ei vaikuta pääomarakenne. Tätä 

tutkimusta tukee trade off-teoria, jonka mukaan yrityksen velkaantuminen kasvattaa 

yrityksen arvoa.  Faman ja Frenchin (2002) mukaan arvon kasvu perustuu velan korkojen 

vähennyskelpoisuuteen ja vapaan kassavirran ongelmien vähenemiseen. Yrityksen 

tavoittelemaan pääomakenteeseen vaikuttaa aineellisen omaisuuden määrä, ja velan 

määrän tulisi olla suurempi niillä yrityksillä, joilla on paljon aineellista omaisuutta ja paljon 



14 
 

verovähennyskelpoista tuloa (Fama & French 2002). Pecking order -teoriassa yritys 

hyödyntää ensin sisäistä tulorahoitusta ja sitten vierasta pääomaa sekä viimeiseksi omaa 

pääomaa (Bastos et. al 2009). Pecking order -teoria selittää myös, miksi tuottavimmilla 

yrityksillä ulkoisen rahoituksen tarve vähenee, sillä tulorahoituksen riittäessä ei lainan 

määrää tarvitse lisätä (Avelin 2005, 21). 

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua maksuvelvoitteistaan. 

Maksuvalmiutta kuvataan yleensä varantoperusteisilla quick ratio- ja current ratio- 

tunnusluvuilla. (Foster 1978, 28-29) Hill, Perry ja Andes (1996) ovat tutkineet teollisuus- 

ja palveluyritysten maksuvalmiuden ja yrityksen taloudellisen suorituskyvyn välistä 

yhteyttä. Tutkimustuloksista huomattiin, että maksuvalmiuden tunnusluvut ovat 

korkeampia paremmin suoriutuvilla yrityksillä verrattuna taloudellisesti heikommin 

suoriutuneisiin yrityksiin. Tutkimuksessa kuitenkin korostetaan, että tunnuslukujen 

merkitsevyydet saattavat poiketa toisistaan eri toimialojen välillä (Hill, Perry, Andes 1996). 

Myös muissa tutkimuksissa on havaittu maksuvalmiuden ja yrityksen suoriutumisen 

välistä yhteyttä. Icerli ja Akkaya (2006) havaitsivat, että maksuvalmiuden ja 

kannattavuuden tunnusluvut olivat tilastollisesti merkitseviä Istanbulin pörssissä 

listautuneilla yrityksillä (Erdogan et al. 2015). 

 

3.3.1 Taloudellinen suorituskyky ja muutokset kansantaloudessa 

Taloudellisen suorituskyvyn ja kansantaloudellisten muutosten yhteyttä on tutkittu 

kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden avulla rakennus- sekä useilla 

muilla toimialoilla. Rakennusalan kannattavuus on havaittu reagoivan taloudellisiin 

kriiseihin ja niiden luomiin suhdannevaihteluihin. Hui, Abdul ja Toong (2014) selvittivät 

finanssikriisin vaikutuksia listattuihin rakennusalan yrityksiin Malesiassa. 

Tutkimustulosten perusteella finanssikriisin ainoa suora vaikutus havaittiin yritysten 

kannattavuuteen heikentymisenä, vaikka yritysten kannattavuus palautui kuitenkin 

nopeasti finanssikriisiä edeltävälle tasolle (Hui et al. 2014). Al-Malkawi ja Pillai (2013) 

tutkivat finanssikriisin vaikutuksia kiinteistöalan ja rakennusalan yritysten 

kannattavuuteen. Kannattavuuden tunnuslukuina käytettiin nettoliikevoittoprosenttia, 

oman pääoman tuottoprosenttia sekä kokonaispääoman tuottoprosenttia. Tutkimus 
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toteutettiin t-testinä, ja tulosten perusteella yritysten kannattavuuden tunnusluvut laskivat 

merkittävästi finanssikriisin aikana ja kannattavuuden lasku oli myös tilastollisesti 

merkitsevää (Al-Malkawi & Pillai, 2008).  

Yrityksen pääomarakenteen muutoksia on tutkittu makroekonomisten tekijöiden avulla.  

Bastos, Nakamura ja Basso (2009) ovat tutkineet bruttokansantuotteen (BKT) ja 

pääomarakenteen yhteyttä. Tulosten mukaan BKT:n kasvu vähentää yrityksen 

velkaantumisastetta sisäisen tulorahoituksen lisääntyessä. Tuloksen voidaan katsoa 

tukevan pecking order -teoriaa. (Bastos et al. 2009) Mokhova ja Zinecker (2014) ovat 

tutkineet korkotason vaikutusta yrityksen pääomarakenteeseen. Tutkimustulosten 

mukaan korkotasolla on merkitystä yrityksen pääomarakenteeseen. Saadut tulokset olivat 

tulkinnanvaraisia, koska korkotason huomattiin vaikuttavan joko negatiivisesti tai 

positiivisesti yritysten pääomarakenteisiin eri maiden välillä (Mokhova & Zinecker 2014). 

Maksuvalmiuden ja taloudellisten muutosten yhteyttä on tutkittu maksuvalmiuden ja 

kannattavuuden riippuvuudella. Erdogan et al. (2015) mukaan rakennusalan yritysten 

suoriutumisen ja maksuvalmiuden välillä on positiivinen yhteys. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin current ration vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Johtopäätösten perusteella 

yrityksen kannattavuus paranee, mikäli current ratio kasvaa. Current ration laskiessa 

myös yrityksen suoriutuminen heikkenee. (Erdogan et al. 2015) Maksuvalmiuden 

tunnuslukuihin liittyy myös tulkinnanvaraisuutta. Suhteellisen korkeat maksuvalmiuden 

tunnusluvut voivat kertoa yrityksen vahvasta maksukyvystä, mutta toisaalta silloin 

yrityksen ylimääräisiä varoja ei ole hyödynnetty yritystoiminnan kehittämiseksi (Hegazy et 

al. 2012). 

 

3.3.2 Taloudellinen suorituskyky ja yrityskoko 

Yrityskoon merkitystä taloudelliseen suoriutumiseen on tutkittu lähinnä kannattavuuden ja 

vakavaraisuuden avulla. Osa tutkimuksista on tarkastellut aihetta myös taloudellisten 

kriisien aikana. Kannattavuuden ja yrityksen koon yhteydestä on olemassa ristiriitaisia 

tutkimuksia. Lean ja Lansleyn (1975) mukaan kannattavuuteen ei vaikuta yrityksen koko. 

Tulosten perusteella kannattavuuteen vaikutti yritysjohdon reagointi suhdanteisiin 
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kontrolloimalla yrityksen yleiskustannuksia. (Lea & Lansley 1975, Akintoye & Skitmore 

1991) Asenso ja Fellows (1987) tutkivat yritysten kannattavuuden ja koon yhteyttä 

jakamalla yritykset neljään kokoluokkaan nettovarojen mukaan. Tulosten perusteella 

huomattiin, että yrityskoon kasvaessa kannattavuuden hajonta pienenee yritysten välillä, 

joten yrityskoolla oli merkitystä kannattavuuden stabiiliuteen (Asenso & Fellows 1987). 

Akintoye ja Skitmore (1991) päätyivät tutkimuksessaan samanlaiseen johtopäätökseen; 

kannattavuuden ja yrityksen koon välillä on positiivinen korrelaatio.  

Horta, Camanho ja Costa (2012) ovat tutkineet rakennusalan suoriutumista Portugalissa. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suorituskyvyn trendejä rakennusalalla.  

Aineistona tutkimuksessa käytettiin suuria portugalilaisia rakennusalan yrityksiä, jotka 

valittiin liikevaihdon suuruuden mukaan. Aineistosta muodostettiin paneelidata ja tutkimus 

toteutettiin kvantitatiivisilla menetelmillä. Toimialan suorituskykyä tutkittiin yrityksen koon, 

tutkimus- ja kehitysprojektien, yrityksen maantieteellisen sijainnin sekä 

kansantaloudellisen kontekstin avulla. Tutkijoiden mukaan yritysten suorituskykyyn 

vaikutti erityisesti muutokset kansantaloudessa. Kuitenkin pienet erikoisalan yritykset ja 

suuret yritykset pärjäsivät muita rakennusalan yrityksiä paremmin tutkimuksessa. (Horta 

et. al 2012) Yrityskoon ja kannattavuuden yhteyttä on tutkittu myös sähköalalla. Tutkimus 

toteutettiin paneelidatan avulla ja yritykset luokiteltiin pieniin, keskisuuriin ja suurin 

yrityksiin. Ammar, Hanna, Nordheim ja Russell (2003) havaitsivat, että yrityskoot erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kannattavuuden suhteen. Yrityksen liikevaihdon 

kasvaessa yli 50 miljoonaan dollariin, laski myös yrityksen kannattavuus. Tutkimuksen 

johtopäätösten mukaan kannattavuus oli korkeampaa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 

(Ammar, Hanna, Nordheim, Russell 2003). 

Monissa tutkimuksissa on käsitelty yrityksen koon ja pääomarakenteen välistä yhteyttä 

taloudellisten kriisien aikana. Suuremmilla yrityksillä liiketoiminta on hajautuneempaa, 

jolloin niiden kassavirtojen muutosherkkyys on vähäisempää ja myös pääsy 

rahoitusmarkkinoille voi olla helpompaa. Onkin ehdotettu, että yrityksen koolla ja 

velkarahoituksella on positiivinen yhteys. (O’Cook & Tang 2010; Mostarac & Petrovic 

2013) Taloudellisten kriisien yhteydessä suuret yritykset voivat kasvattaa helpommin 

velan osuutta pääomarakenteessa, mikäli se on tarpeen (O’Cook & Tang 2010). 
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Mostarac ja Petrovic (2013) tutkivat kroatialaisten yritysten pääomarakenteen muutoksia 

finanssikriisin aikana. Tutkimus toteutettiin regressiomallilla ja tulosten perusteella 

yrityksen koolla on positiivinen vaikutus yrityksen velkaantumiseen. Huomioitavaa on että, 

yrityskoon väliset tilastollisesti merkitsevät erot paranivat tutkimuksessa. Ennen kriisiä 

yrityksen koko oli merkitsevä 10 prosentin riskitasolla ja finanssikriisin jälkeen yrityksen 

koko oli tilastollisesti merkitsevä 1 prosentin riskitasolla. Yrityksen kokoa voidaan pitääkin 

merkittävänä pääomarakenteeseen vaikuttavana tekijänä finanssikriisin aikana. 

