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Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Itämeren satamaoperaattoreiden taloudellisen 

suorituskyvyn kehitystä strategisissa ryhmissä. Lisäksi tavoitteena on selvittää 

strategisten ryhmien teoriaa ja toteutuvatko strategiset ryhmät Itämeren satama-

operaattoreilla. Strategisia ryhmiä muodostetaan klusterianalyysin avulla. Talou-

dellista suorituskyvyn kehitystä tarkastellaan taloudellisten tunnuslukumittariston 
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The purpose of this study is to explore the financial performance of port operators 

of Baltic Sea in strategic groups. One target is also to find out the theory of strate-

gic groups and is there any strategic groups in port operators of Baltic Sea. The 

strategic groups are formed by cluster analysis. The development of the financial 

performance is reviewed with help of the economic indicators. The data of this 

study consists port operators of Baltic Sea and five years running from 2010 to 

2014. The data is collected from Amadeus database and official port statistics in 

different countries. Final sample contains 170 observations. 

 

The results of this study reveal that port operators of Baltic Sea were developed 

into a strategic group. The financial performance kept its level and the alterations 

were moderate. Results support mainly the strategic groups theory.
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Aluksi avoimen yliopiston puolella suoritin alkuosan ja vasta 2010 pääsin sisään 

opiskelijaksi. Kandin tutkinnon saavutin syksyllä 2012 ja hetken pohtimisen jälkeen 

jatkoin Maisterin opinnoilla. 

 

Työskentelen satamaoperaattorin palveluksessa ja sieltä aiheeni päätin ammen-

taa. Tutkimustyö oli mielenkiintoista tehdä satamamaailmasta ja minulle uudella 

työkalulla eli klusterianalyysillä. Strategisten ryhmien teoria osa tuli vasta loppuvai-

heessa mukaan, kun 2018 lähdin uudelleen ja toden teolla kirjoittamaan lopputyö-

täni. Aloitin tämän tutkimustyön vuoden 2016 aikana ja noudatin Pro Gradu semi-

naarin aikataulua, kunnes saavutettiin vuodenvaihde 2017. Tuli kirjoittamiseen 

puolen vuoden tauko, mutta kesällä 2017 hetkeksi heräsin ja sain kesän aikana 

kaivettua materiaalin tutkimustyöhöni. Loppuvuosi 2017 kului taas mitään aikaan 

saamatta. Vuodelle 2018 lähdin uudella innolla ja nyt sitten kesällä tavoite on saa-

vutettu. 
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vielä Pohjolan Jussille, jota ilman ranneliike olisi jäänyt tekemättä. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Satamat ovat säilyttäneet merkityksensä myös nykypäivän kiireisessä maailmassa. 

Satamaoperaattoreilla on aivan keskeinen rooli tavaran liikuttelussa sataman si-

sällä, ja tämä rooli on usein ollut erilaisten tutkimusten kohteena maailmalla. Sata-

mien ja siellä olevien toimijoiden koko eroaa toisistaan valtavasti ja tämä on vaikeut-

tanut vertailevan tutkimuksen tekemistä. Suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet sata-

mien käsittelymääriin ja toimintaan, jolloin eri satamien strategiset roolit ovat muut-

tuneet. Myös poliittiset päätökset, esimerkiksi saarrot, ovat vaikuttaneet satamien 

käsittelymääriin ja toimintaan. Seurauksena tavaravirtoja on ohjattu uusiin satamiin. 

Satamien ja siellä toimivien operaattoreiden yhteiskunnallinen asema on monelle 

maalle tärkeä. Niistä halutaan tietää lisää, koska usean maan ainoa väylä viedä tai 

tuoda tuotteitaan maailmalle on satamien kautta. 

 

Satamat ovat toimineet jo vuosisatoja ja niiden tekemisiä on tutkittu vuosikymme-

nien aikana. Aihe on mielenkiintoinen, koska satamat ovat olleet taloudellisesti kiin-

nostavia, suurien koneiden ja isojen tavaroiden mystisiä paikkoja, joista ei aina ole 

ollut helppo saada kaikkea tietoa. Satamat, kuten muukin yhteiskunta, ovat kuiten-

kin kokeneet suuren muutoksen. Syyskuun 11. päivän tapahtumat vuonna 2001 

USA:ssa vaikuttivat siihen, että satamista tuli lähes yhtä tiukasti turvatarkastettuja 

kuin lentokentistä. Nykyään satamiin vaaditaan kulkuluvat, alueet ovat aidatut ja 

kaikki on hyvin vartioitua, joten toiminta on kuin lentokentillä terrorismin uhan vuoksi. 

Tämä on vaikeuttanut alalle pääsyä, koska uudella toimijalla on oltava hyvät suhteet 

ympäristöön ja muihin toimijoihin alueella. Se on lisännyt tarvittavien investointien 

määrää, mikä puolestaan vaikuttaa suorituskykyyn ja rahoitusasemaan. Satamien 

suorituskykyjä on arvioitu kokonaisuutena vertailemalla erityisesti maailman suurim-

pien satamien tehokkuutta ja toimintaa toisiinsa Euroopassa ja Pohjois-Amerik-

kassa (Tongzon 2001). Koska Itämeren alue on pieni, niin mielenkiintoa tämän alu-

een ruotsalaisiin, suomalaisiin, baltialaisiin ja venäläisiin satamiin ei ole ollut. 
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Satamien sisällä toimivista yrityksistä ja niiden toiminnoista löytyy omia kansainvä-

lisiä tutkimuksia, mutta strategisista ryhmistä ja erityisesti satamaoperaattorien nä-

kökulmasta tarkasteltuna tutkimuksia on vähemmän. Tässä tutkimuksessa rajataan 

alue vielä Itämeren alueelle. Tutkimuksia satamaoperaattoreiden strategista ryh-

mistä ja strategisten ryhmien taloudellisesta kehityksestä ei ole löytynyt edellä mai-

nitulta alueelta. Suomen Satamoperaattorit ry:n tekemiä maksullisia julkaisuja ja 

vertailuja on tehty (esimerkkinä Merilkon Oy/Balance Consulting tekemä suomalais-

ten satamaoperaattoreiden benchmarking julkaisu 2015). Satama-alan julkaisuista 

löytyy lisäksi jonkin verran artikkeleita. Koska satamaoperaattoreiden strategisista 

ryhmistä Itämeren alueella löytyi vain vähän tutkittua tietoa, lähdettiin tutkimaan ja 

vertailemaan Itämeren alueen satamaoperaattoreita tarkoituksena pyrkiä sijoittele-

maan ne erilaisiin strategisiin ryhmiin klusterianalyysin avulla. Tämä oli myös haas-

teellista, koska valmista tietoa satamaoperaattoreista Itämeren alueella oli vaikea 

löytää. Yleensä tiedetään satamakohtaiset käsittelymäärät, koska viranomaiset 

vaativat tarkkaa tilastointia, mutta satamien sisällä yksittäisten operaattorien siirtä-

mät tonnit ovat hyvin pitkälle yritysten sisäistä tietoa. Pystyttiin kuitenkin paikanta-

maan Itämeren alueen oikeat kohdeyritykset satamien ja toimialakoodin perusteella. 

Tarkoituksena oli kuitenkin pääosin etsiä taloustietoja, joiden avulla selvitettiin, mi-

ten varsinkin yritysten taloudellinen toimintakyky oli kehittynyt.  

 

Toimiala ei ole kovin laaja, mutta yrityksiä löytyy Itämerenkin alueella huomattava 

määrä. Tutkiessa satamaoperaattoreiden taloudellista kehitystä ryhdyttiin jakamaan 

niitä strategisiin ryhmiin. Strategisia ryhmiä voisi kutsua toimialan alaryhmiksi, joilla 

on samanlainen strategia ja samanlainen strateginen käyttäytyminen verrattuna 

muihin samoilla markkinoilla toimiviin yrityksiin. Toimialalla ryhmiä voi olla yksi tai 

useita, ja ryhmässä voi olla yksi tai useita yrityksiä. Vuonna 1972 Hunt otti käyttöön 

strategisen ryhmän termin tohtorin väitöskirjassaan (McGee & Thomas 1986). Stra-

tegisten ryhmien määritelmä käsittää ryhmän yrityksiä samalla toimialalla, jotka 

mahdollisesti kilpailevat keskenään samoilla strategisilla tekijöillä kuten investoin-

neilla, resursseilla, alueilla ja ydinosaamisella (McGee et al 1995). 

 

Klusterianalyysiä päädyttiin käyttämään, koska se vaikutti parhaalta menetelmältä, 

kun halutaan jakaa aineisto ryhmiin, joita ei ole ennalta määritelty. Toisaalta, jos 
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päätyy valitsemaan ryhmien määrän, tällöin klusterianalyysillä voi kertoa, että jae-

taan aineisto esimerkiksi kahdeksaan ryhmään. Klusterianalyysistä on paljon tutki-

muksia puolesta ja vastaan. Suomalaiset kutsuvat klusterianalyysiä ryhmittelyana-

lyysiksi. Klusterianalyysi kuuluu monimuuttujamenetelmiin, joilla nimensä mukaan 

käsitellään usean muuttujan aineistoja. Klusterianalyysistä löytyy mainintoja ainakin 

vuodelta 1960 alkaen (Anderberg 1973). Ryhmittelyanalyysi eli klusterianalyysi 

(englanniksi Cluster Analysis) on edelleen usein käytetty monimuuttujamenetelmä, 

mutta sen kulta-aika oli 1970 luvulla (Mustonen 1995). 

 

1.2. Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella vuosien 2010 – 2014 välisen ajan 

Itämeren alueen satamaoperaattoreiden taloudellista suorituskykyä strategisissa 

ryhmissä. Vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin jälkeen satamien tavaravirrat 

saavuttivat 2010 tason, joka oli 28 EU-maalla yhteenlaskettuna noin 3,7 miljardia 

tonnia ja yhteismäärä on pysynyt samana tilastojen mukaan vuoteen 2014 asti (Eu-

rostat). Satamien käsittelymäärät kokonaisuudessaan ovat nykyisin hyvin tilastoi-

tuja, mutta satamien sisällä toimivien toimijoiden kapasiteetista ja työstä saattaa olla 

hankala saada tietoa. Tämä johtuu siitä, että satamien infrastruktuurin omistaa 

yleensä valtio tai kunta, ja näin viranomaiset ovat usein tiedonantovelvollisia. Sata-

maoperaattorit taas ovat usein yksityisomistuksessa, jolloin tietojen julkaiseminen 

toiminnallisesta kapasiteetistä ei ole yhtä pakollista kuin esimerkiksi kirjanpidon tie-

doista. Tosin osa Itämeren alueen toimijoista on julkisessa omistuksessa. Satama-

operaattoreiden taloudelliset luvut ovat Amadeus-tietokannassa hyvin ajan tasalla.  

 

Työn päätutkimuskysymys on: 

• Mikä on ollut Itämeren alueen satamaoperaattoreiden suorituskyvyn kehitys 

vuosina 2010 – 2014 strategisissa ryhmissä?  

Aiheen päätutkimuskysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin:  

• Mitä ovat strategiset ryhmät? 

• Millaisia strategisia ryhmiä alalla on? 

• Millainen on näiden strategisten ryhmien taloudellinen suorituskyky? 
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Tutkimuksen tavoitteena on saada selville, miten satamaoperaattorit ovat toimineet 

2010-luvulla. Ovatko Itämeren alueen satamat selvinneet hyvin, vaikka kansainvä-

lisessä meriliikenteessä määrät ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla. On huo-

mioitavaa, että samaan aikaan Venäjän ostovoima on tippunut merkittävästi ruplan 

heikkenemisen ja öljyn hinnan laskemisen myötä varsinkin 2013 alkaen (Nordean 

informaatiotilaisuus 27.10.2015). 

 

Rajaan tutkimukseni alueellisesti Itämeren alueen satamien toimijoihin. Tässä tutki-

muksessa Itämereen kuuluvat myös Suomenlahti ja Perämeri. Näin alueeseen kuu-

luu Venäjän, Suomen, Baltian maiden ja Ruotsin satamien satamaoperaattoreita. 

Venäjältä tutkimuksessa on mukana kolme satamaa: Pietari, Kalingrad ja Ust Luga. 

Suomesta ja Baltian maista mukana ovat kaikkien satamien operaattorit. Ruotsin 

osalta mukana on vain Itämeren alue, ei Kattegat. Näin arvioiden lähtötietojeni pe-

rusteella mukana on noin 200 yritystä, josta tähän tutkimukseen valitaan potentiaa-

liset yritykset. Aikajanalla tutkimus rajoittuu vuosiin 2010 – 2014. Tutkimuksessa 

selvitetään näiden vuosien taloudellinen kehitys, minkälaisiin strategisiin ryhmiin yri-

tykset muotoutuvat ja minkälaisia muutoksia ryhmissä on. Kaikkia satamassa toimi-

via yrityksiä tai viranomaisia ei siis tutkita, vaan mukaan otetaan ainoastaan sata-

maoperaattorit. Satamaoperaattorien toiminta satamissa erottuu hieman muista toi-

mijoista kuten Tullista, valtiosta, kunnista tai laivanvarustamoista. Satamaoperaat-

torit kuuluvat toimialakoodiin 5224 (NACE Code), johon tämän tutkimuksen talous-

tietojen haku taloustietokannasta myös rajataan. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät  

 

Tukimuksessani pyrin selvittämään yritysten taloudellisen kehityksen vuosina 2010 

– 2014, minkälaisiin strategisiin ryhmiin yritykset muotoutuvat ja minkälaisia muu-

toksia ryhmissä on. Tarkoitukseni on kerätä tutkimusaineistoni erilaisten viran-

omaisten pitämistä satamien tilastotiedoista. Näistä tiedoista löydettiin satamien kä-

sittelymääriä. Yritykset valikoituvat lopullisesti aineistoon Amadeus-taloustietokan-

nan mukaan. Tutkimusaineiston yritykset tullaan jakamaan klusterianalyysin avulla 

strategisiin ryhmiin. Selvittelen strategisten ryhmien käsitettä teoriaosassa. Kluste-
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rianalyysin ryhmittelyssä tulen käyttämään SAS Enterprise Guiden tietokoneohjel-

maa. Perustana ovat yrityksen koko (esim. henkilömäärä, liikevaihto, taseen suu-

ruus), sijainti (kaupunki, maa), omistus (henkilö/yhteisö/julkinen yhteisö), koko sa-

taman käyttöaste (tonnit 2014) sekä itsenäisyysindikaattori, mikä ilmoittaa suurim-

man omistussuhteen. Tämän jälkeen analysoin muodostuneita strategiaryhmiä ja 

ryhmien taloudellisia tunnuslukuja hyödyntämällä Excel-taulukkolaskentaohjelmaa 

ja muita tarvittavia analyysivälineitä. Tutkimusaineistossa tulee olemaan 170 yri-

tystä. Nämä koostuvat Itämeren alueen suurimpien satamien satamaoperaatto-

reista, joiden toimialaluokitus on TOL 5224. Amadeus-taloustietokannasta valitaan 

tarvittavat taloudelliset tunnusluvut, joilla mitataan yritysten suorituskykyä. 

 

1.4. Tutkimuksen viitekehys ja rakenne  

 

Lähden liikkeelle strategisen ryhmän käsitteestä. Kuvassa 1 kuvataan tutkimuksen 

viitekehystä.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Rakennan viitekehyksen teoriaa ja perusteita kirjallisuuskatsauksen kautta selvitte-

lemällä strategisten ryhmien perusominaisuuksia, jonka jälkeen kohdeyritykset etsi-

Stategisten 
ryhmien 

taloudellinen 
suorituskyky 
2010 - 2014 

Klusterianalyysi

Strategisen 
ryhmän teoria

Toimiala, 
Taloudellinen 
suorityskyky
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tään Amadeus-tietokannan ja maakohtaisten satamatilastojen avulla. Näiden yrityk-

sen strategiset ominaisuudet selvitetään samoista lähteistä. Strategiset ryhmät 

muodostetaan klusterianalyysin avulla, tämän jälkeen analysoidaan syntyneiden 

ryhmien koostumusta ja rakennetta. Seuraavaksi strategisten ryhmien taloudellista 

suorituskykyä arvioidaan tunnuslukuanalyysin ja analyysityökalujen avulla. Tunnus-

luvut ovat kerätty Amadeus-tietokannasta. Lopuksi arvioidaan strategisten ryhmien 

tulevaisuutta. 

 

Tutkimukseni rakenne koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa on tut-

kimuksen johdanto, jossa käydään läpi tutkimuksen taustoja ja ongelmien selvitte-

lyä, tavoitteita ja rajauksia. Lisäksi johdannossa esitellään tutkimuksen menetelmiä, 

viitekehystä ja rakennetta. Toisessa kappaleessa luon katsauksen aiempiin tutki-

muksiin. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään strategisten ryhmien teoriaa, historiaa, 

perusteita ja strategisten ryhmien käyttöä eri yhteyksissä. Kolmannessa kappa-

leessa esitellään tutkimusmenetelmiä, toimialaa ja taloudellisia tunnuslukuja sekä 

niiden perusteita. Neljännessä kappaleessa klusterianalyysin ja SAS Enterprise 

Guiden avulla muodostetaan strategiset ryhmät ja tehdään taloudellisen suoritusky-

vyn analyysiä satamaoperaattorien strategisille ryhmille ja tutkitaan taloudellista ke-

hitystä vuosina 2010 – 2014. Viidennessä kappaleessa esitellään työn johtopäätök-

set ja tehdään yhteenveto. 

 

 

2. STRATEGISET RYHMÄT JA SUORITUSKYKY 

 

Strategisen ryhmän käsitteen toi ensi kertaa esille kirjallisuudessa Hunt 1972, kun 

hän tohtorin väitöskirjan tekemisen yhteydessä tutki yritysten käyttäytymisestä yh-

dellä alalla (McGee and Thomas 1986, Harrigan 1985, Thomas and Venatraman 

1997). Hunt esitteli strategisen ryhmän käsikirjoituksen, joka oli strategisten ryhmien 

ensimmäinen teoreettinen perusta (Cool and Schendel 1987). Huntin esittämiä pe-

rusteita olivat, että strategisella ryhmällä on jokin perusta, josta se muodostuu, ja 

että strategisen ryhmän jäsenyydellä on tulokselliset suoritusten seuraukset (Cool 

and Schendel 1987). Strategisen ryhmän tulee olla vakaa, vaikka muutoksia aina 

on ja muutoksilla on seuraukset (Cool and Schendel 1987). Markkinarakenne on 
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suurin vaikuttaja yritysten suoritukseen ja tätä kautta strategisiin ryhmiin (Fiegen-

baum et al 1987). Hatten ja Hatten (1987) mielestä Huntin esittelemä strategisen 

ryhmän käsite on hyvä työkalu strategisen analyysin käyttämiseksi. Ryhmiä voidaan 

käyttää, kun halutaan säilyttää yritysten ominaisuuksia, jotka usein häviävät toi-

mialan tutkimuksissa keskiarvoihin ja yhteenlaskettuihin tietoihin (Hatten and Hatten 

1987). Toisaalta strategiset ryhmät antavat mahdollisuuden strategisen tehokuuden 

arviointiin laajemmin kuin yksittäisen yrityksen kautta (Hatten and Hatten 1987). 

Ryhmän analyysiä voidaan käyttää, kun yrityksistä saatua tietoa halutaan tiivistää 

eikä käsitellä pelkästään suuria määriä toimijoita omana itsenään (Hatten and Hat-

ten 1987). 

 

2.1. Strategisen ryhmän määritelmät 

 

Strategisia ryhmiä määritellään usein seuraavasti: kyseessä on joukko yrityksiä, 

jotka käyttävät samoja tai samankaltaisia strategioita verrattuna muihin samoilla 

markkinoilla tai toimialoilla toimiviin yrityksiin (Porter 1990) tai strategiset ryhmät kä-

sittävät yritykset, jotka kilpailevat samoista asiakkaista ja asiakassuhteista monin eri 

tavoin. Eräs määritelmä on, että strategiset ryhmät ovat toimialojen sisällä yrityksiä, 

joilla on samanlaiset strategiset ominaisuudet, samanlaiset strategiat ja ne kilpaile-

vat samoilla perusteilla (Johnson & Scholes 2005). Ryhmän yksittäisillä yrityksillä 

on samanlaiset uhat ja mahdollisuudet markkinoilla, samankaltaiset resurssien 

määritykset ja yhtenevät suojamuurit ryhmien ympärillä (Porter 1990). Strategisten 

ryhmien sisällä strateginen käyttäytyminen on hyvin samanlaista. Toimiala voi koos-

tua useista tai vain yhdestä strategisesta ryhmästä. Strateginen ryhmäkin voi koos-

tua useasta tai yhdestä jäsenestä (Müller-Stewens & Lechner 2005). Toimiala on 

siis perusyksikkö, jossa on ryhmä kilpailijoita, jotka tuottavat toistensa kanssa kil-

pailevia tuotteita ja palveluita (Porter 1990). Strategisesti mielekkäitä toimialamää-

ritelmiä eivät ole laajat määritelmät, kuten esimerkiksi koneenrakennus, koska sii-

hen voi kuulua monenlaisia eri alojen koneita (Porter 1990). Strategioilla on kaksi 

muuttuvaa perusasiaa, toimialan rakenne ja asemointi, jossa toisten asemat ovat 

kannattavampia kuin toisten (Porter 1990). Toimialalla ei ole vain yhtä yleismaail-

mallista strategiaa tai strategisia ryhmiä, jotka on muokattu toimialan mukaan tai 

toimialan asemoinnin mukaan yrityksille sopivaksi (Porter 1990). Toimialan sisällä 



   14 
 

yritys voi parantaa tai heikentää asemaansa strategiavalinnalla (Porter 1985). Toi-

saalta yritys voi vaikuttaa toimialan houkuttelevuuteen strategiallaan (Porter 1985). 

Kuitenkin monissa strategioissa korostetaan vain markkinaosuuden tavoittelua ja 

jätetään vähälle huomiolle itse toimiala (Porter 1985). 

 

Tärkeitä asioita strategisille valinnoille ovat toimialan rakenne ja osatekijät sekä Por-

terin 1985 ja 1990 toimialan viisi määräävää kilpailutekijää. Toimialan rakenteeseen 

kuuluvat toimialan luonne, houkuttelevuus ja kilpailusäännöt tai toisin määriteltynä 

alan taloudelliset ja tekniset ominaisuudet (Porter 1985). Toimialan osatekijöitä ovat 

alalle tulon esteet, kilpailun taustatekijät, asiakkuuden taustatekijät, toimittajien ase-

mointi ja mahdollisuudet korvaaviin tuotteisiin (Porter 1985). Toimialan viisi määrää-

vää tekijää edellisten perusteella ovat alalla olevien kilpailijoiden välinen kilpailu, 

uusien tulokkaiden uhka, asiakkaan neuvotteluvoima, korvaavien palveluiden tai 

tuotteiden uhka ja toimittajien/hankkijoiden neuvotteluasema (Porter 1990). Edellä 

mainitut määräävät Porterin mukaan myös toimialan kannattavuuden. Pahimmissa 

tapauksissa yritys yrittää noudattaa kaikkia kilpailutekijöiden strategioita yhtä aikaa 

tai jäädä jokaisessa puolitiehen (Porter 1990). Toimialan tuotteiden, asiakkaiden, 

kilpailuedun ja rakenteellisen houkuttelevuuden välillä tapahtuu alan segmentoitu-

mista. Yritykset valitsevat erilaisia strategisia linjauksia, joilla ne palvelevat eri seg-

menttejä. Näistä strategisista eroista syntyy strategisia ryhmiä (Porter 1985). 

 

Strateginen ryhmä vaikuttaa toimiala-analyysiin uudella tavalla ja hieman syrjäyttää 

Porterin viiden määräävän kilpailutekijän mallia (Müller-Stewens & Lechner 2005). 

Strateginen ryhmä huomioi erilaiset ominaisuudet toimialan sisällä, esimerkiksi mi-

ten suuret yritykset hyödyntävät kokoaan toimittajiin nähden (Müller-Stewens & 

Lechner 2005). Strategiset ryhmät keskittyvät enemmän ryhmien sisäiseen kilpai-

luun kuin ryhmien väliseen kilpailuun. Tästä on esimerkkinä ravintola-alalla tapah-

tuva kilpailu luksusravintolan ja pikaruokapaikkojen välillä (Müller-Stewens & Lech-

ner 2005). Strategisessa ryhmässä yritykset suojelevat itseään ulkopuoliselta kilpai-

lulta, jolloin rakennetaan mekanismeja ryhmien välistä kilpailua ja ehkä myös toi-

mialojen välistä kilpailua vastaan (Müller-Stewens & Lechner 2005).  
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Strategisten ryhmien konsepti voi auttaa yksilöimään sekä suoraa että epäsuoraa 

kilpailua. Yritysten välisen ympäristön välittömin kerros koostuu kilpailusta, kilpaili-

joista ja markkinoista. Asiakkaiden odotukset eivät ole samanlaisia: heillä on erilai-

sia vaatimuksia, joiden merkitys voidaan ymmärtää markkinasegmenttien ja kriittis-

ten menestystekijöiden avulla. Strategiset ryhmät tunnistetaan toiminnan laajuu-

desta ja resurssien sitoutumisesta. Toiminnan laajuuteen kuuluvat toiminnan tai pal-

velun laajuus, maantieteellinen monimuotoisuus, tarjottujen markkinasegmenttien 

määrä ja jakelukanavien käyttö. Resurssien sitoutuminen pitää sisällään tuotemerk-

kien laajuuden, markkinoinnin panostuksen, sijoittumisen jakeluketjussa, tuotteen 

tai palvelun laadun, teknologisen aseman ja organisaation koon sekä organisaation 

käytössä olevat resurssit. Strategisia ryhmiä tarkastellessa täytyy myös ymmärtää 

ala, josta on kysymys. Toimialan historia, kehitys ja ympäristö on syytä tuntea. Stra-

tegisissa ryhmissä pitää kaikkien edellisten tekijöiden selkiytyä, erityisesti suurim-

mat ja kovimmat kilpailijat. Täytyisi pystyä näkemään, pystytäänkö liikkumaan ryh-

mästä toiseen. Strategiset ryhmät auttavat ymmärtämään yritysten samanlaisuudet 

ja eroavaisuudet palveluiden tai tuotteiden tuottajien ominaispiirteissä. Ryhmien 

muodostaminen auttaa yksilöimään yritysten mahdollisuuksia ja uhkia sekä auttaa 

ymmärtämään markkinoita. (Johnson & Scholes 2005) 

 

Thomas ja Venkatraman (1987) listaavat strategisen ryhmän rakenteen osatekijöitä. 

Niitä ovat ryhmittelyrakenteen taustatekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi markkinointi, 

kilpailu ja väestö. Osatekijänä on myös ryhmittelyrakenteen vakaus, missä katso-

taan ryhmittelyrakenteen ominaisuuksia ja yritysten siirtymistä ryhmästä toiseen 

(Thomas & Venkatraman 1987). Strategisten ryhmien analyyttiset puitteet paljasta-

vat tärkeitä malleja (Thomas & Venkatraman 1987). Johtamisnäkökulmasta strate-

giset ryhmät antavat hyvät kriteerit toimialan ryhmien tutkimukselle (Thomas & Ven-

katraman 1987). Strategiset ryhmät voivat tuottaa strategisia analyysejä potentiaa-

lisesti vahvoilla työkaluilla (MCGee et al 1995). Ryhmistä voidaan käyttää ryhmien 

kerättyä tietoa paremmin kuin alan keskiarvoja, koska strategisissa ryhmissä on 

mahdollisuus tutkia useiden yritysten kokemuksia yhtä aikaa. Strategiset ryhmät 

helpottavat myös tiedon hankintaa sekä antavat tuotannon avainulottuvuuksille 

summattua tietoa (MCGee et al 1995). Strategisella ryhmien tutkimuksella voi hallita 

paremmin alan rakennetta ja olemassa olevia ryhmiä näin ollen oppia paremmin 
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tuntemaan toimialaa ja sen kiinnostavuutta (MCGee et al 1995). Strategisilla ryh-

millä on myös rajoituksensa. Ne hidastavat yrityksen strategian soveltamista laa-

jemmalle strategiatyössä ja hidastavat laajemman strategiajohtamisen monipuolista 

teoriaa (Hatten & Hatten 1987). Strategisissa ryhmissä täytyy ottaa huomioon usein 

samat asiat kuin yksittäisissä yrityksissäkin (Hatten & Hatten 1987). Globalisaatio 

voi sumentaa toimialoja, mutta strategisella ryhmäjaolla voivat sekä toimiala että 

markkinat aueta paremmin (MCGee et al 1995). Toisaalta globalisaatio voi sumen-

taa johdonmukaisia strategisten ryhmien ominaispiirteitä ja ryhmien kuvaus ei vält-

tämättä ole selkeää (MCGee et al 1995). 

 

Tutkimuksissa ja artikkeleissa on strategisille ryhmille monta lähestymistapaa. 

Tässä tutkimuksessa jäsennellään strategisten ryhmien teoriaa tutkimuksissa ja ar-

tikkeleissa esiintyvien näkökulmien kannalta. Oheinen kuva 2 näyttää, mistä näkö-

kulmista tutkijat ovat lähestyneet strategisen ryhmän muodostumista.  

 

 

Kuva 2. Strategisten ryhmien näkökulmia. 

Strateginen 
ryhmä

Liikkuvuuden / alalle tulon 
esteet

Kannattavuus

EpäsymmetrisyysKilpailu

Suorityskyky
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Aivan ensimmäiseksi tutkijat pohtivat, onko strategisia ryhmiä olemassa. Tämän jäl-

keen strategisia ryhmiä on lähestytty liikkuvuuden sekä alalle tulon esteiden, kan-

nattavuuden, kilpailun, epäsymmetrisyyden ja suorituskyvyn kannalta. Strategisten 

ryhmien muodostaminen voidaan tehdä eri näkökulmista. Yrityksillä voi olla tulevai-

suuteen erilaisia tavoitteita. Niillä voi olla sama tuote, mutta strategiat kohti tavoitetta 

ovat erilaiset. Yrityksellä voi olla erilaiset näkemykset tulevaisuudesta. Muutokset 

alan ympäristössä voivat vaikuttaa myös. (Fiegenbaum et al 1987). 

 

Onko olemassa strategisia ryhmiä ja onko toimialan yritysten välillä ryhmittymiä, 

joilla on samanlaisia strategisia ulottuvuuksia? Monet empiiriset tutkimukset ovat 

osoittaneet, että strategisia ryhmiä on olemassa. Toisaalta on myös todettava, että 

lopullinen päätös ryhmien käyttökelpoisuudesta strategiatutkimuksessa antaa odot-

taa itseään siihen asti, kunnes strategiset ryhmät on testattu kunnolla (Barney & 

Hoskisson 1990). Tutkimuksissa on käytetty monia menetelmiä tuottamaan strate-

gista ryhmittelyä (Thomas & Venkatraman 1987). Strategisten ryhmien ydinkysy-

mys, onko niitä ja ovatko ryhmät todella rakenteellinen ilmiö, on saanut vähän ko-

kemusperäistä huomiota (Cool & Schendel 1987). Fiegenbaum et al (1987) toteaa 

artikkelissaan, että strategiset ryhmät ovat olemassa ja ne ovat samalla toimialalla 

toimiva joukko yrityksiä, jotka ovat yhtenäisiä kustannusrakenteen, tuotteiden eri-

laistamisen, toimittajaketjun, tuotannon monipuolistamisen, organisaation muodon 

ja valvontajärjestelmän suhteen. Samanlaista yhtenäisyyttä pitää löytyä ryhmän si-

sällä myös yrityskohtaisista näkemyksistä, mieltymyksistä ja näkökulmista. (Fiegen-

baum et al 1987). Strategisten ryhmien tutkimuksessa toimialalla on tärkeää, että 

voidaan joko uskoa ryhmien olemassaoloon tai vaihtoehtoisesti siihen, ettei ryhmiä 

ole olemassa (Barney & Hoskisson 1990). Thomasin ja Venkatraman (1987) mu-

kaan voidaan asettaa tavoitteeksi, että kehitetään tieteellinen luokittelu strategisiin 

ryhmiin tai voidaan ehdottaa tiettyjä suuntaviivoja strategisten ryhmien tutkimuksiin 

esimerkiksi strategisen johtamisen perspektiivistä. Vaikka strategiset ryhmät todet-

tiin varsin vakaiksi Coolin & Schendelin (1987) artikkelissa, niiden muuttuminen 

nosti kysymyksen, mitkä voimat aiheuttivat muutoksia ja ovatko muutokset jatkuvia 

(Cool & Schendel 1987). Rakennemuutokset eivät tapahtuneet nopeasti, mutta niillä 

oli selkeä vaikutus strategisiin ryhmiin (Cool & Schendel 1987). Toinen muutos, joka 
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vaikutti strategisiin ryhmiin, oli yritysten omien strategioiden muutos. (Hatten & Hat-

ten 1987). Yllämainittujen muutosten vaikutusta strategisiin ryhmiin on tutkittu, var-

sinkin markkinoihin, kysyntään ja asiakkaisiin (Hatten & Hatten 1987). Strategioiden 

muutoksissa voidaan vaikuttaa myös strategisten ryhmien omiin asioihin kuten kus-

tannuksiin ja resursseihin (Hatten & Hatten 1987). Ryhmän koostumus pysyy sa-

mana, mutta ryhmä kokonaisuutena siirtyy toimialalla toiseen paikkaan ryhmä-

avaruudessa. Yritys voi vaihtaa ryhmästä toiseen muuttaessaan esimerkiksi strate-

giaansa. (Fiegenbaum et al 1987). 