(Mostarac & Petrovic 2013) 

 

3.4 Strategiset ryhmät 

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä strategisen johtamisen alueella on, miksi tietyt yritykset 

suoriutuvat paremmin kuin toiset. Strategisen ryhmän käsite esiteltiin 1970-luvulla, jonka 

jälkeen aiheesta on tehty lukuisia teoreettisia sekä empiirisiä tutkimuksia. (Dikmen et. al, 

2009) 

Strategisella ryhmällä tarkoitetaan yritysten joukkoa toimialalla, joilla on samanlaiset 

toimintamallit tai yhteneväiset strategiat. Toimintamallilla voidaan tarkoittaa strategisen 

päätöksenteon muuttujia, jotka kuvaavat yritysten strategioita. Toimintamallilla 

tarkoitetaan myös yritysten kilpailullista asemointia. (Dikmen et. al 2009) Porterin (1985) 

mukaan strategisia ryhmiä voidaan pitää jatkuvina rakenteellisina piirteinä toimialalla, 

joissa on havaittavissa liikkuvuuden esteitä. Strategisten ryhmien avulla voidaan yrittää 

selittää myös yritysten strategioiden eroavaisuuksia (Dikmen et. al 2009). 

Strategiseen ryhmäanalyysiin vaaditaan aina kriteerit, jonka perusteella strategisia ryhmiä 

muodostetaan. Porter (1980) ehdotti kahta strategisen ulottuvuuden osa-alueen 

hyödyntämistä strategisten ryhmien muodostamisessa; yrityksen toiminnan laajuutta sekä 

toimintatapoja. Toimintatavoilla tarkoitetaan yrityksen tapoja hankkia kilpailuetua ja 

kilpailun laajuus viittaa yrityksen päätöksiin liiketoimien laajuudesta. (Porter, 1980) Aiheen 

teoriaa on käsitelty myös resurssiperusteisen näkemyksen avulla. Resurssiperusteinen 

näkemys selittää kilpailuetua yrityksen sisäisillä resursseilla ja kyvykkyyksillä, jonka takia 

strategisten ryhmien määrittelyssä tulisikin hyödyntää sisäisiä tekijöitä ulkoisten sijaan 
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(McGee & Thomas 1986). Thomas ja Venkatraman (1988) ovat tunnistaneet kahdenlaisia 

tutkimuksia strategiseen ryhmiin liittyen; toiset keskittyvät kuvaamaan strategiaa 

esimerkiksi yrityksen koon ja sijainnin avulla (kapea lähestymistapa) ja toiset kuvaavat 

strategiaa laaja-alaisemmin resurssien ja kyvykkyyksien perusteella (laaja 

lähestymistapa). Heidän mukaansa laaja-alaisempien muuttujien käyttö kasvattaa 

relevanttien muuttujien todennäköisyyttä ryhmittelyssä (Thomas & Venkatraman 1988). 

Muller-Stewensin ja Lechnerin (2005) mukaan toimialan strateginen ryhmittely ja ryhmien 

eroavuuksien analysointi voidaan toteuttaa myös seuraavin perustein; vertikaalisen ja 

horisontaalisen integraation, markkinoiden alueellisen segmentoinnin, omistusrakenteen 

sekä yrityksen koon avulla. 

 

3.4.1 Strategiset ryhmät rakennusalalla 

Yritysten suorituskykyä ja strategisten ryhmien välistä yhteyttä on tutkittu rakennusalalla. 

Yleensä tutkimuksissa on tarkasteltu strategisten ryhmien ja suorituskyvyn välistä yhteyttä 

hyödyntäen klusterointia ja varianssianalyysia. Yrityksen suorituskyvyn mittarina on 

tyypillisesti käytetty kannattavuuden tunnuslukuja. (Horta, 2014) 

Dikmen, Birgonul ja Budayan (2014) tutkivat yritysten suoriutumista Turkin rakennusalalla. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa strategisia ryhmiä, joilla on toisistaan poikkeava 

strateginen asema. Muodostettujen strategisten ryhmien avulla tutkittiin, eroaako ryhmien 

välinen suoriutuminen. Strateginen ryhmäanalyysi toteutettiin klusterianalyysilla. Sitä 

voidaan käyttää mallinnukseen, datan tutkimiseen, hypoteesien testaamiseen sekä 

strategisten ryhmien muodostamiseen. Ryhmien muodostaminen toteutettiin SPSS-

ohjelman avulla. Klusteroinnin jälkeen ryhmäkohtaisten tilastollisten erojen analysointi 

toteutettiin ANOVA-analyysilla. Tutkimustulosten perusteella huomattiin, että strategisten 

ryhmien välillä on merkittäviä eroja suoriutumisessa. Yrityksen kokemuksen ja 

asiakassuhteiden merkitykset korostuivat ryhmien välisten erojen selittäjänä. 

Tutkimuksen johtopäätöksissä korostetaan, että ryhmien sisäistä heterogeenisuutta eli 

epäyhtenäisyyttä ei huomioida strategisessa ryhmäanalyysissa. Tutkimustulokset ovat 

maakohtaisia, joten niitä ei voida yleistää. Tutkimuksessa ehdotettiin vertailevien 
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jatkotutkimusten tekemistä klusteroinnin ja varianssianalyysin avulla muiden maiden 

rakennusalojen suoriutumisen osalta. (Dikmen et. al 2014) 

Kale ja Arditi (2002) tutkivat rakennusteollisuuden suoriutumista strategisten ryhmien 

avulla Yhdysvalloissa. Strategisten ryhmien muodostamisessa on hyödynnetty aiemmin 

mainittuja Porterin strategisen ulottuvuuden osa-alueita; yrityksen toiminnan laajuutta ja 

yrityksen toimintatapoja. Ryhmittely on toteutettu klusterianalyysilla, jonka jälkeen 

ryhmäkohtaisia eroja suoriutumisessa tarkasteltiin varianssianalyysin avulla. 

Suorituskyvyn mittareina tutkimuksessa käytettiin kannattavuutta ja urakoiden määrän 

prosentuaalista kasvua. Yritysten toiminnan laajuuden ja toimintatapojen selvittämiseksi 

Kale ja Arditi toteuttivat kyselyn 500:lle yritykselle. Tämän jälkeen yritysten vastauksia 

hyödynnettiin ryhmien muodostamisessa. Klusteroinnin perusteella aineistosta 

muodostettiin neljä ryhmää. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin varianssianalyysin avulla, 

ja tutkimustulosten perusteella ryhmien välillä havaittiin tilastollisia eroja suoriutumisessa. 

Tilastollisia eroja selittivät ryhmien väliset eroavaisuudet laadussa, innovoituvuudessa ja 

urakoihin käytettävässä ajassa. Vaikka strategisten ryhmien suoriutuminen erosi 

tilastollisesti merkittävästi toisistaan, Kale ja Arditi korostavat, että tulokset eivät anna 

vastausta sille, kannattaako yritysten ryhmittely toteuttaa kapean vai laajan 

lähestymistavan mukaan. (Kale & Arditi 2002) 

Horta ja Camanho (2014) ovat tutkineet portugalilaisten rakennusteollisuuden yritysten 

välisiä eroja klusteroinnin ja varianssianalyysin avulla. Klusteroinnissa hyödynnettiin 

kapeaa lähestymistapaa, ja klusteroivina muuttujina käytettiin yrityksen toimialaa, 

urakointitasoa, yrityksen kokoa ja päätoimipisteen sijaintia. Yrityksen toimialalla pyrittiin 

huomioimaan rakennusalan monimuotoisuus ja päätoimipisteen sijainnilla pyrittiin 

kuvaamaan toimialan alueellisia eroja. Suorituskykyä mitattiin kannattavuuden, 

vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja tuottavuuden tunnusluvuilla. Tutkimustulosten 

huomattiin, että ryhmien välillä on huomattavia eroja suoriutumisessa. Erot eivät olleet 

kuitenkaan tilastollisesti merkittäviä. Hortan ja Camanhon mukaan rakennusalan 

heterogeenisyyden huomiointi strategisten ryhmien avulla on haastavaa, koska 

yksittäisillä yrityksillä saattaa olla uniikkeja resursseja ja kyvykkyyksiä. Lisäksi tutkimus 
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on toteutettu vain yhdessä maassa, joten tulosten yleistämistä muiden maiden 

rakennusteollisuuksiin ei voida tehdä. (Horta & Camanho 2014) 
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4. Rakennusalan suorituskyvyn empiirinen analyysi  

Tässä osuudessa tutkitaan rakennusalan suoriutumista finanssikriisin aikana. Ensin 

esitellään käytettävä tutkimusaineisto ja tutkimuksessa käytettävät suorituskyvyn 

tunnusluvut. Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä yrityskokoa, ryhmittelyanalyysia ja 

Kruskal Wallis -testiä. Toteutuksen jälkeen tulokset analysoidaan tunnusluvuittain. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistona on käytetty rakennusalan yritysten tilinpäätöstietoja ja taloudellisia 

tunnuslukuja, jotka on saatu Bureau van Dijkin ylläpitämästä Amadeus-tietokannasta. 

Tutkimusaineisto on rajattu maantieteellisesti Suomeen. Toimialakohtainen rajaus on 

toteutettu NACE Rev. 2 -toimialaluokitusten mukaan. NACE-luokitukset perustuvat EU:n 

toimialaluokitukseen (Tulli 2017). Tutkielmaan valitut toimialat ovat talonrakentaminen 

(NACE 41) ja erikoistunut rakennustoiminta (NACE 43). Talonrakentaminen sisältää 

seuraavat alatoimialat: rakennusprojektien kehitys (NACE 411) ja asuinkiinteistöjen sekä 

muiden kiinteistöjen rakentaminen (NACE 412). Erikoistunut rakennustoiminta sisältää 

seuraavat alatoimialat: LVI-ala (NACE 432) ja muut erikoistuneet rakennustoiminnat 

(NACE 439).  Lisäksi aineistoon on sisällytetty vain ne yritykset, joiden tilinpäätöstiedot ja 

taloudelliset tunnusluvut olivat saatavilla vuosilta 2007-2010. Yrityksiltä oli myös 

löydyttävä tilinpäätöstiedot vuodelta 2016. Näin saatiin rajattua pois yritykset, joilla ei enää 

ollut liiketoimintaa vuonna 2016. Rajausten perusteella yritysten määräksi jäi 5522 

yritystä. (Amadeus 2017) Tämän jälkeen yritykset luokiteltiin koon mukaan. 

Luokittelukriteereinä käytettiin Tilastokeskuksen määrittelemiä raja-arvoja suurille, 

keskisuurille sekä pienille yrityksille. Luokittelukriteerit on esitetty taulukossa 1. Suuri 

yritys määritellään seuraavin kriteerein; liikevaihto on yli 50 milj. euroa tai taseen 

loppusumma on yli 43 milj. euroa sekä yrityksessä työskentelee yli 250 henkilöä. 