 

Strategisten ryhmien tutkimuksessa puutteena on ollut rajoittunut teoria sekä avain-

käsitteiden löytäminen teorian tueksi (Dranove et al 1998). Strateginen ryhmä on 

olemassa, jos ryhmään kuuluvien yritysten strategia on ryhmän ominaispiirteiden 

mukainen (Dranove et al 1998). Yleisesti on edelleen epäselvää, miten strategisen 

ryhmän käsitettä voidaan soveltaa strategian määrittelyyn ja analysointiin. (Fiegen-

baum et al 1987). Tutkimustuloksista on hankalaa tehdä yhteneväisiä useiden eri 

menetelmien vuoksi ja näin ollen kokemusperäisessä tutkimuksissa strategisten 

ryhmien käsittelyssä ei näytä olevan mitään yhteneväisyyttä (Thomasin & Venkat-

raman 1987). Strategisten ryhmien kehittäminen strategian suppean konseptoinnin 

avulla ei todennäköisesti sekään heijasta strategisen rakenteen monimutkaisuutta 

(Thomas & Venkatraman 1987). 

 

2.2. Strategiset ryhmät ja toimialan kilpailu 

 

Strategisten ryhmien teoriasta tuli todella suosittu analyysimenetelmä toimialojen 

kilpailun rakenteen tutkimukseksi 1980-luvulla (Barney & Hoskisson 1990). Strate-

giset ryhmät ovat yksi parhaista välineistä ja analyyttisistä käsitteistä strategian te-

kijöille, ammatinharjoittajille ja tutkijoille (Hatten & Hatten 1987). Vain muutama kon-

septi on herättänyt yhtä paljon kiinnostusta strategisen johtamisen teoriaksi kuin 

strategiset ryhmät (Barney & Hoskisson 1990). Strateginen ryhmä pitää hallussaan 

käsitteellisen tilan yritysten ja toimialan välillä sekä tarjoaa joustavan kokouspaikan 

strategiselle johtamiselle ja toimialan organisaatiolle (MCGee et al 1995). Strategis-

ten ryhmien konsepti ohjaa huomion niihin yrityksiin alalla, jotka mahdollisesti kilpai-



   19 
 

levat keskenään samoilla investoinneilla, näennäisesti samanlaisilla erottamiskykyi-

sillä varoilla, strategisilla resursseilla ja ydinosaamisella (MCGee et al 1995). Kuten 

kaikilla käsitteellisten mallien väitteillä, myös strategisilla ryhmillä on muutamia pe-

rusteemoja (Barney & Hoskisson 1990). Ensimmäinen on, että strategisia ryhmiä 

on olemassa, jos toimialalla samassa ryhmässä olevat yritykset pyrkivät toteutta-

maan samanlaisia strategioita (Barney & Hoskisson 1990). Toinen on se, että yri-

tyksen kokonaisuus riippuu siitä, millaisesta strategisesta ryhmästä yritys itsensä 

löytää (Barney & Hoskisson 1990). 

 

Strateginen ryhmä jakaa ainutlaatuisesti yritysten identiteetin suhteessa muihin ryh-

miin. Monessa tutkimuksessa on todettu, että strategisilla ryhmillä on merkitystä ja 

usein ryhmän jäsenyys toimii viitekehyksenä, millä perusteella voidaan tulkita toi-

mialan informaatiota ja tehdä analyysiä yrityksistä. Yrityksiä tutkitaan strategisten 

ryhmien kautta usein myös toimialatasolla. Esimerkiksi monissa organisaatiotutki-

muksissa on otettu mukaan strategisten ryhmien taso, koska se antaa uusia mah-

dollisuuksia toisenlaiseen analyysiin yrityksistä. (Short et al. 2008) 

 
Strategisia ryhmiä voidaan tutkia liikkuvuuden esteiden näkökulmasta. Erilaiset stra-

tegiset ryhmät lähestyvät esteitä eri tavalla (Harrigan 1985). Liikkuvuuden esteet ja 

alalle tulon esteet ovat rakenteellisia asioita, jotka suojelevat yrityksiä vierekkäisten 

kilpailijoiden hyökkäyksiltä (Harrigan 1985). Liikkuvuuden ja alalle tulon esteet kuu-

luvat strategisten ryhmien peruskonseptiin ja ne ovat erittäin tärkeitä tunnistettaessa 

strategisia ulottuvuuksia (Fiegenbaum et al 1987). Erilaiset strategiset ryhmät lä-

hestyvät esteitä eri tavalla. Liikkuvuuden esteet ovat rakenteellisia asioita, jotka suo-

jelevat yrityksiä vierekkäisten kilpailijoiden hyökkäyksiltä (Harrigan 1985). Joskus 

ryhmät ovat kokemusperäisesti luokiteltuja ja ryhmän liikkuvuuden esteet perustu-

vat siihen, mitä on vuosien varrella opittu (Harrigan 1985).  Kun puhutaan typologi-

oista, tarkoitetaan luokittelua, jossa käsitteiden mukaan kuvataan ryhmiin kuuluvien 

yritysten ympäristöllisiä asetuksia (Harrigan 1985). McGee et al (1995) mukaan Por-

terilla 1979 oli strategisiin ryhmiin kolme pääselitystä, joista yksi oli liikkuvuuden es-

teet. Investoinnit liikkuvuuden esteisiin kilpailussa ovat riskejä ja yrityksillä on erilai-

sia riskinottokykyjä. Tämä kehitys johtaa erilaisiin ryhmiin, jotka puolustautuvat liik-
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kuvuusesteitä vastaan. (McGee et al 1995). Liikkuvuuden esteet vaikuttavat raken-

nemuutoksen etenemiseen (Cool & Schendel 1987). Liikkuvuuden tai alalle tulon 

esteet ryhmien välillä täytyy nähdä (Hatten & Hatten 1987). Jos liikkuvuuden esteet 

ja vuorovaikutus ryhmän sisällä toteutuu, silloin strateginen ryhmä voi saavuttaa py-

syvän vaikutuksen kannattavuuteen (Dranove et al 1998). Yhdessä tasossa yrityk-

set haikailevat paremman menestyksen perään toisissa ryhmissä tai toisella alalla, 

mutta liikkuvuuden ja alalle tulon esteet estävät tämän (Short et al. 2007). 

 

Strategisten ryhmien luokittelu liikkuvuusesteiden avulla voi olla houkutteleva tapa 

(McGee & Thomas 1986). Se korostaa ryhmien kustannusetuja ja arvostaa ajan 

kulumista tai vanhoja aikoja eli historiaa kuin myös investointimenojen esteitä alan 

tulokkaille (McGee & Thomas 1986). Markkinoille tulon esteet luokitellaan kolmeen 

pääkategoriaan, jotka ovat markkinointiin liittyvät strategiat, toimialan tarjonnan omi-

naisuudet ja yritysten ominaispiirteet. (McGee & Thomas 1986). Tutkimuksessa 

McNamara et al 2003 ei todettu, että yritykset työskentelisivät ryhmässä rakentaak-

seen ja luodakseen liikkuvuuden esteitä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan olleet 

aivan johdonmukaisia siinä, että strategiset ryhmät yrittäisivät luoda itselleen edulli-

sia ja tuloksellisia toimintaympäristöjä (McNamara et al 2003). Kun lähdetään sel-

vittämään vaihtoehtoisia menetelmiä strategisten ryhmien muodostamiseen liikku-

vuuden ja alalle tulemisen esteiden kautta, niin ryhmärakennetta on olemassa mal-

leissa, jotka ovat ymmärrettäviä omissa ympäristöissään (Nath & Gruca 1997). Stra-

tegisen ryhmän kuvaamiseen käytetyt muuttujat edustavat liikkuvuusesteitä kilpai-

luympäristössä (Nath & Gruca 1997). Kun näitä strategisia ryhmiä on muodostettu 

käyttäen liikkuvuusesteitä, silloin yritysten suorituksissa strategisten ryhmien sisällä 

on eroja (Nath & Gruca 1997). Edellä mainittujen tutkijoiden artikkelissa käytettiin 

strategiaa, joka pohjautui toimialan omiin liikkuvuuden esteisiin. Tutkijat löysivät to-

disteita siitä, että kilpailuympäristössä on olemassa strategisen ryhmän rakenteita, 

varsinkin maantieteellisesti rajatussa kilpailutilanteessa. (Nath & Gruca 1997). 

 

Strategisten ryhmien voimia ymmärtää paremmin, kun yrityksellä on olemassa kil-

pailukykyinen strategia ja kun liikkuvuuden esteet estävät siirtymisiä ryhmien välillä 

(Fiegenbaum et al 1987). Tulevaisuudessa strategisille ryhmille ei ole vain yhtä to-
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tuutta, vaan tutkimus tulee säilyttää monimuotoisena (Fiegenbaum et al 1987). Stra-

tegisten ryhmien tutkimuksessa on otettava huomioon seuraavat asiat: tunnistetaan 

strategiset ulottuvuudet ja strategisten ryhmien avulla tunnistetaan kilpailevat yrityk-

set sekä liikkuvuuden esteet (Fiegenbaum et al 1987). 

 

Liikkuvuuden esteet asiakkaiden ja kilpailijoiden välillä ovat menettäneet merkitys-

tään maailman muuttuessa ja esimerkiksi etäisyyksien tullessa pienemmiksi globa-

lisaation vuoksi (Harrigan 1985). Investoinnit ovat yksi suurimpia satamaoperoinnin 

alalle tulon esteitä. Lisäksi satamaoperaattorit ovat melko suljettu toimiala: ne toimi-

vat fyysisesti pienellä sekä aidatulla alueella ja resurssit ovat rajalliset, työvoima on 

erikoistunutta ja työkoneet ovat vain satama-alueella käytettäviä. Satama-alalla tar-

vitaan suuret investoinnit. Toiminnan aloittamiseksi tarvittavat koneinvestoinnit ja 

järjestelmäinvestoinnit ovat euroarvoltaan todella suuret. Sama ongelma tulee esiin 

myös silloin, jos ostaa vanhan satamatoimijan, sillä toimijalla on suuri omaisuus, 

joka täytyy ostaa hallintaan. 

 
Strategiset ryhmät ovat epäsymmetrisiä joka tarkoittaa, että ryhmien väliset erot ja 

etäisyydet toisistaan osoitetaan osittain erilaisilla liikkuvuutta rajoittavilla tasoilla ja 

yritysten rakenteilla (Harrigan 1985). Strategisen ryhmän teoriassa on kolme epä-

symmetrisyyteen osoittavaa tekijää (McGee & Thomas 1986): toimitusketjun pituus, 

tuotannon monipuolistamisaste sekä tuotteiden ja palveluiden erilaistamisaste 

(McGee & Thomas 1986). Kun edellä mainitut asiat otetaan huomioon, voidaan tut-

kia epäsymmetrioita täyden valikoiman kansallisilla yrityksillä, valikoidun valikoiman 

kansallisilla yrityksillä, yksityisillä tuotemerkkien tuottajilla ja viimeisenä kansallisten 

jälleenmyyjien välillä (McGee & Thomas 1986). Ryhmät, epäsymmetrisyys ja kilpai-

lullisuus ovat kaikki tärkeitä toimialan vakauttamista selittäviä tekijöitä meneillään 

olevien uusien teorioiden kehityksen kannalta ja toimialan vakauttamista selittävänä 

tekijänä (Hatten & Hatten 1987).  

 

Monimuuttujamenetelmillä voidaan strategisen ryhmän jäsenistä, käytöksestä ja 

suorituksesta tehdä analyysiä. Analyysi käyttää hyväkseen toimialalta ja yritykseltä 

saatavia tietoja. Näissä analyyseissä voidaan esimerkiksi yksilöidä epäsymmetriaa 
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tai tuottomahdollisuuksia eri kokoluokan yrityksille (Hatten & Hatten 1987). Strate-

gisen ryhmien tutkimuksessa voidaan keskittyä strategisiin eroavaisuuksiin kilpaili-

joiden välillä perusmarkkinoilla ja rajattuihin ryhmiin epäsymmetrian mukaan 

(McGee & Thomas 1986). Luonnollinen tapa on muodostaa strategisia ryhmiä suh-

teessa yritysten strategisiin ominaispiirteisiin, joissa ryhmän jäsenet tekevät saman-

laiset strategiat ja ryhmien erot ovat selvät (McGee & Thomas 1986). Strategiset 

ryhmät yhdistyvät, jotta voivat säilyttää strategisen tiedon epäsymmetrian ja ryhtyä 

ottamaa ensi askeleita teoriassa, joka selittää toimialan sisällä yhdentymistä strate-

gisiin ryhmiin (Hatten & Hatten 1987). Monimuuttujamenetelmällinen strateginen 

ryhmäanalyysi edustaa merkittävää parannusta työkaluihin, joita yleensä käytetään 

tutkiessa strategiaa (Hatten & Hatten 1987). Se antaa toisen mahdollisuuden oppia 

toisten toimista ja tuloksista (Hatten & Hatten 1987). Tämä kyseinen analyysimene-

telmä auttaa yksilöimään etuja ja epäsymmetrian lähteitä sekä tarjoaa sopivan si-

sällön haastavan markkinateorian soveltamiseksi strategiseen johtamiseen (Hatten 

& Hatten 1987). 

 
Strategisten ryhmien rakentaminen voi antaa tietoa siitä, miten johtajat tasapainoi-

levat kilpailun ja strategian eriyttämisen kanssa, jotta strategiasta saataisiin hyötyä 

(McNamara et al 2003). Kypsässä kilpailuympäristössä kilpailukykyisten ryhmien 

välillä on selvästi lähentymistä ja strategisissa ryhmissä rakenteiden lähentyminen 

yleensä vahvistaa ryhmien yhteisiä toimenpiteitä (Nath and Gruca 1997). Strategis-

ten ryhmien kypsässä kilpailutilanteessa on olemassa yhdentymistä kilpailutekijöi-

den rakenteissa, jotka on koottu olemassa havainnoista ja suorista toimenpiteistä 

(Nath and Gruca 1997). McNamara et al (2003) tutkimuksessa käsiteltiin kilpailun 

kannalta strategisia ryhmiä. Siinä tutkittiin, millainen oli kilpailullinen asemointi ja 

millainen oli erilaisten yritysten suorituksen taso strategisten ryhmien sisällä ja ryh-

mien välillä (McNamara et al 2003). Teoreettisena oletuksena oli, että alalla ja stra-

tegisessa ryhmässä on heterogeenisyyttä (McNamara et al 2003). Perusteoriassa 

on kolme osaa, joissa ensimmäisenä on ryhmittely strategisiin ryhmiin ja jota var-

sinkin yritysten johto tekee (McNamara et al 2003). Toiseksi yritykset strategisissa 

ryhmissä usein etsivät organisatorista identiteettiä ja kolmanneksi yritykset yrittävät 

löytää omat resurssien hahmottamiset strategisissa ryhmissä. (McNamara et al 

2003).  



   23 
 

 

Nath and Gruca (1997) havainnoivat, että maantieteellisesti rajatussa kilpailuympä-

ristössä kilpailevien rakenteiden yhdentymistä on havaittavissa. Maantieteellisesti 

rajatussa kilpailumarkkinassa on edellytykset huonolle yritysten vuorovaikutukselle 

toistensa kanssa, koska jokainen on omalla rajatulla alueellaan. Kypsässä maantie-

teellisesti rajatussa kilpailuympäristössä on suuri määrä kilpailijoita, jolloin syntyyn 

ryhmiä yli maantieteellisten rajojen samanlaisten toimenpiteiden vuoksi, lähen-

nytään strategisiksi ryhmiksi. Strategisia ryhmistä on paljon kiistaa, onko niitä ole-

massa ja millainen kilpailun vaikutus on ryhmiin. Artikkelin mukaan niitä on ole-

massa ja ne vaikuttavat kilpailuun. Nath and Gruca (1997) väittävät, että heidän 

tutkimuksellaan on tärkeä merkitys strategiselle ryhmätutkimukselle, ja että heidän 

tutkimuksensa lähestymistapa linkitetään kilpailun ymmärtämiseen. Strategisten 

ryhmien olemassaolo omana yksikkönään luo perustan ryhmän yritysten käyttäyty-

misen ymmärtämiseen toimialalla. Strategisessa ryhmässä yritysten on mahdollista 

sopeutua helpommin muutokseen, varsinkin kilpailun muutokseen. (Nath and Gruca 

1997) 

 

2.3. Strategiset ryhmät ja taloudellinen suorituskyky 

 

Strategisen ryhmän rakenteen osatekijöihin kuuluu yrityksen taloudellinen suoritus-

kyky. Strategisten ryhmien suorituskeskeisyydestä kertoo se, että alan suorituskes-

keisyys vaikuttaa eniten toimialan strategisiin ryhmiin (Cool & Schendel 1987). Stra-

tegisia ryhmiä pitää kehittää ja testata koko ajan syvemmälle uusiin analyyseihin, 

koska kilpailu kovenee ja suorituskyvyn tärkeys kasvaa, kun yritykset eri strategi-

sista ryhmistä kilpailevat samoista markkinoista ja asiakkaista. (Cool & Schendel 

1987). Strategiset ryhmät heijastavat toimialan luonteen ja suorituskyvyn eroja, 

jotka liittyvät kilpailuedellytyksiin (Fiegenbaum et al 1987).  

 

Strategisen ryhmän teoreettinen selitys voidaan jakaa suorituskyvyn pohjalta nel-

jään askeleeseen (Fiegenbaum et al 1987). Ensimmäinen askel on, että strategisen 

ryhmän kokoonpano toimialan sisällä vaikuttaa koko alan suoritukseen (Fiegen-

baum et al 1987). Toinen askel on, että strategisen ryhmän sijainti suhteessa toisiin 
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ryhmiin voi olla hyödyksi tai haitaksi ryhmän jäsenelle (Fiegenbaum et al 1987). Kol-

mas askel on yrityksen sijainti strategisessa ryhmässä johtuen koosta sekä sen vai-

kutuksesta yrityksen suoritukseen ja neljäntenä askeleena on yrityksen kyky jalkaut-

taa strategia sekä sen vaikutus yrityksen suoritukseen (Fiegenbaum et al 1987). 

Sekä toimiala että strateginen ryhmä vaikuttavat yrityksen suoritukseen (Short et al. 

2007). Strategisten ryhmien suoritus vaihtelee systemaattisesti toimialan ominai-

suuksien perusteella (Short et al. 2007). Kun suuret muutokset liittyvät yrityksen 

suorituksiin, niillä on taas vaikutus strategisen ryhmän tasolla ryhmän suorituksiin. 

Strategisen ryhmän tasolta muutokset vaikuttavat taloudellisiin suorituksiin koko toi-

mialan tasolle (Short et al. 2007). 

 

Strategisten ryhmien analyysillä on suuri potentiaali tuottaa lisäarvoa suorituksiin, 

kilpailuun ja käytökseen (Cool & Schendel 1987). Jos kokemusperäiset tutkimukset 

tehdään hyvin, strategisten ryhmien tutkimuksen pitäisi osoittautua arvokkaaksi alu-

eeksi tulevaisuuden suorituskyvyn tutkimuksessa (Cool & Schendel 1987). Kun tut-

kitaan toimialan pientä osajoukkoa, voidaan suorituskykyanalyysi tehdä tarkasti ja 

tähän samaan tarkkuuteen voidaan pyrkiä jakamalla toimiala strategisiin ryhmiin, 

joista saadaan vastaava tieto kuin yksittäisistä yrityksistä. (Cool & Schendel 1987). 

Ryhmien sisällä ja ryhmien välillä taloudelliset suoritukset vaihtelevat (McNamaran 

et al 2003) tutkimusten mukaan kahdella tavalla. Strategisen ryhmän sisällä ryhmän 

yritysten suorituskyvyn vaihtelut ovat samansuuntaisia, kun taas strategisten ryh-

mien väliset suorituskyvyn vaihtelut ovat erisuuntaisia (McNamaran et al 2003). 

Strategisessa ryhmässä yritykset, joilla on keskeinen rooli, suoriutuvat paremmin 

kuin yritykset, jotka ovat vain yleisesti mukana ryhmässä (McNamaran et al 2003). 

Jos strategiset ryhmät toimialalla vaikuttavat todella yrityksen suoritukseen, tutki-

mus näistä ryhmistä on silloin tarpeellista ja antaa lisäarvoa verrattuna pelkkään 

yritystutkimukseen tai toimialatutkimukseen. Strategisissa ryhmissä suorituskyky 

vaihtelee systemaattisesti yritysten omien ominaisuuksien vuoksi (Short el al. 2007). 

 

Ryhmän rakennetta on voitava käyttää puitteina kilpailun mallinnuksille ja näin selit-

tää suorituseroja ryhmän sisällä (Fiegenbaum et al 1987). Short et al. 2007 artikke-

lissa ehdotettiin kolmea näkökulmaa liittyen strategisiin ryhmiin ja suorituskyvyn nä-
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kökulmaan: yrityksen resurssiperäisen logiikan näkökulmaa, strategisen ryhmän ra-

kenteellista näkökulmaa ja taloudellisten mittareiden näkökulmaa. Toimiala, strate-

ginen ryhmä ja yritys tuovat jokainen oman näkemyksensä yritysten taloudellisiin 

suorituksiin (Short el al. 2007). Jokaisessa strategisessa ryhmässä on erilaisia suo-

rituksia ja syy-yhteyksiä ryhmän rakenteeseen, strategiaan ja suoritukseen, jotka 

vaikuttavat yrityksen suoritukseen tulevaisuudessa (Fiegenbaum et al 1987). Tutki-

muksissa on ymmärrettävä strategisten ryhmien voimat ja pystyttävä ennustamaan 

tulevaisuuden suuntaviivoja strategisille ryhmille (Fiegenbaum et al 1987). Usein 

selkeää todistetta suorituskyvyn vaihteluista ryhmissä ei ole (MCGee et al 1995). 

Strategisen ryhmittelyrakenteen ennustettavuus on tärkeätä ja se perustuu useim-

miten yritysten tulevaisuudessa odotettuun suorituskykyyn ja käytökseen (Thomas 

& Venkatraman 1987). Strategisten ryhmien idealla voi olla tärkeä rooli tutkittaessa 

toimialan yleistä toimintaa huomioiden rakenteiden muutos sekä rakennemuutosta 

seuraava suorituskyvyn muutos (MCGee et al 1995). Strategisten ryhmien tarkoitus 

on antaa leveämpi kohdistus alalle kuin yksittäisellä yrityksellä. Strategiset ryhmät 

antavat myös suppeamman näkökulman kuin toimiala ja silloin yritykset eivät eris-

täydy, vaan ne ovat valmiina kuulumaan suoraan kilpailijoiden joukkoon (MCGee et 

al 1995). 

 

McNamaran et al (2003) löysivät vain vähän todisteita yritysten suoritusten ho-

mogeenisuudesta strategisissa ryhmissä. Yritysten suoritusten erot olivat enemmän 

tulosta strategisten ryhmien erilaisuuksista kuin ryhmien sisällä olevista järjestelmäl-

liset eroista. Strategisten ryhmien rakentaminen voi auttaa meitä ymmärtämään yri-

tysten suhteellisen asemoinnin toimialan ilmeisiin strategioihin ja myös suoritusky-

kyyn. Tutkimuksessa havaittiin, että strategisissa ryhmissä ryhmätyöskentelyllä oli 

tärkeitä vaikutuksia molempiin.. Lisäksi normaaleilla yrityksillä oli parempi suoritus-

kyky ryhmässä kuin yksittäisillä yrityksillä.  Tutkijoiden analyysit osoittivat vahvaa 

tukea väitteelle, että yritykset hyötyvät ryhmän heikoimman yrityksen tunnistami-

sesta. Artikkelissa nähdään edelleen arvoa strategisten ryhmien tutkimisessa suo-

rituskyvyn näkökulmasta. Strategisten ryhmien rakentaminen voi auttaa meitä ym-

märtämään yritysten suhteellisen asemoinnin verrattuna toimialan suorituskykyyn. 

Strategiset ryhmät toimivat alan johtavina toimijoina, ohjaavat sellaista käyttäyty-
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mistä, joka on normaalia. Tutkimuksessa löydettiin jonkin verran todisteita suoritus-

kyvyn homogeenisuudesta strategisten ryhmien sisällä. Sitä vastoin tutkimus osoit-

taa, että suuri osa yrityksen suorituskyvyn vaihtelusta johtuu eroista eri ryhmien vä-

lillä. Tulokset ovat yhdenmukaisia yrityksien resurssien näkökulmasta katsottuna. 

Artikkelissa tutkittiin aikaisempien strategisten ryhmien tutkimustuloksia yhdistele-

mällä näitä havainnoimalla lopuksi suoritusten vaihtelua strategisissa ryhmissä. 

(McNamara et al 2003) 

 

Strategisia ryhmiä on tutkittu paljon monesta näkökulmasta, mutta on vähän hyviä 

tutkimuslöydöksiä kannattavuuden kannalta (Dranove et al 1998). Kannattavuuden 

ominaispiirteen tulee ohjata myös yrityksen ja toimialan ominaispiirteitä. Strategiset 

ryhmät voivat vaikuttaa yritysten kannattavuuteen vaikuttamalla hintoihin tai tuotan-

nontekijöihin (Dranove et al 1998). Jos markkinat ovat epätäydellisen kilpailtuja, sil-

loin strategiset ryhmät voivat vaikuttaa hintoihin tai tuotannontekijöihin (Dranove et 

al 1998). Yhdessä tasossa strategisten ryhmien yritykset haikailevat paremman 

kannattavuuden perään, mutta liikkuvuuden esteet estävät tämän (Short et al. 

2007). Strategisten ryhmien tutkimus on kehittynyttä ja tutkijat ovat keskittyneet ryh-

mien analysointiin sekä sen tärkeyteen ja vaikutukseen organisaation kannattavuu-

teen, tekemiseen ja ymmärtämiseen (Short et al. 2007). Strateginen ryhmä voi vai-

kuttaa jatkuvasti yrityksen kannattavuuden keskiarvoon vain, jos liikkuvuuden esteet 

rajoittavat pääsyä ryhmään (Dranove et al 1998). Strategiset ryhmät voivat vaikuttaa 

ryhmän jäsenyrityksen kannattavuuteen vain, jos ryhmän sisällä olevien yritysten 

kanssa on olemassa vuorovaikutus (Dranove et al 1998). Jos liikkuvuuden esteet ja 

vuorovaikutus ryhmän sisällä toteutuu, silloin strateginen ryhmä voi saavuttaa pysy-

vän vaikutuksen kannattavuuteen (Dranove et al 1998). Strategisen ryhmän käsite 

on laajempi kuin toimialan organisaation taloustieteessä tarkoittama toiminnan kä-

site, joka selittää alan yritysten välistä kannattavuuden vaihtelua (Thomas & Ven-

katraman 1987). Strategisten ryhmien analyyttiset puitteet paljastavat tärkeitä mal-

leja kannattavuudelle (Thomas & Venkatraman 1987). Johtamisnäkökulmasta stra-

tegiset ryhmät antavat hyvät kriteerit toimialan ryhmien tutkimukselle (Thomas & 

Venkatraman 1987). 
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2.4. Strategiset ryhmät ja monimuuttujamenetelmät 

 

Strategisten ryhmien kirjallisuus on erittäin vaihtelevaa. Löytyy useita menetelmiä 

selvittää ryhmien jäsenyyksiä. Monimuuttujamenetelmistä klusterianalyysi on mer-

kittävä ja tärkeä työkalu strategisten ryhmien selvittämiseen (Short et al. 2007). 

Klusterianalyysi on hyvä ja yleisin tapa ryhmitellä toimiala strategisiin ryhmiin 

(McNamara et al 2003). Klusterianalyysin avulla voidaan tehdä ryhmiä alalle, mutta 

halutaan tutkia myös strategisten ryhmien kautta toimialan rakennetta (Barney & 

Hoskisson 1990). Hypoteesien perusteella ja klusterianalyysin avulla tutkijat tekevät 

strategisista ryhmistä päätelmiä todennäköisesti paremmin kuin muilla monimuuttu-

jamenetelmillä (McNamara et al 2003). Kun yrityksiä yhdistetään strategisiin ryhmiin 

klusteroimalla, pitää löytää ryhmittelytekijät (Fiegenbaum et al 1987). Barney ja Hos-

kisson (1990) toteavat, että jos ryhmien tuottamiseen käytetään hyvää klusterointi-

menetelmää ja strategisten ryhmien analyysit tuottavat hyviä ryhmiä, usko ryhmien 

olemassaoloon kasvaa. Strategisten ryhmien olemassaolo vahvistuu, jos etukäteen 

ennustetaan ryhmien olemassaolo ja sitten ne löytyvät molemmilla analyysitavoilla 

(Barney & Hoskisson 1990). 

 

Useat artikkelit ja tutkimukset kertovat klusterianalyysin käytöstä strategisten ryh-

mien analysointiin ja määrittämiseen. Seuraavassa on niistä kaksi, jotka ovat Short 

et al (2007) ja (2008) tekemät tutkimukset. Looginen yhdistely ja päättelevä toiminta 

määrittelevät molemmat tehokkaasti strategisia ryhmiä (Short et al. 2007). Toimialo-

jen tehokkuus vaihtelee systemaattisesti strategisten ryhmien ominaisuuksien 

kanssa (Short et al. 2007). Strategisten ryhmien toimet ja määrittelyt strategisiin ryh-

miin päättelemällä sekä loogisesti yhdistelemällä tehtiin käyttämällä klusterianalyy-

sia (Short et al. 2007). Short et al. (2008) tutkimuksessa organisaatioiden kokoon-

panosta on myös otettu esille strategisten ryhmien teoriaa. Artikkelin mukaan stra-

tegiset ryhmät kohdistuvat erityisesti kilpailustrategiaan ja ovat profiloituneet siihen, 

ja myös tässä tutkimuksessa käytettiin klusterianalyysiä mitattaessa strategisia ryh-

miä. (Short et al. 2008) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1. Toimialan kuvaus 

 

Pääotsikkotasolla toimiala on kuljetus ja varastointi. Tämä voisi olla mielestäni ny-

kyisin nimeltään materiaalilogistiikka, koska logistiikalla nykypäivänä tarkoitetaan 

sen asioiden hallintaa, josta on kyse. Varsinainen pääkoodi on 52, joka on varas-

tointi ja kuljetusta palveleva toiminta. Tämän jälkeen toimiala jakaantuu erillisiin ala-

koodeihin, joista 521 on varastointi ja 522 on kuljetusta palveleva toiminta. Toimi-

alakoodi 522 jakaantuu useampaan alatoimialaan, joista 5224 on lastinkäsittely. 