Keskisuuren yrityksen liikevaihto on 50-10 milj. euron välillä, taseen loppusumma on 43-

10 milj. euroa ja yritys työllistää 250-50 henkilöä. Jäljelle jäävät yritykset luokitellaan 

pieniksi yrityksiksi. 
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Kuvio 3 Kannattavuuden tunnusluvut 

 

Empiirisessä tutkimuksessa hyödynnetään kaikkia suuria (16 kpl) ja keskisuuria (38 kpl) 

yrityksiä sekä valitaan 40 pientä yritystä (Taulukko 1). Pienten yritysten otanta toteutettiin 

systemaattisella satunnaisotannalla Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Excelin 

avulla määritettiin satunnaisluku 1924, jonka jälkeen valittiin satunnaisotokseen joka 

137:s yritys. Aineistosta jouduttiin kuitenkin poistamaan kolme yritystä, koska ne olivat 

suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sisältyvien tytäryrityksiä, joten pienten yrityksen määräksi 

muodostui 37. Tutkimusaineisto on esitelty liitteessä 1. Satunnaisotanta parantaa 

tutkimuksen luotettavuutta, koska valitut yritykset poimitaan satunnaisesti perusjoukosta 

(Metsämuuronen 2006, 51). Pienten yritysten lukumäärä voidaan perustella ajallisella 

rajallisuudella, käytettävällä testimenetelmällä sekä muiden ryhmien pienien otoskokojen 

avulla (Guo, Zhong, Zhang 2013). 

 

4.1.2 Tutkimuksessa käytettävät suorituskyvyn tunnusluvut 

Kannattavuuden tunnusluvuiksi on valittu kokonaispääoman tuottoprosentti (ROA) ja 

liikevoittoprosentti (Kuvio 3). Kokonaispääoman tuottoprosentti mittaa, kuinka tehokkaasti 

yrityksen varat on hyödynnetty (Foster 1978, 33). Liikevoittoprosentti kuvaa yrityksen 

voiton suhteessa liikevaihtoon ennen arvonalentumisia, poistoja ja veroja (Amadeus 

2017, Yritystutkimusneuvottelukunta, 2005, 56-58). 

 

𝑅𝑂𝐴% =
𝑉𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑗𝑎

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎
× 100  𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜% =

𝑉𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑗𝑎

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

 

Tunnusluvut on valittu niiden sopivuuden kannalta. Kokonaispääoman tuottoprosentti on 

valittu, koska Amadeus-tietokannassa yksityisten osakeyhtiöiden korotonta ja korollista 

pääomaa ei ole eritelty, jolloin esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ei olisi voitu 

 Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys 

Taseen loppusumma yli 43 milj. euroa 43-10 milj. euroa alle 10 milj. euroa 

Liikevaihto yli 50 milj. euroa 50-10 milj. euroa alle 10 milj. euroa 

Henkilöstö yli 250 henkilöä 250-50 henkilöä alle 50 henkilöä 

Tutkimusotanta 16 kpl 38 kpl 37 kpl 

Taulukko 1 Yritysten luokittelu koon mukaan (Tilastokeskus 2017) 

) 
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Kuvio 4 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

 

Kuvio 5 Maksuvalmiuden tunnusluku 

 

käyttää. Lisäksi yksityisten osakeyhtiöiden satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ole ilmoitettu 

Amadeus-tietokannassa, joten yritysten vertailun parantamiseksi käytetään 

liikevoittoprosenttia. ROA:n tulkinnassa on huomioitava yritysten mahdolliset eri tavat 

arvonkorotuksissa. Arvonkorotuksia tehneiden yritysten tuottoprosentit jäävät 

pienemmiksi kuin yritysten, jotka käyttävät taseessa vain hankintahintaan perustuvaa 

arvostusta. (Amadeus 2017, Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56-58) 

Vakavaraisuuden tunnusluvuiksi on valittu omavaraisuusaste ja velkaantumisaste (Kuvio 

4). Omavaraisuusasteella kuvataan nimensä mukaisesti oman pääoman prosentuaalista 

osuutta yrityksen kokonaisvarallisuudesta. Velkaantumisasteella kuvataan korollisen 

velan ja oman pääoman suhdetta. Yritys on sitä velkaantuneempi, mitä korkeampia arvoja 

kyseinen tunnusluku saa. (Foster 1978, 30-33; Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 61-

63)  

 

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎
× 100 𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =

𝑃𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡+𝐿𝑎𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
× 100 

 

Vakavaraisuuden tunnuslukujen tulkinnassa on huomioitava oma pääoman merkitys 

laskentakaavassa. Mikäli yrityksen oma pääoma on negatiivinen, voi tunnuslukujen 

tulkinta olla harhaanjohtavaa. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 63). 

Maksuvalmiuden tunnusluvuksi on valittu current ratio aikaisempien tutkimusten 

perusteella. Laskukaavassa osoittajana käytetään vaihtuvia vastaavia, jotka koostuvat 

vaihto-omaisuudesta, lyhytaikaisista saamisista, rahoista ja pankkisaamisista sekä 

rahoitusomaisuusarvopapereista. Nimittäjänä käytetään vierasta pääomaa. (Foster 1978, 

28, Kuvio 5) 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑎𝑣𝑎𝑡

𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
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Current ration tulkinnassa on huomioitava etenkin vaihto-omaisuus, ja sen arvostustavat. 

Yrityksillä saattaa olla käytössään eri arvostusmenetelmät, esimerkkeinä LIFO ja FIFO, 

jolloin myös maksuvalmiuden tunnuslukujen vertailu on haastavaa. (Foster 1978, 30-31) 

 

4.3 Tutkimuksen toteutus 

Strategiset ryhmät muodostettiin tutkimusotannan 91:en yritysten joukosta. Lisäksi 

tutkittiin erillisesti yrityksen koon vaikutusta taloudellisiin tunnuslukuihin. Strategisten 

ryhmien luominen toteutettiin ryhmittelyanalyysilla eli klusteroinnilla SAS Enterprise Guide 

-ohjelmalla. Yrityksen kokoluokittelu laadittiin Excel-ohjelmalla Tilastokeskuksen 

määrittelemien raja-arvojen mukaan. 

Ryhmittelyanalyysi sopii tähän tutkimukseen, koska sen avulla voidaan ryhmitellä 

havaintoja eri joukkoihin tietämättä alkuperäistä luokittelukriteeriä. Aiemmat tutkimukset 

ovat myös hyödyntäneet klusterianalyysia (Dikmen et. al 2014, Kale & Arditi 2002, Horta 

& Camanho 2014). Analyysin avulla rakennusalalta voidaan löytää yllättäviäkin strategisia 

ryhmiä. Klusterointia voidaan pitää eksploratiivisena keinona tutkia aineistoa, ja se 

toteutettiin SAS Enterprise -ohjelmalla hierarkkisella ryhmittelyanalyysilla Wardin minimi-

varianssi -menetelmää hyödyntäen. Menetelmä pyrkii muodostamaan likimain 

samankokoisia klustereita. (Metsämuuronen 2005, 811-812) On kuitenkin huomioitava, 

että Wardin menetelmä on hyvin herkkä äärihavaintojen vaikutuksille (Milligan 1980). 

Klusteroiviksi muuttujiksi valittiin yrityksen koko, toimialue ja erikoistuminen. Yrityksen 

kokoa kuvattiin liikevaihdon avulla. Kuten aiemmin mainittiin, Wardin menetelmä on 

herkkä äärihavaintojen vaikutuksille, joten äärihavainnot rajattiin pois histogrammien ja 

Box Plot-kuvaajien avulla. Äärihavaintojen poistamisen jälkeen yrityksiä jäi jäljelle 77 

kappaletta. Tämän jälkeen liikevaihto-muuttuja standardisoitiin. Standardointi ei ole 

menetelmän edellytyksenä, mutta mikäli muuttujia ei ole mitattu samalla asteikolla, 

tuloksiin voi vaikuttaa liikevaihto-muuttujan suuret arvot (Metsämuuronen 2005, 814). 

Yrityksen toimialue-muuttuja määritettiin Amadeus-tietokannan NUTS2-hierarkkisen 

alueluokituksien mukaan seuraavasti; Uusimaa, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja 

Pohjois-Suomi. Yrityksen erikoistuminen jaettiin NACE Rev 2. toimialaluokitusten mukaan 
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talonrakentamiseen ja erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Erikoistuminen-muuttujasta 

tehtiin vielä muuttujamuunnos dikotomiseksi muuttujaksi, joka sai arvoja 1= 

talonrakentaminen ja 0= erikoistunut rakennustoiminta. 

Valittavien klusterien määrä selvitettiin Pseudo F-arvon, Pseudo t-arvon sekä Cubic 

Clusterion criterion avulla. Ryhmittelyn tulokset eivät olleet yksiselitteisiä, mutta niiden 

perusteella tutkimukseen päätettiin muodostaa viisi klusteria. (Liite 2) Ennen varsinaista 

ryhmien välisten erojen testaamista, valittujen muodostettujen ryhmien tilastollisia eroja 

vertailtiin klusteroinnissa käytettyihin muuttujiin. Ryhmien väliset keskiarvot erosivat 

tilastollisesti merkittävästi toisistaan liikevaihdon, toimialueen sekä erikoistumisen 

perusteella. 

 Taulukko 2 Klusteroinnin strategiset ryhmät 

 

Muodostetut strategiset ryhmät on esitelty taulukossa 2. Keskirivillä on esitetty klusteriin 

kuuluvien yritysten lukumäärä ja alimmalla rivillä on esitelty ryhmistä käytettävät lyhenteet. 

Klusteriin 1 valikoitui Uudellamaalla toimivat suuret yritykset ja ryhmä koostuu 6 

yrityksestä. Klusteri 2 (13 yritystä) kuvaa Uudenmaan talonrakennusta, ja klusterin 

yritykset ovat pääosin pk-yrityksiä, lukuun ottamatta HUS-Kiinteistöt Oy:tä. Klusteri 3 (16 

yritystä) kuvaa Uudellamaalla toimivia erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksiä. 

Yritykset ovat pääosin pk-yrityksiä, lukuun ottamatta Aro Yhtiöt Oy:tä. Klusteri 4 (24 

yritystä) sisältää Keski-Suomessa (Etelä-, Länsi-, ja Itä-Suomi) toimivat yritykset. Yritykset 

ovat pääasiassa pk-yrityksiä ja toimivat talonrakentamisessa. Klusteri 5 kuvaa Pohjois-

Suomen rakentamista ja yrityksien toimialat ovat jakautuneet tasaisesti 

talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan välille. Ryhmä koostuu 18 

yrityksestä. Klustereihin kuuluvat yritykset on raportoitu kokonaisuudessaan liitteessä 3. 