Sen alla on tähän toimialaan liittyvä toimialakoodi 52221 satamat, johon liittyy vain 

satamien omistajien toiminnot. Toimiala 5224 on lastinkäsittely, joka pitää sisällään 

pääpiirteittäin lastaus- ja purkutyön satama-, ilma ja maaterminaaleissa sekä laivo-

jen purkamisen ja lastaamisen satamassa. (Tilastokeskus 2015) 

 

Satamaoperointi on yksinkertaisimmillaan juuri laivojen purkamista ja lastaamista. 

Laajimmillaan se on näiden lisäksi varastoissa tapahtuvaa junien ja rekkojen purka-

mista sekä lastaamista, konttien siirtelyä satama-alueella, edellä mainittujen tava-

roiden huolintaa, maa- ja merirahtien välittämistä sekä tullauspalvelua, sekä agent-

titoimintaa, joka on yhteistyötä laivanvarustajien ja satamien välillä. Satamaoperoin-

nilla on pitkä historia maailmalla ja Suomessakin. Suomen satamien toiminnasta 

löytyy tietoa 1800-luvulta lähtien ja jos tutustuu Pietarin sataman historiaan, löytyy 

jälkiä jo paljon pidemmälle. Kuva 3 kertoo oleellisen satamaoperaattoreiden toimin-

taympäristöstä. Se on pala kuljetusketjussa, ja sillä on suuri rooli kuljetuksen toimi-

vuudessa. 
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Kuva 3. Satamassa toimivat organisaatiot. Mukailtu kaaviosta Guadrado et al 2004. 

 

 

Satamat ja satamaoperaattorit sekä niiden käsittelymäärät ovat usein kuvanneet, 

kuinka tavara on lähtenyt liikkeelle ja mihin suuntaan maailman talous liikkuu sillä 

perusteella. Käsittelymäärien tilastoinnissa on tosin pieni viive, joka näkyy toisin 

päin myös tavaran lähtiessä liikkeelle. Kuvasta 4 nähdään, miten vuoden 2008 

pankkikriisin alkaessa laivat ja lastit olivat liikkeellä, ja pysähdys satamiin tuli vasta 

2009. Vastaavasti jos talous lähtisi nopeaan nousuun, tavarat ja laivat lähtisivät en-

sin liikkeelle. Kuvasta nähdään, että kasvu on ollut nollassa tai siinä on ollut pientä 
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nousua viimeisinä ajanjakson vuosina. Satamissa ei ole kuitenkaan saavutettu sel-

laisia käsittelymääriä, jotka olivat ennen talouskriisiä. Oheisessa kuvassa 4 esite-

tään Eurostatin mukaan tavarankuljetukset 28 eurooppalaisten satamien kautta 

2005 alkaen. 

 

Kuva 4. Tavaroiden käsittelymäärät Euroopan satamissa miljoonaa tonnia. Lähde Eurostat. 

 

3.2. Aineiston keruu 

 

Aineistoa lähdettiin keräämään Amadeus-tietokannan avulla. Tietokannasta etsittiin 

yritysten taustatiedot ja taloudelliset luvut. Toinen tietolähde oli eri maiden liikenne-

virastot tai vastaavat, jotka keräävät tonnitiedot omien maidensa satamista. Nämä 

tiedot yhdistettiin samaan taulukkoon. 
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3.2.1. Otanta ja yritysjoukon rajaukset 

 
Ensimmäisenä kriteerinä oli toimialakoodi 5224, joka on lastinkäsittely, ja tähän toi-

mialakoodiin kuuluvat satamaoperaattorit. Kun halusin kerätä tietoa Itämeren sata-

mista, varsinkin pohjoisosista, kyseeseen tulivat seuraavat maat: Suomi, Ruotsi, 

Venäjä ja Baltian maat (Eesti, Latvia ja Liettua). Liitteessä 1 näkyy kartalta maantie-

teelistä rajausta. Ruotsin osalta sisällytin operaattorit tutkimukseen mukaan vain 

Karlsruhesta pohjoiseen sijaitsevat satamat. Suomen satamat tulivat mukaan koko-

naan ja Venäjän osalta Pietarin sekä Kaliningradin alueet. Tutkimuksessa on mu-

kana näiden maiden ja alueiden satamissa toimivat satamaoperaattorit. Lisäksi pe-

rusteena oli, että satamassa toimijoista löytyi tietoja vuodelta 2014. Kriteeritiedot 

olivat henkilöstömäärä, liikevaihto ja taseen loppusumma. Näin valikoitui 170 näiden 

alueiden satamissa toimivaa yritystä ja satamaoperaattoria, joista löytyi tietoa viran-

omaisten tilastoista ja Amadeus-taloustietokannasta. Itämeren alueella toimivia sa-

tamia tuli mukaan 50, perusteena oli, että satamassa käsiteltiin vähintään 0,2 mil-

joonaa tonnia aina 76 miljoonaan tonniin. Satamia ei rajattu sen mukaan, mitä tava-

raa siellä käsiteltiin, vaan mukana olivat nestemäiset aineet, kiinteät tavarat ja eri-

laisten lastaustapojen tonnit sekä kontit. Alla oleva taulukko 1 näyttää hieman alu-

eellista jakaumaa ja omistajuutta. 

YRITYKSET KPL:     (toimiala 5224) 

          Yhteensä 

  Suomi Ruotsi Baltia Venäjä kpl 

Yrityksiä kpl 18 26 78 48 170 

Satamat kpl 16 18 8 8 50 

  Julkinen          

  yhteisö Yhteisö Henkilöt     

Omistus 13 106 51   170 

  all<25 25<x<50 50>y 
50>y 

suora   

Omistusosuus % 5 36 7 122 170 

        

      Yhtiömuoto     

Joint Stock Company     12     

Closed Joint Stock Company      15     

Open Joint Stock Company     2     

Limited Liability Company     91     

Private Limited Liability     26     

Private Limited Company     24   170 

Taulukko 1 Satamaoperaattorien ryhmittelyä eri muuttujien pohjalta. 
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Taulukossa on esitelty maiden ja satamien osuudet otannassa, ja mukana on myös 

omistajataho. Omistusosuudessa on kaksi yli 50 prosentin omistajaryhmää. Ensim-

mäisessä (50>y) on ne omistajat, joista jollain on yli 50 prosentin omistus ja jälkim-

mäisessä (50>y suora) on ne omistajat, joista jollain on yli 50 prosentin suora omis-

tus. Yhtiömuotoluokittelulla taulukossa on selkeä jako. 

 

3.2.2. Ryhmittelytekijöiden valinta 

 
Klusterianalyysillä pyritään selvittämään, mitkä yritykset kuuluvat samaan ryhmään 

ja mitkä eivät (Hatten and Schendel 1977). Klusterianalyysi on ensisijainen työkalu 

satamaopeaattoreiden ryhmittelyssä strategisesti samanlaisiin ryhmiin. Jotkut tutki-

jat klusteroivat keskiarvoilla, mutta tämä voi johtaa harhaan, koska huomattavat 

muutokset piiloutuvat keskiarvoihin (Tovar et al 2016). Yleensäkin muuttujien arvi-

oiminen ja niiden standardoimisen tarpeellisuus on tärkeä ensimmäinen päätös 

(Ketchen and Shook 1996), joka on myös ensimmäinen tehtävä, kun strategisia ryh-

miä muokataan satamaoperaattoreilla oikeaan suuntaan. Toinen päätös liittyy klus-

tereiden määrään. Sitä voidaan selvittää kahden menetelmän, hierarkkisen mene-

telmän ja ei-hierarkkisen menetelmän, avulla. Klustereiden määrää ei ennusteta 

etukäteen, vaan hierarkkisen menetelmän toteumasta yritetään analysoida, onko 

klustereiden määrä oikea ja perustuuko tulos tarpeeksi hyviin strategisiin ryhmiin 

(Fengrong et al 2014). Kolmas päätös on enemmänkin ensimmäisen analyysin 

vaihe, jossa katsotaan, ovatko analyysit luotettavia ja ovatko klusterianalyysin tuot-

tamat strategiset ryhmät sellaisia kuin odotettiin (Punj and Stewart 1983). Lisäksi on 

tärkeätä analysoida, ovatko klusterit yhteydessä muuttujiin (Punj and Stewart 1983). 

Neljänneksi tavoitellaan päätöstä, mikä toteutuneista ryhmäratkaisuista on paras ja 

tuottaa klusterianalyysin ratkaisun järkevästi (Punj and Stewart 1983). Tämän tutki-

muksen klusterointiprosesissa noudatettiin yllämainittua kaavaa. Ensin valikoituivat 

muuttujat, jotka olivat liikevaihdon muutos, henkilömäärä eli kokoluokka ja sataman 

läpi kulkevat tonnit eli liiketoiminnan ympäristö. Nämä muuttujat jouduttiin standar-

doimaan, jotta muuttujien luvut saatiin samankaltaiseksi. Sitten testattiin Wardin ja 

K-means menetelmien avulla klustereiden määrää ja katsottiin muuttujien yhteyttä. 

Tätä kautta päädyttiin klusterointimenetelmään, joka on hierarkkinen menetelmä. 
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Lopuksi satamaoperaattorit jaettiin strategisiin ryhmiin edellä mainituilla ryhmittely-

tekijöillä. Fengorong et al (2014) määrittivät samankaltaista klusteriprosessia, jota 

tässä tutkimuksessa käytetään. Vaiheet olivat muuttujien kuvaus, standardointi, luo-

kittelu jonkin menetelmä mukaan ja lopuksi parhaan luokittelun määrittely. 

 

3.2.3. Suorituskyvyn mittarit 

 
Tunnusluvut perustuvat yritysten tekemiin tilinpäätöksiin ja niiden informaatioon. Ti-

linpäätöksen laatiminen on lakisääteisesti pakollista yhteisömuotoisille yrityksille 

kaikissa valtioissa. Tilinpäätös muodostuu neljästä pääosasta: taseesta, tuloslas-

kelmasta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista. Näiden lisäksi tilinpäätökseen on lii-

tettävä toimintakertomus. Nämä kaikki on pääsääntöisesti tilintarkastettava. Kirjan-

pitolaki määrittelee tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tehtäviksi taloudel-

lisen aseman, tuloksen muodostumisen sekä varojen hankinnan ja käytön kuvaa-

miseen. Tunnuslukujen tulkintaa voidaan tehdä monesta näkökulmasta. Lähtökoh-

tana voi olla absoluuttinen arvo, muutos tai muutoksen suunta sekä toimialan ja 

kilpailijoiden tunnusluvut. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006) 

 

Usein pelkkä tunnuslukuanalyysi ei riitä. Tarvitaan lisää informaatiota erilaisista läh-

teistä. Yrityksen historian tunteminen ja yrityksen rakenteen tunteminen auttavat. 

Tässä tutkimuksessa paneudutaan enemmän yrityksen taustoihin, esimerkiksi maa-

han, mistä yritys tulee tai yritysten omistussuhteisiin. Monesti on tärkeää tietää myös 

yrityksen johtohenkilöt ja heidän ammattitaitonsa. Tuotteiden ja palveluiden laatu ja 

luonne, markkinat, asiakkaat ja ala, jolla yritys toimii, on hyvä myös tunnistaa, kun 

arvioidaan tunnuslukuja. Satamaoperaattoreiden taloudellisessa suorituskyvyn 

analyysissä ei mennä aivan näin pitkälle, vaan tyydytään lähinnä ympäristön näke-

miseen. (Stittle & Wearing 2008)   

 

Erilaisia tunnuslukuja on paljon kaikkiin tilinpäätöksestä laskettaviin osa-alueisiin 

kohdistuen. Kannattavuudelle, maksuvalmiudelle, vakavaraisuudelle ja tehokkuu-

delle on kaikille monia vaihtoehtoja. Näistä lähdetään liikkeelle myös Itämeren alu-

een satamaoperaattoreiden strategisten ryhmien tunnuslukuanalyysissä. Elliot ja El-
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liot (2011) esittelevät kirjassaan kuuden avaintunnusluvun lähestymistavan. Se läh-

tee liikkeelle siitä, että tuloslaskelmasta otetaan mukaan liikevaihto ja tilikauden tu-

los. Kannattavuuden puolelta lasketaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Mukaan 

otetaan maksuvalmius ja huomioidaan rahoitustilanne. Edellä mainittuihin otetaan 

mukaan jokin tunnusluku, joka kertoo yrityksen koon.  

 

Kahdessa artikkelissa, Kloptchenko & Eklund & Karlsson & Back & Vanharanta & 

Visa (2004) ja Martikainen, Perttunen, Yli-Olli ja Gunasekaran (1995) on kuvailtu 

heidän tutkimuksessaan käyttämiään tunnuslukuja. Kummassakin on käytetty joita-

kin samoja tunnuslukuja kuin Elliot & Elliot (2011) käyttävät kirjassaan, mutta eroa-

vaisuuksiakin on. Määrällisesti artikkeleissa on käytetty 6 – 9 kpl tunnuslukuja. Läh-

tökohtaisesti kaikissa käytetään tilikauden tulosta ja Current Ratiota, jotka ovat mu-

kana myös tässä tutkimuksessa. Artikkeleissa käytetään lisäksi paljon liikevaihtoon 

ja taseeseen liittyviä tunnuslukuja. Niissä käytetään tunnuslukuja, joilla verrataan 

tuottoja omaan pääomaan tai pääoman ja velkojen suhteita. Tällainen tunnusluku 

on sijoitetun pääoman tuotto, joka on ainoana mukana taloudellisessa suoritusky-

vyssä tämän tutkimuksen osalta. Tilinpäätöksistä laskettavia tunnuslukuja ohjeiste-

taan usein käytettävän 6 – 9 kappaletta (Kallunki & Kytönen 2007). Tutkielmassani 

käytetään kuutta tunnuslukua, jotka valikoituivat seuraavasti: toiminnan laajuutta ku-

vaaviksi tunnusluvuiksi tulivat henkilöstön määrä ja liikevaihdon suuruus tuhansissa 

euroissa, kannattavuutta kuvaaviksi tunnusluvuiksi valittiin liiketulos (%) ja sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti, maksuvalmiutta esittelee current ratio ja rahoitusasemaa 

kuvaa omavaraisuusaste (%).  

  

Yrityksen toiminnan laajuutta mitataan usein henkilömäärällä, liikevaihdon suuruu-

della tai taseen loppusummalla. Tulkinta tässä tapauksessa on helpompi tehdä kuin 

monissa muissa tunnusluvuissa, mitä suurempi on yrityksen henkilömäärä tai liike-

vaihto, sitä laajempaa on yrityksen toiminta. Joillakin toimialoilla on suurempi paino 

henkilömäärällä, koska yritystoiminnat ovat työvoimavaltaisia. Tämänkaltaisia ovat 

usein palveluyritykset, joihin myös satamaoperointi kuuluu. Henkilöstömäärä on pal-

jon käytetty yrityksen koon mittari ja se kertoo paljon yrityksen rakenteesta tutkimuk-

sessa. Liikevaihto kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta tilikauden aikana. Näiden 

kahden tunnusluvun avulla, henkilöstön määrä lukumääränä ja liikevaihdon määrä 
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euroina, kuvataan yrityksen kokoa ja merkittävyyttä tällä toimialalla. (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2006) 

 

Yrityksen kannattavuutta mitataan useimmiten rahamäärässä, jonka se tuottaa voit-

toa. Jotta erikokoisia yrityksiä voitaisiin vertailla, suhteutetaan voitto joko liikevaih-

toon tai pääomaan. Näitä lukuja kutsutaan voittoprosenteiksi tai tuottoprosenteiksi. 

Satamaoperaattoreiden tutkimuksessa lähdettiin lähestymään taloudellista suori-

tuskykyä kannattavuuden näkökulmasta liikevoittoprosentilla ja sijoitetun pääoman 

tuottoprosentilla. Tunnusluvuissa tapahtuneet muutokset voivat kertoa toiminnassa 

tapahtuneista muutoksista, joten niille on syytä etsiä selitys. Voittoprosentit soveltu-

vat parhaiten yksittäisten yritysten tuloskehitysten seurantaan. (Leppiniemi & Lep-

piniemi 2006) Liiketulosprosentti kertoo yrityksen liiketuloksen suhteesta liikevaih-

toon. Yksittäisen yrityksen tuloskehityksen seurannan lisäksi sitä käytetään yleisesti 

myös yritysten ja toimialojen väliseen vertailuun. Hyvän tuloksen rajana pidetään 

yleisesti 10 prosentin liiketulosta liikevaihdosta (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2009). Käytetyimpänä kannattavuuden tunnuslukuna voidaan pitää sijoitetun pää-

oman tuottoa, jolla mitataan yrityksen suhteellista kannattavuutta. Luvun laskenta-

tavat vaihtelevat, mutta periaate on sama: sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo, 

paljonko toimintaan sitoutuneilla pääomilla on saatu tulosta aikaiseksi. Tunnusluvun 

”hyvyyttä” voidaan arvioida vertaamalla sitä kulloiseenkin korkotasoon sekä vaihto-

ehtoisten sijoituskohteiden tuottoihin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin tulisi vä-

hintäänkin ylittää vieraan pääoman tuottovaatimus. Ohjeellisena hyvän rajana voi-

daan pitää 15 % tuottoa sijoitetulle pääomalle. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006) (Yri-

tystutkimusneuvottelukunta 2009) 

 

Yrityksen mahdollisuutta selvitä lyhytaikaisista veloistaan kuvataan tunnusluvulla 

current ratio, joka on otettu käyttöön tässäkin tutkimuksessa sen käyttökelpoisuu-

den takia. Se mittaa rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuuden riittävyyttä lyhytai-

kaisiin velkoihin. Maksuvalmiuden tunnuslukuja voidaan pitää ongelmallisina, koska 

ne kuvaavat ainoastaan tilinpäätöshetken tilannetta, eivätkä sitä, miten satamaope-

raattorit selviävät maksuista tilikauden aikana. Yrityksen maksuvalmius voi heitellä 

runsaastikin tilikauden aikana ja suurissa työvoimavaltaisissa aloissa kuten tämä, 

palkkojen maksamisesta on tärkeää suoriutua ajoissa. Toinen yleinen haaste liittyy 
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varastojen ja saamisten arvostamiseen, mutta tämä ei ole ongelma satamaoperaat-

toreiden kohdalla. Varastoja on tuskin ollenkaan. Tunnuslukuihin sisältyvät myös 

myyntisaamiset, jotka saattavat olla epävarmoja ja realisoitua luottotappioiksi vasta 

myöhemmin. Omavaraisuusaste kuvaa yrityksen oman pääoman osuutta koko pää-

omasta. Vakavaraisella yrityksellä omavaraisuusaste on korkealla tasolla. Kun yri-

tyksellä on paljon omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sen voidaan 

odottaa selviytyvän paremmin huonoista ajoista. Hyvän omavaraisuusasteen rajana 

pidetään 40 prosenttia. (Kallunki & Kytönen 2007, Yritystutkimusneuvottelukunta 

2009). Satamaoperaattoreiden osalta yrityksillä on paljon taseomaisuutta, jolloin 

omaa pääomaa on sitoutunut kalustoon ja joillakin toimijoilla jopa satamarakennuk-

siin. Omavaraisuusasteen käytön perusteena on sen selkeys. Rahoitusasema on 

sen parempi, mitä enemmän yrityksellä on omia varoja. Tänä päivänä se on pan-

keillekin yrityslainaa myönnettäessä yksi tärkeimmistä tunnusluvuista, joilla selvittää 

yrityksen rahoitusasema kyseisellä toimialalla. 

 

Itämeren alueen satamaoperaattoreiden taloudellista kehitystä vuosina 2010 – 2014 

lähdettiin tutkimaan kuuden tunnusluvun avulla, jotka ovat valikoituneet tähän tutki-

mukseen tarkan seulan läpi. Oheisessa taulukossa 2 on niistä yhteenveto, mikä ker-

too tunnuslukujen näkökulmat ja millä yksiköillä kukin tunnusluku on mitattu. 

  näkökulma mittayksikkö 

Henkilöstömäärä koko kpl 

Liikevaihto koko 1 000 € 

Liikevoitto % kannattavuus % 

Sijoitetun pääoman tuotto % kannattavuus % 

Current ratio maksuvalmius suhdeluku 

Omavaraisuusaste % rahoitusasema % 

Taulukko 2.  Tunnuslukujen perustaulukko. 

 

3.3. Käytettävät työkalut ja ohjelmistot 

 

Tässä tutkielmassa tulen käyttämään SAS Enterprise Guidea tuottamaan klusteri-

analyysin tutkimusaineistostani. Tämän jälkeen käytän Microsoft Excel ohjelmistoa, 

jolla tuotan kuvat ja taulukot, jotka havainnoivat tutkimustani. 
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Amadeus on Bureau van Djiks:n taloustietokantaohjelma josta löytyy tietoa 220 mil-

joonasta yrityksestä maailman ympäri. Yksistään Euroopastakin löytyy 500 000 yri-

tyksen tiedot. Amadeuksesta löytyy helposti yritysten perustietoja ja vuosittaisia tie-

toja sekä tekstinä että numeroina. Vuosittaisia numerotietoja ovat esimerkiksi tulos-

laskelma ja tase sekä tunnuslukuja siitä, miten yrityksillä menee. Perustietoja ovat 

esimerkiksi julkinen tai yksityinen omistus, mitä yritys tekee tai kuka on yrityksen 

suurin omistaja. (BvD:n verkkosivu 2017, Saunders and Sascha 2011) 

 
Klusterianalyysiä on tutkittu ja käytetty paljon 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun 

alussa (Romesburg 2004). Vaikka suosio ei ole enää niin suuri, klusterianalyysi on 

edelleen käyttökelpoinen ja sitä on käytetty aina viime vuosiin saakka (Tovar & Rod-

riguez-Déniz 2015). Klusterianalyysi kuuluu tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. 

Sen soveltaminen tositilanteisiin alkoi käytännössä 1950-luvulla, kun laskelmissa 

päästiin hyödyntämään tietokoneita (Mustonen 1995). Kiinnostus klusterianalyysiin 

alkoi kasvamaan 1960-luvulla, joka ilmenee noin 600 artikkelin ilmestymisellä aina 

vuoteen 1973 asti (Anderberg 1973). ’Principles of numerical taxonomy’ (Sokal and 

Sneath 1963) erikoistutkielma synnytti 1960- ja 1970-luvulla klusterianalyysistä mer-

kittävän aiheen (Bock 2008). Teos motivoi maailmanlaajuisia tutkimuksia klusteri-

menetelmistä (Bock 2008). Samaan aikaan ilmestyi myös laaja valikoima kirjoja ai-

heesta, esimerkiksi ’Cluster Analysis for Applications’ (Andergerg 1973). Jatku-

neesta kiinnostuksesta analyysin ympärillä kertoo monet tuhannet artikkelit ja tutki-

mukset 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkupuolella (Romesburg 2004). Tästä 

ajanjaksosta eteenpäin ryhmittelyanalyysin käyttö on ollut tasaista eri aloilla esimer-

kiksi strategisen johtamisen ja strategisten ryhmien tutkimisessa (Ketchen & Shook, 

1996). Ryhmittelyanalyysiä voidaan käyttää aineiston alustavaan tarkasteluun ja se 

on enemmän aineistoa tutkivaa kuin teoriaa vahvistavaa (Metsämuuronen 2006). 

Klusterianalyysikään ei ole täydellinen menetelmä analyysoida ja muodostaa stra-

tegisia ryhmiä tietystä määrästä tietoa, ja on myös huomattu, että klusteroinnin käy-

tössä on omat ongelmansa (Bozarth and McDermoth 1998). Klusterianalyysiä kos-

kee sama rajoitus kuin muitakin monimuuttujamenetelmiä: ulos tulee mitä sisään 

laitetaan eli toisin sanoen, jos sisään laitetaan roskaa, tulee uloskin roskaa.  
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Klusterianalyysi lyhentää harkiten ja oikein käytettynä ryhmittelyprosessia tilan-

teissa, jossa tietomäärä on suuri (Hatten & Schendel, 1977), kuten tässä tutkimuk-

sessa. Klusteriohjelman tulos auttaa tekemään oikeaa päätöstä 170 satamaope-

raattoriyrityksen ryhmittelyprosessissa, koska se yksilöi erilliset ryhmät ja paljastaa 

strategisten ryhmien muodot (Hatten & Schendel, 1977). Strategisen tutkimuksen 

alueelle ryhmittelyanalyysimenetelmä soveltuuhyvin, koska se tuo uutta näkökul-

maa suurissa tietokannoissa (Meyer, 1991). Klusterianalyysi voisi olla ensisijainen 

työkalu luokittelujen kehityksessä ja ryhmien rakentamisessa (Autry et al 2008). 

Klusterianalyysi on hyvä työkalu silloin, kun on suuria määriä yrityksiä tai tietoja, 

joita tarvitsee käsitellä (Ingram and Marketis, 2010). Tässä tutkimuksessa oli melko 

suuri määrä yrityksiä, joten apuna käytettiin  klusterianalyysiä. Se oli mahdollista ja 

helppoa, koska nykyaikaiset IT-ohjelmistot ja digitalisaatio ovat tuoneet tehokkuutta 

monimuuttajaohjelmiin. Aikaisemmin tilanne oli erilainen: esimerkiksi Hambrickilla 

oli vuoden 1983 tutkimuksessa noin 1000 yritystä, joista hän saattoi käyttää vain 

noin kolmeasataa, koska tietokoneohjelmat eivät olleet vielä niin kehittyneet 

(Hambrick, 1983). Useissa tutkimuksissa käytetään ryhmittelyanalyysiä, kun halu-

taan käyttää esimerkiksi yritysten taloudellista dataa tehokkaasti tai kun halutaan 

merkittävää potentiaalia ryhmitellä yrityksiä strategisiin ryhmiin, joilla on todettu ole-

van systemaattisesia samankaltaisuuksia strategiassa (Ingram and Marketis, 2010). 

Tässä tutkimukessa yhdytään Ingramin ja Marketisin ajatukseen, että klusteriana-

lyysia on miellyttävä käyttää ja se on hyvä menetelmä tunnistamaan yrityksien ta-

loudellisia tunnuslukuja sekä ryhmittelemään havaintoja perustuen niiden saman-

kaltaisuuteen useilla muuttujilla, kuten liikevaihdon kasvulla. Klusterianalyysiä ovat 

käyttäneet useat tutkijat, kun on haluttu vähentää dataa siirtämällä tietoja ryhmiin, 

jotka ovat yleisempiä sekä helpompi hallita kuin yksittäisiä havaintoja käyttämällä 

(Punj and Stewart, 1983). Ryhmittelyanalyysin tavoitteena on tehdä joukosta sata-

maoperaattoreita merkitseviä ryhmiä ja tämän voi saavuttaa käyttämällä havainto-

jen etäisyyttä toisiinsa (Tovar and Rodriguez-Deniz, 2015). Elementtien välinen sa-

manlaisuus on suurempi ryhmän sisällä kuin ryhmien välillä (Tovar and Rodriguez-

Deniz, 2015). Edellä mainittujen tutkijoiden mielestä klusterianalyysi voisi olla yksi 

suosituimmista tiedon analysointitekniikoista ja heidän mielestään se toimii parhai-

ten, kun analyysi tehdään havaintojen yli poikkileikkauksena. Tutkimuksen tavoit-
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teena on alueellinen poikkileikkaus Itämeren maiden satamaoperaattoreista muo-

dostamalla strategisia ryhmiä klusterianalyysin avulla. Ryhmäanalyysillä luokitel-

laan otokset, tiedot tai havainnot monimuuttujamenetelmällä ja sillä voi luokitella tie-

tyn määrän tietoa automaattisesti tietojen läheisyyden tason perusteella ilman, että 

kukaan kertoo luokat (Fengrong et al 2014). Luokalla tarkoitetaan strategisia ryhmiä, 

eli tässä tapauksessa kokoelmaa yrityksiä samanlaisilla strategioilla (Fengrong et al 

2014). Klusterianalyysi sopii tutkimuksiin erityisen hyvin silloin, kun se asettaa koh-

teet ryhmiin alkuperäistietojen kautta ilman ennakkokäsityksiä (Reger and Huff, 

1993). Silloin, kun monta ryhmittelyanalyysimenetelmää antaa samanlaisia tuloksia, 

voidaan olettaa ryhmien olevan olennainen osa tietoja eikä keinotekoisesti tehtyjä 

ryhmiä (Reger and Huff, 1993), joita tässä tapauksessa on yritetty välttää. 

 

Klusterianalyysi jaetaan perinteisesti hierarkkisiin ja ei-hierarkkisiin menetelmiin 

(Anderberg 1973). On myös kolmas tapa, joka on niin sanottu askeltava menettely, 

joka perustuu Wilksin Lambdan käyttöön (Metsämuuronen 2006). Tässä tutkimuk-

sessa klusterien määrän kartoittamisessa käytettiin kahta ensimmäistä metodia. 

Hierarkkiset ryhmittelyanalyysit perustuvat siihen, että aineisto kootaan ryhmiin ja 

siitä edelleen joukoiksi. Lopuksi datat muodostavat yhden klusterin. Hierarkkisessa 

klusteroinnissa ei tiedetä etukäteen klustereiden määrää, vaan tutkimalla selvite-

tään ensin muuttujien avulla, mitkä tiedot ovat lähellä toisiaan ja sitten niitä yhdis-

tellään edelleen niin pitkälle, että saadaan järkevät strategiset ryhmät. Ei-hierarkki-

sissa klusterointimenetelmissä keskeisenä ideana on, että valitaan alustavia strate-

gisia ryhmiä tai strategisten ryhmien kappalemääriä havainnoista tai muuttujista ja 

sitten vaihdetaan ryhmien jäseniä niin, että saadaan muodostettua parempia ryh-

miä. Ryhmät voidaan alustavasti luokitella jopa mielivaltaisesti. Ei-hierarkkinen me-

netelmä sopii parhaiten suuriin aineistoihin. (Anderberg 1973)  

 

Klusterianalyysissä voi tulla monia käyttövirheitä, joita satamaoperaattoreiden ryh-

mittelyssä olen yrittänyt välttää, esimerkiksi kokemusperäinen tieto erilaisista aineis-

tosta voi aiheuttaa etukäteen ryhmittelyä tai odotuksia klusterimäärien suhteen 

(Meyer 1991, Halaj and Zochowski 2009).  Muotovirhe voi tapahtua klusteriraken-

teessa, jos tutkija sisällyttää ryhmäanalyysiin vahingossa muuttujia, joilla ei ole mer-
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kitystä koko klusterirakenteeseen (Milligan 1980). Klassinen virhe olisi liian moni-

ulotteinen skaalaus, joka hämmentää klustereiden keskipisteiden etäisyyttä jollakin 

tavalla (Milligan 1980). Tässä tutkimuksessa on yritetty välttää monimutkaisuus ja 

keskittyä yksinkertaiseen skaalaukseen ja hyvin harkittuihin strategisiin ryhmiin. 

Eräänä suurimpana ongelmana klusterianalyysissä tuntuu olevan se, kuinka monta 

klusteria valitaan (Hambrick 1983). On olemassa useita tapoja, joilla selvitetään 

klustereiden määrää. Satamaoperaattoreiden jakamisessa strategisiin ryhmiin ei 

käytetty tätä yleistä jakamismetodia, vaan päädyttiin tekemään suoraan hierarkki-

nen klusterointi ja sen jälkeen ei-hierarkkinen klusterointi. Näin päädyttiin tiettyyn 

määrään klustereita, kuten Zhao et al (2005) omassa tutkimuksessaan. 

 

 

4. TOIMIALAN JAKAMINEN RYHMIIN JA TALOUDELLINEN ANALYYSI 

  

Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli lähteä etsimään sellaisia ryhmiä, jotka eivät ole 

aivan ilmeisiä, vaan antavat jotakin uutta näkökulmaa toimialan 5224 toimijoista sa-

tama-alalla Itämeren alueella, joka on rajattu Etelä-Ruotsista ja Puolasta pohjoiseen 

päin. Yhtenä ongelmana oli yritysten kirjo pienestä toimijasta suureen. Lisäksi tutki-

muksessa määritettiin, että vuodelta 2014 täytyy olla tietoa liikevaihdosta, taseesta, 

henkilömäärästä ja käsitellystä tonnimäärästä siinä satamassa, jossa yritys toimii. 