Taloudellista suorituskykyä mittaavat tunnusluvut valittiin kannattavuuden, 

vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden osa-alueista. Tunnusluku-muuttujien äärihavainnot 

Klusteri 1 Klusteri 2 Klusteri 3 Klusteri 4 Klusteri 5 

Uudenmaan 
suuret 
yritykset 

Uudenmaan 
talonrakennus 
(pk) 

Uudenmaan 
er.rakennustoiminta 
(pk) 

Keski-Suomen 
talonrakentaminen 
(pk) 

Pohjois-Suomen 
rakentaminen 

 n= 6  n= 13  n= 16  n= 24  n= 18 

Uusimaa suuret Uusimaa tal.rak Uusimaa er.rak  K-Suomi tal.rak.  P-Suomi rak. 
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poistettiin ennen normaalijakautuneisuuden testaamista. Tunnuslukujen 

normaalijakautuneisuus tarkastettiin Kolmogorov Smirnov -testillä sekä graafisesti. 

Kolmogorov Smirnov -testin perusteella havaittiin, että kaikki tunnusluku-muuttujat eivät 

noudata normaalijakaumaa, joten tutkimuksessa päädyttiin käyttämään Kruskal Wallis -

testiä. Testin taustaoletukset eivät vaadi muuttujan normaalijakautuneisuutta (Guo et. al 

2013). 

Yrityksen koon ja klustereiden välisten keskiarvojen tilastollisia eroja suorituskyvyn 

tunnusluvuissa tarkasteltiin Kruskal Wallis -testin avulla. Testin käyttö sopii tähän 

tutkimukseen, koska vertailtavien ryhmien määrä on enemmän kuin kaksi, ryhmät ovat 

erikokoisia ja osa vertailtavista suorituskyvyn tunnusluvuista ei ole normaalijakautuneita 

(Guo et. al 2013). Kruskal-Wallis –testissä nollahypoteesiksi muodostuu: ”Yrityksen 

koolla/Strategisilla ryhmillä ei ole yhteyttä suorituskyvyn tunnuslukuihin”. Käytännössä 

testataan, eroavatko käytettyjen ryhmien keskiarvot tilastollisesti toisistaan. 

Nollahypoteesi hylätään, mikäli p-arvo jää alle valitun riskitason. Mikäli nollahypoteesi 

hylätään, yrityskoko tai strategiset ryhmät selittävät eroja tunnuslukujen välillä. Testissä 

käytetään 5 prosentin riskitasoa, ja tilastollisesti merkitsevät erot on merkitty seuraavasti; 

***= 1 prosentin riskitaso, **=5 prosentin riskitaso, *= 10 prosentin riskitaso. 

 

4.4 Tutkimustulokset 

Tutkimustulokset esitellään suorituskyvyn osa-alueittain vuosilta 2007-2010. Ensin 

kappaleissa analysoidaan yrityskokojen välisiä eroja suoriutumisessa, jonka jälkeen 

analysoidaan klusteroinnilla muodostettujen strategisten ryhmien välisiä eroja. Koko 

rakennusalan suoriutumista analysoidaan vuosittaisten tunnuslukukeskiarvojen avulla. 

Taulukoissa raportoidaan ryhmien keskiarvot tunnuslukujen osalta sekä ilmoitetaan niiden 

keskihajonnat ja lisäksi myös vuosittaiset rakennusalan keskiarvot raportoidaan 

strategisten ryhmien taulukoissa. Rakennusalan keskiarvo on laskettu strategisten 

ryhmien keskiarvona. Tilastollisesti merkitsevät erot ilmoitetaan edellisen kappaleen 

ohjeiden mukaan. 
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4.4.1 Kannattavuuden analysointi 

Taulukossa 3 on raportoitu kokonaispääoman tuottoprosentit (ROA) yrityskoon mukaan 

tarkasteluvälillä 2007-2010. ROA:n kehityksestä voidaan havaita finanssikriisin 

vaikutuksia yritysten kannattavuuteen. Vuonna 2008 ryhmien keskiarvot erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 10 prosentin riskitasolla. Pienten ja keskisuurten 

yritysten ROA-luvut olivat selkeästi korkeampia kuin suurten yritysten.  Selvä käänne 

tapahtui vuoden 2008 ja 2009 välillä, kun kaikkien ryhmien ROA:t laskivat. Laskua 

voidaan selittää kansantaloudellisilla muutoksilla, koska vuonna 2009 myös Suomen BKT 

kääntyi jyrkkään laskuun sekä rakennuskustannusindeksi laski 1,1 prosenttia. Vuoden 

2009 ryhmien väliset tunnusluvut erosivat tilastollisesti merkittävästi toisistaan 5 prosentin 

riskitasolla. Pienten ja keskisuurten yritysten tunnusluvut olivat lähellä toisiaan, ja suuret 

yritykset ovat suoriutuneet selkeästi heikoimmin kyseisenä vuonna. Vuonna 2010 pienten 

yritysten ROA oli ainoa, joka kasvaa vuoden 2009 tasosta. Selkein lasku havaitaan 

keskisuurten yritysten osalta ROA:n laskettua 36,4 prosenttia. Vuoden 2010 erot olivat 

tilastollisesti merkitseviä 1 prosentin riskitasolla. 

Taulukko 3 Yrityskoko-ryhmien väliset erot ROA:n suhteen 

 

 

 

 

Finanssikriisin voidaan katsoa lisänneen yrityskokojen välisiä eroja, koska tilastollinen 

merkitsevyys parantui 10 prosentin riskitasosta 1 prosentin riskitasoon tarkasteluvälillä. 

Tulosten perusteella pienet yritykset suoriutuivat tarkasteluvälillä selvästi keskisuuria ja 

suuria yrityksiä paremmin ROA:lla mitattuna. (Taulukko 3) On huomioitava, että yrityksien 

mahdollisia erilaisia arvostustapoja ei huomioitu kokonaispääoman tuottoprosenttia 

määritettäessä. Arvonkorotuksia tehneiden yritysten tuottoprosentit jäävät pienemmiksi 

kuin yritysten, jotka käyttävät taseessa vain hankintahintaan perustuvaa arvostusta 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56-58). 

 

ROA Pienet σ Keskisuuret σ Suuret σ 

2007 13,76 % 14,6 11,22 % 11 9,02 % 6,07 

2008 14,89%* 17,5 12,68%* 11,9 6,38%* 6,92 

2009 12,07%** 14,2 11,84%** 8,27 4,53%** 5,62 

2010 12,57%*** 8,74 7,53%*** 6,61 3,79%*** 7,01 
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Taulukko 4 Strategisten ryhmien väliset erot ROA:n suhteen 

ROA 
Uusimaa 

suuret 
σ 

Uusimaa 
tal.rak 

σ 
Uusimaa 

er.rak. 
σ 

P-Suomi 
rak 

σ 
K-Suomi 

tal.rak 
σ 

Rakennusala 
σ 

keskiarvo 

2007 10,16 % 8,5 13,14 % 14 19,86 % 14 10,77 % 14 12,34 % 11 13,40 % 13 

2008 9,44 % 8,8 13,56 % 17 21,15 % 15 11,89 % 16 11,29 % 11 13,80 % 14 

2009 6,82 % 7,8 7,61 % 13 13,08 % 13 11,05 % 8,3 13,90 % 11 11,60 % 11 

2010 8,12 % 10 12,74 % 11 8,50 % 12 11,29 % 11 8,32 % 9,2 9,70 % 10 

 

Taulukossa 4 on raportoitu klusteroinnilla luotujen strategisten ryhmien ROA-tunnusluvut. 

Tunnuslukujen osalta ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä. 

Rakennusalan suoriutumista ROA:n näkökulmasta finanssikriisin aikana voidaan 

tarkastella rakennusalan keskiarvoista, jotka on esitetty taulukossa 4. Selvä käänne 

tapahtui vuoden 2008 ja 2009 välillä, kun rakennusalan ROA kääntyi laskuun. ROA laski 

vielä myös vuoden 2010 aikana, joten finanssikriisi heikensi selvästi alan 

kokonaispääoman tuottoprosentin kehitystä. 

Taulukossa 5 on ilmoitettu yrityskoon mukaiset voittoprosentin tunnusluvut. Suurten 

yritysten voittoprosentti on laskenut koko tarkasteluvälin aikana, kun taas pienten ja 

keskisuurten yritysten voitot kasvoivat vielä vuonna 2008. Keskisuurten yritysten 

voittoprosentti kääntyi laskuun vuonna 2009. Tarkasteluvälillä ryhmien välisten erojen 

voidaan katsoa kasvaneen, koska vuoden 2010 ryhmien väliset keskiarvot erosivat 

tilastollisesti merkitsevästi 1 prosentin riskitasolla. On kuitenkin huomioitava, että ryhmien 

sisäiset keskihajonnat ovat kasvaneet kaikilla yrityksillä, joten finanssikriisi lisäsi myös 

ryhmien sisäisiä eroja. (Taulukko 5) 

 

 

 

 

 

Mielenkiintoista on, että tulosten mukaan pienet yritykset ovat suoriutuneet selvästi 

paremmin sekä voittoprosentilla että kokonaispääoman tuottoprosentilla mitattuna. 

Keskisuurten yritysten kannattavuuden on havaittavissa selkeä pudotus vuosien 2009 ja 

Taulukko 5 Yrityskoko-ryhmien väliset erot voitto-%:n suhteen 

Voitto Pienet σ Keskisuuret σ Suuret σ 

2007 5,60 % 4,33 4,90 % 3,96 5,55 % 3,75 

2008 6,70 % 7,52 6,28 % 5,07 4,66 % 4,14 

2009 4,20 % 6,11 5,71 % 4,21 2,75 % 3,59 

2010 7,06%*** 7,9 4,14%*** 4,79 1,95%*** 4,63 
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2010 välillä. Suuret yritykset suoriutuivat heikoiten kannattavuudella mitattuna, sillä 

voittoprosentti laski 65 prosenttia, ja ROA laski 58 prosenttia tarkasteluvälin aikana.  

(Taulukko 3 & 5). Saadut tutkimustulokset poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista 

kannattavuuden ja yrityksen koon välillä.  