 

4.1. Strategiset ryhmät satamaoperaattoreille klusterianalyysillä 

 

Strategisia ryhmiä lähdettiin muodostamaan satamaoperaattoreista SAS Enterpri-

sen Guiden avulla ensin analysoiden, millaisia muuttujia voisi käyttää, jonka jälkeen 

SAS Enterprise Guiden klusterianalyysin avulla muodostettaisiin ryhmät. Ensin 

määriteltiin joukko muuttujia, joita lähtisin vertailemaan ja testailemaan niiden sopi-

vuutta. Tutkimuksessa Amadeus-taloustietokannasta kerättiin yrityksestä seuraavia 

tietoja: yrityksen nimi, kaupunki ja maa jossa toimitaan, omistajataho (henkilö, yh-

teisö, julkinen yhteisö), omistajien itsenäisyysaste, yhtiömuoto, liikevaihto, tase, 

henkilömäärä ja satamassa käsitellyt tonnit. Varsin pian selvisi, että ensin maini-

tuista muuttujista yhtiömuotoon asti oli varsin vaikea muodostaa jatkuvia muuttujia, 

joten keskityin neljään viimeiseen muuttujaan. Tutkimuksessa testattiin melkein 
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kaikkia edellä mainittuja muuttujia sirontakuvioilla, keskiarvoilla sekä keskihajon-

nalla. Muutamasta tehtiin klusterianalyysejä kokeilumielessä SAS EG:llä. Nämä 

kolme numeraalista muuttujaa kertoivat yrityksen koosta ja sataman tonnit kertoivat 

ympäristöstä, jossa toimija vaikuttaa. Klusterianalyysia varten lähdettiin kehittä-

mään vielä lisää muuttujia. Tase muuttujana tippui pois, koska se kuvasi tässä ta-

pauksessa kaikkein huonoiten yrityksen kokoa. Henkilömäärä jäi näin ainoaksi suu-

ruuden mittariksi. Liikevaihto muuttujana kehittyi selvittelyn aikana niin, että lasket-

tiin, miten liikevaihto on eri toimijoilla keskimäärin muuttunut vuodesta 2010 vuoteen 

2014. Näin tämä muuttuja kertoi, miten yrityksen toiminta oli kyseisten vuosien ai-

kana muuttunut. Näin ollen päädyttiin kolmeen muuttujaan, jotka kertovat yrityksen 

koon, toimintaympäristön ja toiminnan muutoksen tutkimuksen ajankohtana. Näitä 

kolmea muuttujaa analysoitiin Excelin ja SAS EG:n avulla monella tavalla.  

 

Klusteroinnin tavoitteena oli tehdä strategisia ryhmiä Itämeren toimialan 5224 toimi-

joista. Yrityksistä oli saatu merkittävä otos ja jokaisella kohteella oli yhtä monta 

muuttujaa. Ensimmäiseksi standardoitiin muuttujat, jonka jälkeen tehtiin omat 2D-

sirontakuviot kaikille muuttujapareille. Muusta massasta poikkeavia havaintoja löytyi 

henkilömäärien osalta muutama ja liikevaihdon muutokselta ehkä muutama rajata-

paus, mutta tällä kertaa niitä ei poistettu, koska henkilömäärien osalta haluttiin ottaa 

myös mukaan erittäin suuret yritykset. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain jatkuvia 

muuttujia. Klusterianalyysiä lähestyttiin kahdella klusterointimenetelmällä, ennen 

kuin päädyttiin lopulliseen menetelmään. Ensiksi testattiin hierarkkinen Wardin me-

netelmä. Tästä on esimerkkinä taulukko 3, joka on Wardin menetelmän klusteriana-

lyysi ja sen raportti, jotka näkyvät liitteessä 2 kokonaisuudessaan. 
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Taulukko 3. Ward menetelmän klusterianalyysiraportti. 

 

Tästä raportista selviteltiin mahdollisia klusterien määriä. Raportin kautta päädyttiin 

tutkimaan kolmen, viiden ja seitsemän klusterin määriä. Näihin arvoihin päädyttiin 

tulkitsemalla klusteroinnin historia taulukkoa. Kaikilla arvoilla Semipartial R-Square 

ja R-Square tekivät selvän muutoksen, jolloin siitä alaspäin menevät klusterien se-

litysaste putosi selvästi. Approximate Expected R-Square arvot näyttävät, että data 

ei ole tasajakautunut. Arvoilla 5 ja 7 Cubic Clustering Criterion löytyy sen hetkinen 

huippukohta, mutta arvolla 3 se on huono ja jopa negatiivinen. Pseudo F Statistics 

kohdalla arvot ovat huipussaan; varsinkin arvolla 5 löytyy huippukohta. Kaikilla klus-

terimäärillä löytyy Pseudo t-Squared kohdastaan hyvä arvo.  

 

Toisena menetelmänä testattiin ei-hierarkkinen K-means, johon sijoitettiin Wardin 

menetelmällä selvitettyjä klusterien kappalemääriä, jotka olivat kolme, viisi ja seit-

semän kappaletta. Aluksi lähdettiin kahteen klusterointimenetelmään, koska halut-

tiin saada laajempaa näkökulmaa siihen, mikä olisi paras mahdollinen strategisten 

ryhmien määrä. Taulukossa 4 on esimerkkinä K-means menetelmällä saatu kluste-

rianalyysi ja sen raportti klusterimäärällä viisi. Liitteessä 3 näkyy analyysi ja tulokset 

kokonaisuudessaan. 

Klusterointi historia

uuden Approximate Cubic

klusterin Semipartial Expected Clustering Pseudo Pseudo

Klusterien määrä havaintomäärä R-Square R-Square R-Square Criterion F Statistic t-Square

15,00 42,00 0,01 0,93 0,87 12,80 151,00 26,00

14,00 6,00 0,01 0,93 0,86 12,20 147,00 18,60

13,00 38,00 0,01 0,92 0,85 11,50 143,00 28,40

12,00 22,00 0,01 0,91 0,84 10,80 138,00 22,50

11,00 19,00 0,01 0,89 0,83 10,00 135,00 16,90

10,00 60,00 0,01 0,88 0,81 9,38 132,00 42,00

9,00 11,00 0,01 0,87 0,80 8,91 130,00 9,40

8,00 22,00 0,02 0,85 0,78 8,22 128,00 14,70

7,00 48,00 0,03 0,82 0,75 7,17 124,00 60,20

6,00 27,00 0,04 0,78 0,72 5,86 118,00 18,20

5,00 70,00 0,04 0,74 0,68 5,32 119,00 41,40

4,00 29,00 0,08 0,66 0,63 2,92 109,00 23,90

3,00 99,00 0,18 0,48 0,52 -2,00 77,70 63,60

2,00 110,00 0,22 0,26 0,33 -3,20 59,10 49,20

1,00 170,00 0,26 0,00 0,00 0,00 , 59,10
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Taulukko 4. K-means menetelmän klusterianalyysiraportti. 

 

K-means menetelmällä ja klusterimäärällä viisi analyysiraportti oli samankaltainen 

kuin Wardin menetelmällä saatu. Eroavaisuuksiakin oli taulukoissa selvästi. K-

meansin yhteenvetotaulukossa oli klustereiden jakauma sellainen, että viidennessä 

Klusterianalyysin tulokset, Fastclus menetelmällä, maksimissaan 5 klusteria

Klusteroinnin yhteenveto

Maximum Distance

Distance Between

RMS Standard from Seed to Nearest Cluster

Klustereiden numerot Havaintomäärä Deviation Observation Cluster Centroids

1 2,00 0,59 0,72 4,00 4,70

2 11,00 0,70 1,68 5,00 3,26

3 22,00 0,71 2,10 5,00 1,44

4 15,00 0,61 2,14 3,00 2,07

5 120,00 0,65 1,72 3,00 1,44

Pseudo F Statistic = 56,06

Approximate Expected Over-All R-Squared = 0,67

Cubic Clustering Criterion = -6,69

Klustereiden keskiarvot

Standartoitu

liikevaihdon Standartoitu Standartoitu

muutos % Sataman yrityksen 

Klustereiden numerot 2010 - 2014 tonnimäärä henkilömäärä

1 0,17 1,36 6,00

2 3,04 -0,24 -0,40

3 -0,26 -0,58 0,95

4 -0,18 1,46 1,31

5 -0,21 -0,08 -0,40

Klustereiden keskihajonta

Standartoitu

liikevaihdon Standartoitu Standartoitu

muutos % Sataman yrityksen 

Klustereiden numerot 2010 - 2014 tonnimäärä henkilömäärä

1 0,74 0,00 70,00

2 0,84 0,84 0,25

3 0,38 0,65 0,98

4 0,79 0,39 0,60

5 0,58 0,95 0,19

Standartoitu

liikevaihdon Standartoitu Standartoitu

muutos % Sataman yrityksen 

2010 - 2014 tonnimäärä henkilömäärä

0,69 1,36 6,49

3,95 -1,22 -0,49

-0,80 -0,54 2,42

1,64 1,99 2,48

-1,27 1,36 -0,48
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klusterissa oli 120 havaintoa ja muissa ryhmissä vähän. Pseudo F arvo oli alhainen, 

Approximate Expected RSquare oli normaali ja Cubic Clustering Criterion oli heikko, 

jopa negatiivinen. Klusterin numero yksi standardoitu keskihajonta ja keskiarvo luvut 

olivat suuret K-means analyysissä.  Tässä vaiheessa katsottiin, millä ratkaisulla läh-

detään jatkamaan analysointia. Ratkaisu oli Wardin menetelmä, koska klusteriana-

lyysin jakauma oli varsin kelvollinen ja sen klusterituloksista pääsi paremmin kiinni 

aineistoon. Taulukossa 5 on viiden klusterin Wardin menetelmän yhteenvetotulos-

tus, jossa on mukana klusteri, muuttuja, keskiarvo, keskihajonta, minimiarvo, mak-

simiarvo ja havaintojen lukumäärä. 

 

Taulukko 5. Ward menetelmän yhteenvetoraportti 

 

Kolmen, viiden ja seitsemän klusterin määrillä laadittiin SAS EG:n avulla klusteri-

analyysin raportteja ja klustereiden yhteenvetotaulukot, joista edellä on viiden klus-

terin määrällä tehty mallit. Analyyseillä päädyttiin viiden klusterin ratkaisuun. Kol-

men klusterin vaihtoehto jätettiin pois sen vuoksi, että sillä oli huonoimmat arvot 

klusteroinnin historia taulukossa, lukuunottamatta Pseudo t-Square arvoa. Seitse-

män klusterin vaihtoehto pidettiin pitkään mukana, mutta sen hieman huonommat 

arvot taulukossa ja yritysten kappalemääräinen jakauma klustereissa ei ollut hyvä.  

 

Wardin minimivarianssi, klusterianalyysin yhteenvetoraportti

Havaintojen 

Klusterin nro Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi määrä

1 Liikevaihdon muutos % 2010-2014 7,66 16,70 -22,25 45,64 70,00

Sataman miljoonat tonnit 45,68 12,76 26,20 75,70

Yritysten henkilömäärä kpl 45,80 53,95 1,00 316,00

2 Liikevaihdon muutos % 2010-2014 1,45 10,92 -23,80 29,24 60,00

Sataman miljoonat tonnit 4,63 3,55 0,20 13,90

Yritysten henkilömäärä kpl 52,33 55,69 1,00 235,00

3 Liikevaihdon muutos % 2010-2014 4,23 16,19 -23,61 52,44 27,00

Sataman miljoonat tonnit 44,51 20,12 5,60 75,70

Yritysten henkilömäärä kpl 433,11 159,54 200,00 762,00

4 Liikevaihdon muutos % 2010-2014 88,34 21,47 52,91 120,00 11,00

Sataman miljoonat tonnit 24,36 19,33 1,70 41,10

Yritysten henkilömäärä kpl 39,18 53,47 4,00 167,00

5 Liikevaihdon muutos % 2010-2014 14,58 19,00 1,14 28,01 2,00

Sataman miljoonat tonnit 61,20 0,00 61,20 61,20

Yritysten henkilömäärä kpl 1 416,50 150,61 1 310,00 1 523,00
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Klustereiden analysoinnissa ja nimeämisessä käytettiin apuna taulukko 5:n yhteen-

vetoraporttia. Klustereilla 1, 2 ja 3 liikevaihdon muutos oli sekä negatiivinen että 

positiivinen, mutta klusterin 4 luvut olivat kaikki selkeästi positiivisia ja klusterin 5 

luvut olivat hieman positiivisia. Klusteri 4 erottui tätä kautta selvästi, joten klusteri 

nimettiin "Kasvavat yritykset"-klusteriksi. Ympäristönsä perusteella eli satamassa 

käsiteltyjen tonnien perusteella klustereiden haarukoiminen oli vaikeaa. Lähes jo-

kaisessa klusterissa oli lähes jokaisen kokoluokan yrityksiä. Klusterissa 5 oli suuret 

satamat ja klusterissa 2 oli puolestaan pienet satamat. Tämän vuoksi klusteri 2 ni-

mettiin "Pienten satamien yritykset". Koska klusteri 5 erottui selkeästi henkilömää-

rällisesti, se nimettiin "Erittäin suuret yritykset"-klusteriksi. Klusterit 1 ja 2 olivat ko-

konaisuudessaan melko samankaltaiset, mutta niiden suurin ero oli sataman 

koossa, jossa toimitaan. Tällä perusteella klusteri 1 nimettiin "Suurten satamien yri-

tykset"-klusteriksi. Klusteri 3:ssa oli monia toisten klusterien piirteitä, mutta sen yri-

tysten henkilömäärät olivat suurempia verrattuina muihin, lukuun ottamatta klusteri 

5:sta, joka oli omassa luokassaan. Klusteri 3 nimettiin "Suuret yritykset". Alla on 

taulukko 6, josta selviää klustereiden nimet ja prosenttiosuudet kokonaismäärästä.  

  

Taulukko 6. Klustereiden nimet ja osuudet. 

 

Muodostui viisi erilaista strategista ryhmää, joissa oli eri kokoisia ryhmiä ja näissä 

ryhmissä oli yrityksiä eri maista, kuten taulukko 7 osoittaa. Pienissä ryhmissä, missä 

on vähän yrityksiä, ei ole jokaista maata mukana ja eikä jokaisessa ryhmässä ole 

jokaista maata mukana.   

Numero Nimi kpl %-osuus

Klusteri 1 Suurten satamien yritykset 70 41 %

Klusteri 2 Pienten satamien yritykset 60 35 %

Klusteri 3 Suuret yritykset 27 16 %

Klusteri 4 Kasvavat yritykset 11 6 %

Klusteri 5 Erittäin Suuret yritykset 2 1 %

Yhteensä 170 100 %
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Taulukko 7. Strategisissa ryhmissä eri maiden edustus. 

 

4.2. Strategiset ryhmät ja niiden taloudellinen suorituskyky 

 

Toimialan 5224 satamaoperaattorit Itämerellä jakautuivat strategisiin ryhmiin tau-

lukko 6 mukaan. Suurten satamien yritykset toimivat Baltian maissa ja Venäjällä. 

Yrityksillä on liikevaihdon muutos joko negatiivista tai positiivista yrityksestä riip-

puen. Toimintaympäristö on suurissa satamissa ja yritysten koko on henkilömäärillä 

mitattuna pieni. Pienten satamien yritykset toimivat nimensä mukaisesti ympäristön 

puolesta pienissä satamissa ja liikevaihdon muutos on kuten edelliselläkin klusterilla 

joko negatiivista tai positiivista. Yrityskoko on pieni. Tämän klusterin yrityksiä toimii 

kaikissa Itämeren maissa paitsi Liettuassa. Suurten yritysten liikevaihdon muutos 

on myös negatiivista tai positiivista yrityksestä riippuen. Ympäristönsä puolesta ne 

toimivat kaiken kokoisissa satamissa Suomessa, Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa. 