Taulukko 6 Strategisten ryhmien väliset erot voitto-%:n suhteen 

Voitto 
Uusimaa 

suuret 
σ 

Uusimaa 
tal.rak 

σ 
Uusimaa 

er.rak. 
σ 

P-Suomi 
rak 

σ 
K-Suomi 

tal.rak 
σ 

Rakennusala 
σ 

keskiarvo 

2007 5,06 % 4,8 5,18 % 3 6,39 % 5,2 4,10 % 4,4 5,80 % 4,3 5,37 % 4,3 

2008 4,73 % 3,9 4,21 % 5,6 9,38 % 6,6 6,51 % 5,8 6,30 % 5,1 6,61 % 5,7 

2009 1,87 % 5,3 4,84 % 7,1 5,90 % 7,1 5,88 % 4,5 7,12 % 5,7 5,79 % 5,9 

2010 2,53 % 6,9 7,77 % 7,7 4,91 % 6,3 5,48 % 5,6 5,16 % 4,8 5,36 % 6 

 

Taulukossa 6 on raportoitu strategisten ryhmien voittoprosentit. Selvästi heikoiten 

suoriutui Uudenmaan suuret yritykset -ryhmä. Kruskal-Wallis –testin perusteella ryhmien 

väliset keskiarvot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi. Saadut tulokset ovat 

yhteneväisiä myös kokonaispääoman tuottoprosentin tarkastelusta saatuihin tuloksiin. 

Analysoinnin perusteella voidaan sanoa, että finanssikriisi on kasvattanut rakennusalan 

kannattavuuseroja. Heterogeenisuutta voidaan perustella kasvaneilla keskihajontaluvuilla 

tarkasteluvälin aikana. 

Finanssikriisin vaikutuksia rakennusalan voittoprosentteihin voidaan tarkastella taulukon 

6 rakennusalan voittoprosentti-keskiarvojen avulla. Käänne tapahtui vuoden 2008 ja 2009 

välillä, kun voittoprosentti laski 6,61 prosentista 5,79 prosenttiin. Rakennusalan 

voittoprosentti jatkoi laskuaan myös vuonna 2010. Voittoprosentin kehitys finanssikriisin 

aikana tukee aikaisempia tutkimustuloksia. Hortan ja Camanhon (2014) tutkimustulosten 

mukaan rakennusalan kannattavuuteen vaikuttavat kansantaloudelliset muutokset. Myös 

Suomen BKT ja talonrakentamisen määrä laskivat voimakkaasti vuonna 2009, joiden 

avulla voidaankin perustella rakennusalan kannattavuuden riippuvuutta kansantalouden 

muutoksista. 
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4.4.2 Maksuvalmiuden analysointi 

Yrityskokojen väliset erot maksuvalmiuden tunnusluvun current ration (CR) suhteen on 

raportoitu taulukossa 7. Pienten yritysten CR kasvoi tarkasteluvälillä. Ainoa notkahdus 

havaitaan vuonna 2009, kun CR laski 5 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Keskisuurten 

yritysten CR on kasvanut 1,4 prosenttia tarkasteluvälillä. CR on laskenut ainoastaan 

vuosien 2009-2010 välillä. Suurten yritysten CR on myös kasvanut tarkasteluvälillä. CR:n 

lasku havaitaan vuosien 2009-2010 välillä. Kuitenkin Kruskal Wallis –testin perusteella 

nollahypoteesi jäi voimaan eli yrityskokojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

current ration suhteen. Ryhmien kasvaneista keskihajontaluvuista voidaan havaita, että 

finanssikriisin eskaloituminen lisäsi ryhmien sisäisiä eroja maksuvalmiuden suhteen. 

(Taulukko 7) 

Taulukko 7 Yrityskoko-ryhmien väliset erot current ration suhteen 

 

 

 

 

Taulukossa 8 on raportoitu strategisten ryhmien tunnusluvut. Kaikkien muiden ryhmien 

paitsi Keski-Suomen pk-talonrakennusyritysten current ratio -tunnusluvut ovat kasvaneet 

tarkasteluvälillä. Tunnusluvun kasvu voi kertoa yritysten strategioista parantaa 

maksuvalmiuttaan finanssikriisin aikana. Selkeitä tilastollisesti merkitseviä eroja ei 

kuitenkaan löytynyt current ration osalta ryhmien väliltä. Lisäksi ryhmien keskihajonnat 

pysyivät samalla tasolla eli finanssikriisin vaikutukset eivät kasvattaneet ryhmien sisäistä 

eroa. 

Taulukko 8 Strategisten ryhmien väliset erot current ration suhteen 

CR 
Uusimaa 

suuret 
σ 

Uusimaa 
tal.rak 

σ 
Uusimaa 

er.rak. 
σ 

P-Suomi 
rak 

σ 
K-Suomi 

tal.rak 
σ 

Rakennusala 
σ 

keskiarvo 

2007 1,24 0,3 1,36 0,5 1,39 0,4 1,33 0,4 1,36 0,4 1,36 0,37 

2008 1,16 0,1 1,42 0,6 1,4 0,5 1,19 0,3 1,45 0,4 1,36 0,43 

2009 1,26 0,2 1,4 0,5 1,5 0,6 1,28 0,5 1,47 0,4 1,4 0,45 

2010 1,37 0,3 1,44 0,4 1,36 0,4 1,29 0,3 1,44 0,4 1,39 0,34 

 

CR Pienet σ Keskisuuret σ Suuret σ 

2007 1,3 0,5 1,37 0,29 1,29 0,34 

2008 1,4 0,58 1,37 0,32 1,4 0,41 

2009 1,33 0,79 1,45 0,39 1,62 0,55 

2010 1,44 0,38 1,39 0,34 1,41 0,34 
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Finanssikriisin vaikutuksia rakennusalaan voidaan tarkastella current ratio-tunnuslukujen 

vuosittaisista rakennusalan keskiarvoista taulukosta 8. Selkein muutos havaitaan vuonna 

2009, kun CR kasvoi 2,9 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Aikaisempien 

tutkimustulosten perusteella current ration muutokset ovat olleet yhteydessä 

kannattavuuden kehitykseen. Tulokset kuitenkin osoittavat, että Suomen rakennusalan 

yritysten maksuvalmius parani finanssikriisin aikana.  

 

4.4.3 Vakavaraisuuden analysointi 

Taulukossa 9 on esitetty velkaantumisasteet yrityskoon mukaan. Tuloksista voidaan 

havaita, että vuodesta 2008 alkaen suurten yritysten velkaantumisaste oli selvästi 

korkeammalla tasolla kuin keskisuurten ja pienten yritysten. Taulukosta huomataan myös, 

että kaikkien ryhmien velkaantumisasteet kasvoivat tarkasteluvälin aikana. Tilastollisesti 

merkitseviä eroja ryhmien keskiarvojen välillä ei kuitenkaan havaittu. 

Taulukko 9 Yrityskoko-ryhmien väliset erot velkaantumisaste-%:n suhteen 

 

 

 

Tulokset poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista, joiden mukaan yrityksen koolla ja 

velkarahoituksen kasvulla on positiivinen yhteys (Korajczyk & Levy 2003, O’Cook & Tang 

2010, Titman & Wessels 1988, Mostarac & Petrovic 2013).  Tutkimustuloksiin vaikuttaa 

se, että suurelta osalta pieniä yrityksiä puuttui velkaantumisasteen tunnusluvut Amadeus-

tietokannasta, jolloin ne rajattiin pois aineistosta.  

Taulukossa 10 on raportoitu strategisten ryhmien velkaantumisasteet. Kruskal Wallis -

testin perusteella nollahypoteesi jäi voimaan eli strategisten ryhmien velkaantumisasteet 

eivät eronneet tilastollisesti merkittävästi toisistaan. Finanssikriisin voidaan kuitenkin 

havaita kaventaneen strategisten ryhmien sisäisiä eroavuuksia, mikä voidaan perustella 

keskihajontalukujen pienentymisenä vuosien 2007-2009 välisenä aikana (Taulukko 10). 

Velka Pienet σ Keskisuuret σ Suuret σ 

2007 45,38  22,5 35,21 38,1 24,33 24,8 

2008 45,01 36,8 41,09 46,4 56,81 54,8 

2009 36,40 34,5 40,22 38,6 74,77 56 

2010 45,48 39,8 48,05 48,6 77,80 70 
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Taulukko 10 Strategisten ryhmien väliset erot velkaantumisaste-%:n suhteen  

Velka 
Uusimaa 

suuret 
σ 

Uusimaa 
tal.rak 

σ 
Uusimaa 

er.rak. 
σ 

P-Suomi 
rak 

σ 
K-Suomi 

tal.rak 
σ 

Rakennusala 
σ 

keskiarvo 

2007 43,11 66 38,47 47 51,96 74 56,07 45 44,3 44 47,1 32,1 

2008 51,48 60 34,53 39 19,35 32 32,46 36 39,25 37 35,5 38,4 

2009 74,35 55 29,72 31 16,1 26 37,01 30 39,79 41 39 40 

2010 64,29 62 47,44 54 39,57 50 61,12 62 38,16 40 47,4 50,7 

 

Finanssikriisin vaikutuksia rakennusalan velkaantumiseen voidaan tarkastella 

velkaantumisasteen vuosittaisista rakennusalan keskiarvoista taulukosta 10. 

Velkaantumisaste laski vuosien 2007-2008 välillä. Syynä laskuun voidaan pitää BKT:n 

kasvua, joka kasvoi vielä vuoteen 2008. BKT:n laskettua 8,2 prosenttia vuonna 2009, 

rakennusalan velkaantumisaste kääntyi kasvuun. Velkaantumisasteen kasvu jatkui myös 

vuoden 2010 aikana.  

Yrityskokojen väliset erot omavaraisuusasteen suhteen on raportoitu taulukossa 11. 

Ryhmien välisten keskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä 1 prosentin riskitasolla 

koko tarkasteluvälin ajan. Yrityskoolla oli selkeä merkitys siihen, kuinka paljon omaa 

pääomaa yritykset käyttivät puskurina yritystoiminnalleen. Pienten yritysten 

omavaraisuusasteet ovat olleet korkeammalla tasolla kuin keskisuurten ja suurten 

yritysten. Pienten yritysten omavaraisuusaste on noussut 22,2 prosenttia tarkasteluvälillä 

2007-2010, keskisuurten yritysten omavaraisuusaste nousi 14,8 prosenttia ja suurten 

yritysten omavaraisuusaste putosi 5,7 prosenttia (Taulukko 11). 

 

 

 

 

Taulukko 11 Yrityskoko-ryhmien väliset erot omavaraisuusasteen suhteen 

Omva Pienet σ Keskisuuret σ Suuret σ 

2007 46,68*** 27 30,28*** 19 30,97*** 17,1 

2008 48,74*** 26,9 29,43*** 21,1 28,07*** 16,6 

2009 53,39*** 26,9 36,18*** 20,5 32,65*** 18,5 

2010 57,02*** 24,5 34,77*** 20,2 29,22*** 15,9 
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Kiinnostavin huomio yrityskokojen välisistä omavaraisuusasteista on vuoden 2009 ja 2010 

tilanne. Pienten yritysten omavaraisuus kasvoi, mutta keskisuurten ja suurten yritysten 

omavaraisuusasteet laskivat. Tästä voidaan päätellä, että yrityskoko on vaikuttanut 

yrityksen strategiaan pääomarakenteen suhteen. Finanssikriisi on myös kaventanut 

ryhmien sisäisiä eroja suurten ja pienten yritysten osalta, koska ryhmien keskihajonnat 

ovat laskeneet tarkasteluvälillä. (Taulukko 11) 

 

 

Taulukossa 12 on esitetty strategisten ryhmien omavaraisuusasteet. Ryhmien välisiä 

tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi vuosilta 2009 ja 2010. Kaikkien muiden ryhmien, 

paitsi Pohjois-Suomen rakentamisen, omavaraisuusasteet nousivat vuonna 2009. 

Vuoden 2010 erot ovat tilastollisesti merkitseviä 5 prosentin riskitasolla.   Finanssikriisi on 

kasvattanut strategisten ryhmien välisiä eroja, koska tilastollinen merkitsevyys on 

parantunut tarkasteluvälillä. Selvästi korkein omavaraisuusaste oli Uudenmaan 

erikoistunut rakennustoiminta –ryhmällä. Heikoin omavaraisuusaste oli Uudenmaan 

suurilla yrityksillä. Uudenmaan ja muun Suomen osalta on havaittavissa eroavaisuuksia 

erikoistumisen osalta. Vuonna 2010 Uudenmaan talonrakennuksen omavaraisuusaste oli 

selkeästi matalampi kuin Uudenmaan erikoistuneen rakennustoiminnan. Muualla 

Suomessa omavaraisuusasteen muutos oli käänteinen; Keski-Suomen talonrakennuksen 

omavaraisuusaste oli korkeammalla tasolla kuin Pohjois-Suomen rakentamisen.  

Finanssikriisin vaikutukset heijastuivat rakennusalaan etenkin vuonna 2009 BKT:n ja 

talonrakentamisen laskettua voimakkaasti. Rakennusalan omavaraisuusasteen 

keskiarvojen perusteella yritykset ovat lisänneet oman pääoman määrää finanssikriisin 

aikana. Vuosien 2009 ja 2010 välillä on kuitenkin havaittavissa negatiivinen muutos 

omavaraisuusasteen laskettua 6,7 prosenttia. (Taulukko 12)  

 

Omva 
Uusimaa 

suuret 
σ 

Uusimaa 
tal.rak 

σ 
Uusimaa 

er.rak. 
σ 

P-Suomi 
rak 

σ 
K-Suomi 

tal.rak 
σ 

Rakennusala 
σ 

keskiarvo 

2007 19,92 4,5 36,31 22 45,92 28 34,02 23 35,44 19 36,2 22,7 

2008 20,1 7 37,21 24 48,75 29 38,34 26 35,13 18 37,9 23,9 

2009 26,19* 13 39,29* 33 55,55* 29 37,78* 22 41,37* 22 42 25,6 

2010 24,64** 7,9 31,49** 17 53,63** 20 34,83** 14 41,98** 20 39,2 19 

Taulukko 12 Strategisten ryhmien väliset erot omavaraisuusasteen suhteen 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää rakennusalan suoriutumista vuoden 2008 

finanssikriisin aikana. Suoriutumisen muutoksia mitattiin vakavaraisuuden, 

kannattavuuden sekä maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla, ja toimialan sisäisiä 

suoriutumisen eroja tutkittiin yrityskoon ja klusteroinnilla muodostettujen strategisten 

ryhmien avulla vuosien 2007-2010 välisenä aikana. 

Tutkimustuloksista havaitaan, että toimialan kannattavuus on heikentynyt, 

pääomarakenne on muuttunut sekä maksuvalmius on parantunut finanssikriisin aikana. 

Rakennusalan pienet yritykset ovat suoriutuneet selkeästi parhaiten. Suurten yritysten 

taloudellisen suoriutumisen kehitys on ollut heikointa tarkasteluvälillä. Lisäksi strategisten 

ryhmien osalta havaittiin, että Uudenmaan suurten yritysten vakavaraisuus kehittyi 

poikkeavasti muihin ryhmiin verrattuna. 

Rakennusalan kannattavuus laski talouden muutosten seurauksena sekä 

kokonaispääoman tuottoprosentilla, että voittoprosentilla mitattuna. Saadut tulokset 

tukevat aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan finanssikriisin vaikutusten havaittiin 

heikentävän rakennusteollisuuden kannattavuutta (Hui et. al 2014, Al-Malkawi & Pillai 

2013). Vakavaraisuuden tunnuslukujen osalta velkaantumisaste kääntyi kasvuun vuonna 

2009. Velkaantumisasteen muutokset tukevat aiempia tutkimustuloksia velkaantumisen 

ja BKT:n välisestä yhteydestä (Bastos et. al 2009). Toimialan omavaraisuusaste parantui 

finanssikriisin aikana. Yritykset ovat vahvistaneet oman pääomansa määrää ja 

varautuneet kannattavuuden heikentymiseen. Rakennusalan maksuvalmius kehittyi 

positiivisesti finanssikriisin aikana. Tulokset poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista, 

joiden mukaan yrityksen maksuvalmiuden tunnusluvut ovat yhteydessä yrityksen 

kannattavuuden kehitykseen. Hegazyn et. al (2012) mukaan yritykset saattavat kuitenkin 

parantaa maksuvalmiutta taloudellisten kriisien aikana, kuten myös tämän tutkimuksen 

tuloksista voidaan päätellä.  

Yrityskokojen välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin kannattavuuden ja 

vakavaraisuuden osalta. Kannattavuudella mitattuna parhaiten ovat suoriutuneet pienet 

yritykset, jotka ovat onnistuneet jopa kasvattamaan voittoprosenttiaan tarkasteluvälillä 

2007-2010. Heikoiten suoriutuivat suuret yritykset. Finanssikriisi lisäsi yrityskokojen 
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välisiä kannattavuuden eroja, koska kokonaispääoman tuottoprosentin tunnusluvut 

muuttuivat tilastollisesti merkitseviksi tarkasteluvälin aikana. Yrityskokojen väliset erot 

voittoprosentin suhteen olivat myös tilastollisesti merkitseviä vuonna 2010. Tulokset 

tukevat Ammar et. al (2003) tutkimusta, joiden mukaan pienet ja keskisuuret suoriutuvat 

suuria yrityksiä paremmin. Useissa tutkimuksissa osoitetaan myös yrityskoon ja 

kannattavuuden positiivinen yhteys (Akintoye & Skitmore 1991, Asenso & Fellows 1987). 

Tutkimuksia ei ole kuitenkaan toteutettu finanssikriisin aikana, mikä voi selittää tämän 

tutkimuksen poikkeavia tuloksia. Yrityskoon ja omavaraisuuden osalta löydettiin 

tilastollisesti merkitseviä eroja jokaiselta vuodelta. Pienten ja keskisuurten yritysten 

omavaraisuusasteet parantuivat ja suurten yritysten omavaraisuusteen kehitys oli 

negatiivista. Tulokset tukevat O’Cookin ja Tangin (2010) tutkimusta, jonka mukaan suuret 

yritykset voivat kasvattaa helpommin velan osuutta pääomarakenteessa taloudellisten 

kriisien yhteydessä. Finanssikriisi ei kuitenkaan lisännyt yrityskokojen välisiä eroja, koska 

tilastollisesti merkitsevät erot pysyivät samalla tasolla koko tarkasteluvälin ajan. 

Voidaankin todeta, että Suomessa yrityskoko vaikuttaa strategian valintaan 

pääomarakenteen suhteen riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Tulokset poikkeavat 

Mostaracin ja Petrovicin (2010) tutkimuksesta, jossa yrityskoon merkitys suoriutumisen 

erojen selittäjänä kasvoi finanssikriisin aikana. 

Klusteroinnilla muodostettujen strategisten ryhmien välillä tilastollisia eroja löytyi vain 

omavaraisuusasteen osalta vuosilta 2009 ja 2010. Strategisten ryhmien väliset erot 

omavaraisuuden suhteen ovat kasvaneet finanssikriisin aikana. Tulokset ovat 

samansuuntaisia yrityskokojen välisiin eroihin, sillä Uudenmaan suurilla yrityksillä oli 

selvästi matalin omavaraisuusaste. Omavaraisuusasteen kehitys on ollut päinvastaista 

Uudenmaan ja muun Suomen välillä talonrakennuksen ja erikoistuneen 

rakennustoiminnan osalta. Tutkimustulosten perusteella ei voida kuitenkaan osoittaa, 

onko muodostettujen strategisten ryhmien välillä eroa kannattavuudessa, 

maksuvalmiudessa ja velkaantumisessa finanssikriisin aikana. Horta ja Camanho (2014) 

päätyivät tutkimuksessaan samanlaisiin johtopäätöksiin; saman strategisen ryhmän 

yritykset saattavat hyödyntää erilaisia strategioita, jotka eivät ole yhtä menestyviä.  
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Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennusalan suoriutuminen on ollut odotettua 

taloudelliseen tilanteeseen nähden, mutta pienten yritysten suorituskyvyn kehitys 

verrattuna muihin on ollut poikkeavaa. Finanssikriisi on myös lisännyt toimialan sisäisiä 

eroja suoriutumisessa. Eroihin on voinut vaikuttaa rakennusalaan kohdistetut 

elvytystoimet sekä EKP:n elvyttävä rahapolitiikka, mutta vaikutusten tarkempi analysointi 

vaatisi jatkotutkimuksia. Tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti tutkimusotannan laajuuden 

takia. Tutkimustuloksia voidaan pitää valideina suurten ja keskisuurten yritysten osalta, 

koska tutkimusotanta sisältää ne kaikki. Pienten yritysten kohdalla otanta on pieni 

verrattuna populaatioon. Pienten yritysten valinta satunnaisotannalla parantaa kuitenkin 

tutkimuksen luotettavuutta. Strategiset ryhmät muodostettiin erikoistumisen, toimialueen 

ja yrityskoon muuttujien avulla johtuen käytettävissä olevasta aineistosta. Voidaankin 

todeta, että käytettyjen muuttujien avulla muodostetut strategiset ryhmät eivät huomioi 

yrityskohtaisia ominaisuuksia tarpeeksi kattavasti. Mielenkiintoista olisi toteuttaa 

strategisten ryhmien muodostaminen huomioimalla yritysten kyvykkyyksiä ja resursseja. 

Tämä edellyttäisi kyselytutkimuksen laatimista kohdeyrityksille.  

Vuoden 2008 finanssikriisi oli globaali ilmiö, jonka vaikutukset ulottuivat rakennusalaan 

maailmanlaajuisesti. Tämä tutkimus on toteutettu vain yhdessä maassa, joten tulokset 

eivät ole yleistettävissä muihin maihin.  Eri maiden toteuttamat finanssipolitiikka ja 

rakennusalan taloudelliset elvytyskeinot voivat poiketa hyvin paljon toisistaan. Mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita pohdittaessa, yksi vaihtoehto voisi olla rakennusalan suorituskyvyn 

välisten erojen vertailu eri maiden välillä. Lisäksi vuoden 2008 finanssikriisin vaikutusten 

selvittäminen yritysten suorituskykyyn paneelidatan avulla lisäisi tietoa 

makrotaloudellisten tekijöiden vaikutuksista rakennusalan suoriutumiseen.  

  



37 
 

6. Lähdeluettelo 

 

Akintoye A. & Skitmore M. (1991) Profitability of UK construction contractors. Construction 

Management of Economics. Vol. 9(4), s.311-325  

Al-Malkawi H-A. & Pillai R. (2013) The impact of financial crisis on UAE real estate and 

construction sector: analysis and implications. Humanomics Vol.29(2), s.115-135.  

Amadeus (2017) Analyse major databases from European sources: (LUT). Bureau van 

Dijk. 

Ammar A., Hanna A., Nordheim H., Russell J. (2003). Indicator variables model of firm's 

size-profitability relationship of electrical contractors using financial and economic 

data. Journal of Construction Engineering and Management, 129(2), s. 192-197 

Ashley D. & Alarcon L. (1996) Modeling project performance for decision making, Journal 

of Construction Engineering and Management. Vol.122 (3), s.265-273. 

Atkinson P., Blundell-Wignall A., Lee S. (2008) The current financial crisis: Causes and 

policy issues. OECD Journal, Financial Market Trends. Iss. 2, s.11-31. 

Avelin P. (2005) Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyrityksissä. 

Pro gradu -tutkielma, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Kauppatieteiden osasto  

Bastos D., Nakamura W., Basso L. (2009) Determinants of capital structure of publicly 

traded companies in Latin America: The role of institutional and macroeconomics factors. 

Mackenzie Presbyterian University- Business Administration. s.1-20. 

Bourne M., Mills J., Wilcox M., Neely A., Platts K. (2000) Designing, implementing and 

updating performance measurement systems. International Journal of Operations & 

Production Management, Vol. 20 (7), s.754-771. 

Chamberlin G. (2011) Gross domestic product, real income and economic welfare. 

Economic & Labour Market Review  

Dikmen, Birgonul, Budayan (2009) Strategic group analysis in the construction industry. 

Journal of Construction engineering and management. s.288-297 



38 
 

Erdogan E., Erdogan M., Omurbek V. (2015) Evaluating the effects of various financial 

ratios on company financial performance: Application in Borsa Istanbul. Business and 

Economics Research Journal, Vol. 6 (1), s.35-42. 

ETLA, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (2009) Suhdannevuosikirja 2009:1 

Fama E. & French K. (2002) Testing trade-off and pecking order predictions about 

dividends and debt. The Review of Financial Studies, Vol.15 (1), s.1-33. 

Fellows R. & Langford D. (1980) Decision theory and tendering. Building technology and 

Management, s. 36-39 

Foster G. (1978) Financial statement analysis. 1.P Prentice Hall, Lontoo 

Freystätter H. & Mattila V-M. (2011) Finanssikriisin vaikutuksia Suomen talouteen. 

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki 

Guo, S., Zhong S., Zhang A. (2013). Privacy-preserving Kruskal–Wallis test. Computer 

Methods and Programs in Biomedicine, 112(1), s. 135-145. 

Hayes R. & Abernathy W. (1980) Managing our way to economic decline. Harvard 

Business Review, Vol. 58 (4), s.138-149.  

Hegazy M. & Hegazy S. (2012) The development of key financial performance indicators 

for UK construction companies, Vol.17 (1/2), s.49-77. 

Hill N., Perry S., Andes S. (1996) Evaluating firms in financial distress an event history 

analysis, Journal of Applied Business Research. Vol.12 (3), s. 60-72. 

Horta, I. (2014). Competitive positioning and performance assessment in the construction 

industry. Expert Systems with Applications, 41(4), s. 974-983. 

Horta I.M., Camanho A.S., Moreira da Costa J. (2012) Performance assessment of 

construction companies: A study of factors promoting financial soundness and innovation 

in the industry. Int. J. Production Economics 137, s.84-93.  

Hui Y., Abdul R., Toong K. (2014) Effect of the global financial crisis on the financial 

performance of public listed construction companies in Malaysia, Vol.19 (3). Financial 

Management of Property and Construction. Vol. 19(3), s.246-263. 



39 
 

 

Ilhan Y., Kyungrai K., Sangyoon C. (2007) Comparable performance measurement 

system for construction companies. Journal of Management in Engineering, Vol.23 (3), 

s.131-139. 

Johnson H. & Kaplan R. (1987) The Rise and Fall of Management Accounting. 

Management Accounting, Vol.68, s.22-31.  

Kale S. & Arditi D. (2002). Competitive Positioning in United States Construction 

Industry. Journal of Construction Engineering and Management, 128(3), s. 238-247. 

Kaplan R. & Norton D. (1992) The Balanced Scorecard-Measures that drive performance. 

Harvard Business Review, Vol. 70 (1), s.71-90. 

Kaplan R. & Norton D. (1996) Strategic learning & balanced scorecard. Strategy & 

Leadership, Vol.2.  

Krivka A. & Stonkute E. (2015) Complex analysis of financial state and performance of 

construction enterprises. Business, Management and Education. Vol. 13(2), s.220-233.  

Kuismanen, M. & Spolander, M. (2012) Finanssikriisi ja finanssipolitiikka Suomessa. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja. 108.vsk.  

Laitinen E. (1998) Yritystoiminnan uudet tuulet. Kauppakaari Oyj, Yrityksen tietokirjat. 1.P, 

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 

Lea E. & Lansley P. (1975) Building: Demand and profitability. Building, s. 109-111 

Martikainen T. & Yli-Olli P. (1991) Rakennuskustannukset ja kansantaloudelliset tekijät; 

Tutkimus Suomen, Ruotsin, Saksan ja USA:n rakennuskustannusindeksien 

ennustettavuudesta. Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia nro. 58 

Mcgee, J. & Thomas T. (1986). Strategic groups: Theory, research and 

taxonomy. Strategic Management Journal, 7(2), s. 141-160. 

Metsämuuronen J. (2005) TTP3 - Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 3. 

uudistettu painos. Gummerus Kirjapaino Oy,Jyväskylä 2005 



40 
 

Metsämuuronen J. (2006) TTP2 - Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 3. 

uudistettu painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2006 

Milligan, G.W. (1980) An examination of the effect of six types of error perturbation on 

fifteen clustering algorithms. Psychometrika, 45, s.325-342. 

Modigliani F. & Miller MH. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory 

of investment. American Economic Review 48(3), s.261–297 

Mokhova N. & Zinecker M. (2014) Macroeconomic factors and corporate capital structure. 

Social and Behavioral Sciences, Vol.110, s. 530-540. 

Mostarac E. & Petrovic S. (2013) Determinants of capital structure of croatian enterprises 

before and during the financial crisis. UTMS Journal of Economics. Vol. 4(2), s.153-162. 

Müller-Stewens G.; Lechner C. (2005): Strategisches Management 3rd edition. Schäffer-

Poeschel: Stuttgart 

Neely A. (1998) Measuring business performance: Why, what and how. The Economist 

Books, 1.P, Profile Books Ltd, Lontoo 

Neely A. (2005) The evolution of performance measurement research. International 

Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 (12), s.1264-1277. 

O'Cook D. & Tang T. (2010) Macroeconomic conditions and capital structure adjustment 

speed. Journal of Corporate Finance 16 (1): 73–87 

Porter M. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. New York: Free Press 

Porter M. (1985) Competitive advantage- Creating and sustaining superior performance. 

2.P Weilin-Göös, Espoo 

Rakennusalan suhdanneryhmä, RAKSU (2008) Rakentaminen 2008. 

Valtiovarainministeriö 

Rakennusalan suhdanneryhmä, RAKSU (2009) Rakentaminen 2009. 

Valtiovarainministeriö 



41 
 

Rakennusalan suhdanneryhmä, RAKSU (2010) Rakentaminen 2010. 

Valtiovarainministeriö 

Rakennusteollisuus RT ry. (2017) Tietoa alasta [Verkkosivu]. [Viitattu 4.10.2017]. 

Saatavilla:https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoimasta-

rakennusalalla/  

Ramskogler P. (2015) Tracing the origins of the financial crisis. OECD Journal, Financial 

markets trends. Vol. 2014, No. 2, s.47-61 

Rantanen H. (2001) Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä. LIITU-

Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, Tutkimusraportti 3,1.P, Digipaino, Lappeenranta 

Rantanen H. (2005) Tuottavuus suorituskyvyn analysoinnin kentässä. LIITU-

Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, Työpapereita 3,1.P, Digipaino, Lappeenranta 

Rasiah D., Yoon Kin Tong D., Kwee Kim P. (2014) Profitability and firm size-growth 

relationship in construction companies in Malaysia from 2003-2010. Review of Pacific 

Basin Financial Markets and Policies. Vol 17, No. 3 

Sink D., Tuttle T., Devries S. (1984) Productivity measurement and evaluation: What is 

available? National Productivity Review, Vol. 3 (3), s.265-287.  

Suvanto A. (2008) Velkavedolla luottokriisiin – horjuuko maailmantalous? 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 104: s. 25–41 

Thomas, H. & Venkatraman N. (1988). Research on strategic groups: Progress and 

prognosis [1]. Journal of Management Studies, 25(6), s. 537-555. 

Tilastokeskus (2017a) Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuintuotanto 

[verkkojulkaisu]. ISSN=179a-4282. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.11.2017]. 

Saatavilla: http://www.findikaattori.fi/fi/59  

Tilastokeskus (2017b) Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi 

[verkkojulkaisu]. ISSN=1795-4282. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2017]. 

Saatavilla: http://www.stat.fi/til/rki/kas.html   

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoimasta-rakennusalalla/
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoimasta-rakennusalalla/
http://www.findikaattori.fi/fi/59
http://www.stat.fi/til/rki/kas.html


42 
 

The Financial Crisis Inquiry Report (2011) Final Report of the National Commission on 

the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. U.S. Government 

Printing Office 

Tulli (2017) NACE/TOL-toimialaluokitus. [Verkkojulkaisu] [Viitattu 2.11.2017]. Saatavilla: 

http://tulli.fi/tilastot/nace-tol-toimialaluokitus  

Vainio T. (2012) Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset. VTT [Verkkodokumentti].  

[Viitattu4.10.2017].Saatavilla:  

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/vtt-rakentamisen-

yhteiskunnalliset-vaikutukset-selitystekstit-lokakuu-2012.pdf  

Valtionvarainministeriö (2009) Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 

lisätalousarvioksi. [Viitattu 23.10.2017]. [verkkodokumentti]. Saatavilla: 

http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2009&lang=&maindoc=/2009/LTAE1/he/he.xm

l&opennode=0:1:  

Välimäki T. (2010) Rahapolitiikan toimeenpano finanssikriisin aikana. Euro & Talous nr.3, 

Suomen Pankki 

  

 

http://tulli.fi/tilastot/nace-tol-toimialaluokitus
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/vtt-rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset-selitystekstit-lokakuu-2012.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/vtt-rakentamisen-yhteiskunnalliset-vaikutukset-selitystekstit-lokakuu-2012.pdf
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2009&lang=&maindoc=/2009/LTAE1/he/he.xml&opennode=0:1
http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2009&lang=&maindoc=/2009/LTAE1/he/he.xml&opennode=0:1


 
 

LIITTEET 

Liite 1. Tutkimusaineisto 

Yritys  Koko  Yritys  Koko 

Pohjola Rakennus Group prg 
Oy keskisuuri  Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy keskisuuri 

Lapin Teollisuusrakennus Oy keskisuuri  Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy keskisuuri 

Rakennusliike Evälahti Oy keskisuuri  Sähkö-Kaunisto Oy keskisuuri 

Amplit Oy keskisuuri  Wasacon Oy keskisuuri 

Rakennusliike U. Lipsanen Oy keskisuuri  VRJ-Etelä-Suomi Oy keskisuuri 

Consti Korjausurakointi Oy keskisuuri  Polygon Finland Oy pieni 

Varte Oy keskisuuri  Schiedel Savuhormistot Oy pieni 

Rakennus Oy Wareco keskisuuri  Fixstone Oy pieni 

Rakennus Oy Antti J. Ahola keskisuuri  Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy pieni 

Muurametalot Oy keskisuuri  Ote Oy pieni 

Rakennuststo Lainio & 
Laivoranta keskisuuri  VT-Remonttityö Oy pieni 

Maapohjola Oy keskisuuri  Rakennusentisöintiliike Ukri Oy pieni 

HL-Rakentajat Oy keskisuuri  Ea Elektro Asennus Oy pieni 

Mijorak Oy keskisuuri  Ha-ka Timperit Oy pieni 

Haahtela Oy keskisuuri  Oy Swepcotec AB pieni 

Imagon Oy keskisuuri  Keraram Oy pieni 

Salpausselän rakentajat Oy keskisuuri  Pohjois-Suomen Talotekniikka Oy pieni 

Lemminkäinen Oyj suuri  Pihlajamäen Putki Oy pieni 

Skanska Oy suuri  JCL Service Oy AB pieni 

YIT Rakennus Oy suuri  

Varsinais-suomen rakennuspalvelu 
Oy pieni 

NCC Suomi Oy suuri  KH-timpermannit oy pieni 

SRV Yhtiöt Oyj suuri  MF-sähkötekniikka oy pieni 

Lujatalo Oy suuri  TG-putki oy pieni 

Caverion Suomi Oy suuri  Rakennuspalvelu bister Oy pieni 

Kone Hissit Oy suuri  Kylmäeristys lamminpää & koskela pieni 

PEAB Oy suuri  Rovaniemen Elektrodi Oy pieni 

Eltel Networks Oy suuri  Laatoitus- ja Muurauspalvelu PP Oy pieni 

Hartela Länsi-Suomi Oy suuri  Rakentajan IPA oy pieni 

Lumon Invest Oy suuri  Suomen Perinnetalot Oy pieni 

Havator Gourp oy suuri  KJ-Networks Oy pieni 

HUS-kiinteistöt Oy suuri  Hellsten Oy pieni 

Aro Yhtiöt Oy suuri  satakunnan asennuspalvelu oy pieni 

Are Oy suuri  Odesco Oy pieni 

Arme Oy keskisuuri  JS Kiinteistöryhmä Oy pieni 

AW-Rakennus oy keskisuuri  Peltirakenne Tapani Kahara Oy pieni 

Chiller Oy keskisuuri  Forsman-rakenne Oy pieni 



 
 

Consti talotekniikka Oy keskisuuri  Aurajoen Sähkö oy pieni 

Icopal Katto  Oy keskisuuri  Kallasaari oy pieni 

Kouvolan Putkityö Oy keskisuuri  Protig Oy pieni 

KSPT-Insulation Oy keskisuuri  Rakennusarkadi Oy pieni 

LSK Group Oy keskisuuri  LVI-Olenius Oy pieni 

MM-Yritysrakentajat Oy keskisuuri  Rakennuspalvelu Jouni Jokinen Oy pieni 

Oy Rakennuspartio keskisuuri    

Paikallissähkö Oy keskisuuri    

Porvoon Maske Oy keskisuuri    

Rakennus K. Karhu Oy keskisuuri    

Rakennuskartio Oy keskisuuri    

Rakennusliike Lapti Oy keskisuuri    

Rakennusliike Reponen Oy keskisuuri    
 

 

Liite 2. Klusteroinnin tulokset 

 

 

 

 



 
 

 

Liite 3. Klusteroinnin strategiset ryhmät 

KS_pktalonrak= Keski-Suomen talonrakennus 

PS_pk.er.rak= Pohjois-Suomen rakentaminen 

Uu_pker.rak= Uudenmaan erikoistunut rakennustoiminta 

Uu_suuri= Uudenmaan suuret yritykset 

Uu_talrak= Uudenmaan talonrakennus 

Yritys  Klusteri 

AW-Rakennus oy KS_pktalonrak 

Forsman-rakenne Oy KS_pktalonrak 

Hartela Länsi-Suomi Oy KS_pktalonrak 

Hellsten Oy KS_pktalonrak 

HL-Rakentajat Oy KS_pktalonrak 

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy KS_pktalonrak 

Lumon Invest Oy KS_pktalonrak 

Muurametalot Oy KS_pktalonrak 

Pohjola Rakennus Group prg Oy KS_pktalonrak 

Rakennus K. Karhu Oy KS_pktalonrak 

Rakennusentisöintiliike Ukri Oy KS_pktalonrak 

Rakennusliike Evälahti Oy KS_pktalonrak 

Rakennusliike Reponen Oy KS_pktalonrak 

Rakennusliike U. Lipsanen Oy KS_pktalonrak 

Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy KS_pktalonrak 

Rakennuststo Lainio & Laivoranta KS_pktalonrak 

Rakentajan IPA oy KS_pktalonrak 

Salpausselän rakentajat Oy KS_pktalonrak 

Suomen Perinnetalot Oy KS_pktalonrak 

Sähkö-Kaunisto Oy KS_pktalonrak 

Varsinais-suomen rakennuspalvelu 
Oy KS_pktalonrak 

Varte Oy KS_pktalonrak 

Wasacon Oy KS_pktalonrak 

VT-Remonttityö Oy KS_pktalonrak 

Ha-ka Timperit Oy PS_pk.er.rak 

Havator Gourp oy PS_pk.er.rak 

Imagon Oy PS_pk.er.rak 

Kallasaari oy PS_pk.er.rak 

Keraram Oy PS_pk.er.rak 

KJ-Networks Oy PS_pk.er.rak 



 
 

Kouvolan Putkityö Oy PS_pk.er.rak 

KSPT-Insulation Oy PS_pk.er.rak 

Kylmäeristys lamminpää & koskela PS_pk.er.rak 

Lapin Teollisuusrakennus Oy PS_pk.er.rak 

LSK Group Oy PS_pk.er.rak 

MF-sähkötekniikka oy PS_pk.er.rak 

Paikallissähkö Oy PS_pk.er.rak 

Pohjois-Suomen Talotekniikka Oy PS_pk.er.rak 

Rakennuskartio Oy PS_pk.er.rak 

Rakennusliike Lapti Oy PS_pk.er.rak 

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy PS_pk.er.rak 

Rovaniemen Elektrodi Oy PS_pk.er.rak 

Amplit Oy Uu_pker.rak. 

Arme Oy Uu_pker.rak. 

Aro Yhtiöt Oy Uu_pker.rak. 

Chiller Oy Uu_pker.rak. 

Consti talotekniikka Oy Uu_pker.rak. 

Ea Elektro Asennus Oy Uu_pker.rak. 

Fixstone Oy Uu_pker.rak. 

Icopal Katto Oy Uu_pker.rak. 

JCL Service Oy AB Uu_pker.rak. 

Laatoitus- ja Muurauspalvelu PP Oy Uu_pker.rak. 

MM-Yritysrakentajat Oy Uu_pker.rak. 

Pihlajamäen Putki Oy Uu_pker.rak. 

Polygon Finland Oy Uu_pker.rak. 

Schiedel Savuhormistot Oy Uu_pker.rak. 

TG-putki oy Uu_pker.rak. 

VRJ-Etelä-Suomi Oy Uu_pker.rak. 

Are Oy Uu_suuri 

Caverion Suomi Oy Uu_suuri 

Eltel Networks Oy Uu_suuri 

Kone Hissit Oy Uu_suuri 

Lujatalo Oy Uu_suuri 

PEAB Oy Uu_suuri 

Consti Korjausurakointi Oy Uu_talrak 

Haahtela Oy Uu_talrak 

HUS-kiinteistöt Oy Uu_talrak 

KH-timpermannit oy Uu_talrak 

Maapohjola Oy Uu_talrak 

Mijorak Oy Uu_talrak 

Odesco Oy Uu_talrak 



 
 

Ote Oy Uu_talrak 

Oy Rakennuspartio Uu_talrak 

Oy Swepcotec AB Uu_talrak 

Porvoon Maske Oy Uu_talrak 

Rakennus Oy Antti J. Ahola Uu_talrak 

Rakennus Oy Wareco Uu_talrak 

 