Henkilöstömääriltään tämän klusterin yritykset ovat suuria. Kasvavat yritykset ovat 

liikevaihdon muutoksen suhteen erittäin hyvin kasvattaneet liikevaihtoaan. Ne toi-

mivat Ruotsissa, Venäjällä, Virossa ja Latviassa. Niiden toimintaympäristönä ovat 

pienet satamat. Erittäin suuria yrityksiä on vain kaksi kappaletta. Niiden henkilöstö-

määrä on selvästi muita korkeampi. Ne toimivat Venäjällä, mutta eivät kuitenkaan 

aivan suurimmassa satamassa. Liikevaihdon muutos on osoittanut vain pienoista 

kasvua. 

 

Tutkin ensin strategisissa ryhmissä olevien yritysten toiminnan laajuutta liikevaihdon 

ja henkilömäärien avulla. Vertailussa käytin keskiarvolukuja. Liikevaihto koko toi-

mialalla Itämeren alueella vaihteli 2 M€:sta aina 124 M€:oon. Henkilöstömäärällä 

mitattuna toiminnan laajuus vaihteli 26:sta työntekijästä aina hieman yli 1400 työn-

tekijään. Tosin yli tuhannen työntekijän yrityksiä oli vain kaksi, loput olivat selvästi 

alle tuhannen työntekijän yrityksiä. Strategisista ryhmistä erittäin suurten yritysten 

Suomi Ruotsi Venäjä Viro Latvia Liettua Yhteensä

Suurten satamien yritykset 0 0 22 4 42 2 70

Pienten satamien yritykset 16 23 8 3 10 0 60

Suuret yritykset 2 0 15 0 5 5 27

Kasvavat yritykset 0 3 1 1 6 0 11

Erittäin suuret yritykset 0 0 2 0 0 0 2

Yhteensä 18 26 48 8 63 7 170
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liikevaihto oli välillä 60 M€ ja 124 M€ sekä henkilöstömäärät olivat 1068 ja 1468 

työntekijän välillä. Kasvavien yritysten liikevaihto vaihteli 2 M€ ja 11 M€ välillä sekä 

henkilöstömäärät olivat 26-39 työntekijää, eli yritykset olivat melko pieniä. Suurissa 

yrityksissä henkilöstömäärä oli alimmillaan 395 ja ylimmillään 433 henkilöä, kun taas 

liikevaihtoväli 35 M€ - 55 M€ oli vaihteluväliltään toiseksi suurin. Pienten satamien 

yritykset olivat pienehköjä, liikevaihdon keskiarvo vaihteli 8 M€ ja 10 M€ välillä, ja 

henkilölukumäärä oli 52 ja 57 välillä. Suurten satamien yritykset olivat liikevaihdon 

osalta keskiarvoltaan pieniä 3-4 M€:n välistä ja henkilöstömäärät vaihtelivat 40-46 

työntekijän välillä. 

 

Toimialan satamaoperaattoreilla Itämerellä kannattavuuden tunnusluvuilla oli laaja 

skaala. Tässä tutkimuksessa katsottiin keskiarvosta, miten yritysten ja strategisten 

ryhmien liikevoittoprosentti ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti olivat käyttäytyneet 

ja millä tasolla ne olivat olleet. Erittäin suurten yritysten, kasvavien yritysten ja suur-

ten yritysten kannattavuus oli ollut hyvä liikevoittoprosentilla mitattuna. Kaikkien kol-

men ryhmän liikevoittoprosentti oli 14 – 35 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottopro-

sentti oli erittäin suurilla yrityksillä ja suurilla yrityksillä 5 – 20 prosentin välillä, eli 

skaala oli välttävästä aina hyvään asti. Kasvavat yritykset tekivät liikevoittoprosen-

tilla laajan tuottoprosentin aina 4 prosentista 58 prosenttiin asti, oli välttävästä huip-

putulokseen. Pienten ja suurten satamien yritysten liikevoitto liikkui 4 – 8 prosentin 

välillä, mikä tarkoittaa tyydyttävää kannattavuutta. Sijoitetun pääoman tuottopro-

sentti oli suurten satamien yrityksillä laaja, se oli 4 prosentin ja 24 prosentin välillä 

eli välttävän sekä hyvän välillä. Se oli saman suuntainen kuin erittäin suurilla yrityk-

sillä. Pienten satamien yrityksillä oli huono sijoitetun pääoman tuotto, joka oli -11 

prosentin ja +11 prosentin välillä, eli liikkui heikon ja tyydyttävän välillä. Sijoitetun 

pääoman prosentin tunnusluvun osalta on todettava, että sen luotettavuutta tässä 

tutkimuksessa heikentää se, että lähes puolelta yrityksistä puuttui tieto tästä tunnus-

luvusta. Kuitenkin jokaisella strategisella ryhmällä löytyy riittävän suuri otanta kulle-

kin vuodelle myös tämän tunnusluvun osalta. 

 

Jokaisen strategisten ryhmän maksuvalmius eli current ratio vaihteli keskiarvoltaan 

1,4 alkaen aina niinkin korkeaan kuin yli 9. Itämeren toimialan yrityksillä maksuval-

mius oli tyydyttävästä tasosta hyvän tasolle, joillakin jopa erinomainen. Tässäkin 
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tunnuslukukategoriassa käytettiin keskiarvoa. Suurimmat current ratio tunnusluvut 

olivat erittäin suuressa yritysten ryhmässä, jossa oli vain kaksi yritystä, vaihteluväli 

oli 1,7 – 9,3. Kasvavilla yrityksillä maksuvalmius liikkui 1,4 ja 4,5 välillä eli tyydyttä-

vän ja hyvän tasolla. Muiden ryhmien tunnuslukujen minimi oli 2,4 ja maksimi oli 6,4 

luokkaa, joten kaikkien kolmen strategisen ryhmän current ratio oli hyvä. Kaikkien 

tunnuslukujen arviointi voidaan tehdä tietyllä arviointiskaalalla. Oheisessa taulu-

kossa 8 esiintyvä arviointiskaala perustuu yritystutkimuskeskuksen 2009 tuotta-

maan arviointeihin.  

  Pieni Keskikokoinen Suuri  
Henkilöstömäärä kpl 0 - 15 16 - 130 130 ->  

  Pieni Keskikokoinen Suuri  
Liikevaihto M€ 1 - 500 501 - 1500 1500 ->  

  heikko tyydyttävä hyvä  
Liikevoitto % % x < 5 %  5 - 10 % x >10 %  

  heikko tyydyttävä hyvä  
Current ratio n x < 1  1 - 2 x >2  

  heikko tyydyttävä hyvä  
Omavaraisuusaste % % x < 20 %  20 - 40 % x >40 %  

  heikko Välttävä tyydyttävä hyvä 

Sijoitetun pääoman tuotto % % x < 0 %  0 - 9 %  9 % - 15 %   x > 15 % 

Taulukko 8. Tunnuslukujen luokittelu. 

 

4.3. Taloudellisten suorituskykyjen muutokset 2010 - 2014 

 

Itämeren alueen satamaoperaattoreiden taloudellisen suorituskyvyn muutoksia tut-

kittiin alakvartiilin, mediaanin ja yläkavartiilin avulla. Analyysissa käytettiin hyväksi 

aikaisemmin luotuja strategisia ryhmiä, joille muodostettiin edellä mainittujen kuu-

den taloudellisen tunnusluvun avulla viiden vuoden kehityskäyrä vuosilta 2010 – 

2014. 

 

4.3.1. Erittäin suurten yritysten taloudellinen kehitys 

 
Erittäin suurten yritysten strateginen ryhmä pitää sisällään vain 2 toimijaa. Näiden 

yritysten kehitys kyseessä olevina vuosina haluttiin selvittää ja ne otettiin mukaan 

tutkimukseen. Erittäin suurten yritysten koko kasvoi aina vuoteen 2012 asti, jonka 

jälkeen se lähti laskuun liikevaihdon suhteen. Henkilömäärien kehitys jatkui vuoteen 
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2013 asti ja notkahti vasta 2014. Tämä on luonnollista, koska henkilöstö painottei-

sella alalla reagoimisessa liikevaihdon kasvuun tai laskuun erityisesti henkilöstön 

suhteen on viive. Varsinkin suuret satamaoperaattorit eivät pysty olemaan ketteriä 

henkilöstön suhteen. Erittäin suuret satamaoperaattorit olivat kuitenkin erittäin suu-

ria myös koko tarkastellun ajanjakson ajan 2010 – 2014. Kuvassa 5 näkyy tämä 

kehitys selvästi. Erittäin suurten yritysten strateginen ryhmä säilytti kokonsa, vaikka 

ajanjakson viimeisinä vuosina se tulikin selvästi alaspäin, varsinkin liikevaihdon suh-

teen. 

 

Kuva 5. Strategisen ryhmän erittäin suuret yritykset koko. 

 

Työvoimavaltaisen alan reagointi liikevaihdon laskuun näkyy myös henkilömäärän 

kehityksessä. Henkilöstön mediaani lähti laskuun muutaman vuoden viiveellä. 

 

Erittäin suurten yritysten kannattavuus nousi liikevoiton osalta. Kaikki kolme lukua, 

alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili, olivat positiivisia. Mediaani kohosi koko ajan aina 

vuoteen 2012 asti. Vuonna 2013 tuli notkahdus, joka oikeni 2014 takaisin oikealle 

radalleen. Kannattavuus oli mediaanista katsottuna koko ajanjakson hyvällä tasolla 

eli yli kymmenen prosentin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli koko ajanjakson 

vaihteleva. Aluksi se nousi koko ajan, mutta tässäkin tunnusluvussa vuonna 2013 

tuli notkahdus, mikä jatkui koko vuoden 2014 ajan. Sijoitetun pääoman tuottopro-

sentin mediaani oli aluksi tyydyttävällä tasolla, nousi hetkellisesti hyvällä tasolle, 

kunnes vajosi viimeisenä vuotena välttäväksi ja alakvartaali meni huomattavasti mii-

nukselle. Kuvassa 6 näkyy kannattavuuden kehitys tunnusluvuilla mitattuina. 
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Kuva 6. Strategisen ryhmän erittäin suuret yritykset kannattavuus. 

 

Strategisen ryhmän erittäin suuret yritykset maksuvalmius, mitattuna current ratio 

luvulla, oli aluksi mediaanilla katsottuna heikolla tasolla, alle yhden. Se kuitenkin 

nousi muutamassa vuodessa huippulukemaan yli yhdeksään, kunnes palautui 

vuonna 2014 hyvän ja tyydyttävän rajalle 2. Kuva 7 kertoo strategisen ryhmän mak-

suvalmiuden ja myös rahoitusaseman. Rahoitusasemaa kuvaava omavaraisuusas-

teprosentti oli ensimmäisen vuoden nousun jälkeen selvästi laskeva. 

 

Kuva 7. Strategisen ryhmän erittäin suuret yritykset kannattavuus. 

 

Yläkvartiili lähenteli lähes sataa, ja alakvartiili oli selkeästi hyvän arvosanan puolella. 

Vuoteen 2014 mennessä mediaani ja alakvartiililuvut olivat liukuneet alle 40 prosen-

tin, joka on hyvän raja. Alakvartiili oli mennyt jopa negatiiviseksi. Kokonaisuutena 

2010 ja 2014 välillä erittäin suuret yritykset säilyttivät kokonsa, joskin hieman pie-

nentyivätkin. Näiden kannattavuus liikevoittoprosentin suhteen parantui, mutta sijoi-
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tetun pääoman tuottoprosentti huonontui, joten voidaan todeta kannattavuuden py-

syneen ennallaan. Maksuvalmius oli pienoisen nousun jälkeen pysynyt samana ja 

rahoitusasema puolestaan huonontunut selkeästi. Todennäköisesti tämä kaikkien 

tunnuslukujen lievä alavireisyys ja laskeva kehitys on johtunut käsittelymäärien läh-

temisestä laskuun vuoden 2013 aikana varsinkin Venäjällä johtuen ruplan kurssin 

laskemisesta ja öljyn hinnan halpenemisesta. 

 

4.3.2. Kasvavien yritysten taloudellinen kehitys 

 

Kasvavien yritysten strateginen ryhmä oli nimensä mukainen. Sekä liikevaihto että 

henkilömäärät kasvoivat tasaisesti kaikilla kolmella vertailuluvulla: yläkvartiili, medi-

aani ja alakvartiili. Yrityskooltaan kasvavat yritykset olivat pieniä liikevaihdon medi-

aanin perusteella, mutta viimeisenä tarkastelujakson vuotena yläkvartiili nousi sel-

västi korkeammalle, mikä oli suurin syy strategisen ryhmän nimeen. Tuntematta pa-

remmin taustoja tässä voisi olla kyse myös yritysostotyylisestä kasvusta. Tilanne 

osoitetaan kuvassa 8. Henkilömäärällisesti kasvu on lähes tasainen, mutta yläkvar-

taalin osalta ensin vuosien 2010 ja 2011 välissä tulee laskeuma, sitten nousu ta-

pahtuu tämän jälkeen. Yritysten henkilömäärä kehittyi liikevaihtoa maltillisemmin.

 

Kuva 8. Strategisen ryhmän kasvavat koko. 

 

Kannattavuuden osalta kasvavien yritysten strateginen ryhmä oli selvästi vaihtele-

vampaa. Yritysten kasvava kehitys ei parantanut kannattavuutta. Todennäköisesti 

investointeja tehtiin paljon ja siksi tulostason nousu on todennäköisesti tulossa vasta 

myöhemmin. Kannattavuuden tunnusluvuista liikevoittoprosentti mediaanin osalta 
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vaihteli koko viisivuotiskauden 5 ja 11 prosentin välillä ollen näin vain tyydyttävällä 

tasolla. Luku oli alakvartaalin suhteen vuonna 2010 miinuksellakin, joten kasvavien 

yritysten ryhmästä löytyi tappiollisiakin yrityksiä. Sijoitetun pääoman prosentti oli 

mediaanin suhteen myös tasainen, mutta vaihteli vuosittain kuitenkin jonkin verran. 

Sijoitetun pääoman alakvartaali kävi 2013 negatiivisella tasolla, joka on heikko. Mui-

den vuosien alakvartaalin taso oli pääosin välttävä. Kuva 9 näyttää tilanteen. 

 

Kuva 9. Strategisen ryhmän kasvavat yritykset kannattavuus. 

 

Kasvavien yritysten maksuvalmius oli mediaanin mukaan pysynyt ajanjakson 3 en-

simmäistä vuotta samana ja kahden viimeisen vuoden aikana lähtenyt laskuun. Ylä-

kvartaali oli pysynyt koko ajan hyvän rajan yläpuolella ja mediaani sekä alakvartaali 

tyydyttävällä tasolla yhden ja kahden välissä. Kuvassa 10 on otettu maksuvalmiu-

den current ratio tunnusluvun ja rahoitusaseman omavaraisuusasteen tunnusluku-

jen grafiikat.  

 

Kuva 10. Strategisen ryhmän kasvavat yritykset maksuvalmius ja rahoitusasema. 
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Kasvavien yritysten rahoitusasema on ollut hyvä kaikilla kolmella mittarilla koko vii-

den vuoden ajan. Yläkvartiili on ollut erinomainen, mediaani on ollut hyvä ja alakvar-

tiili on ollut koko ajan hyvän rajan (40 prosentin) yläpuolella, lukuun ottamatta vuotta 

2012, jolloin se kävi väliaikaisesti 28,8 prosentissa. Maksuvalmiuden suhteen kas-

vavien yritysten tilanne on ollut todella ihanteellinen 

 

4.3.3. Suurten yritysten taloudellinen kehitys 

 

Suurten yritysten strategisten ryhmien henkilömäärän kehitys ajanjaksolla oli ta-

saista alakvartiili- ja mediaanivertailulukujen suhteen. Yläkvartiili kehittyi hieman 

ylöspäin. Toisella kokoelementillä, liikevaihdolla, alakvartiili pysyi samana, mutta 

mediaani ja yläkvartiili nousivat selkeästi. Näin ollen suurten yritysten koko hieman 

kasvoi tarkastelujaksolla, kuten kuva 11 osoittaa.  

 

Kuva 11. Strategisen ryhmän suuret yritykset koko. 

 

Tarkemmin katsottuna liikevaihdon mediaani tässä strategisessa ryhmässä on ollut 

noin 100 000 kertainen henkilöstömäärään verrattuna.  

 

Suurten yritysten strategisessa ryhmässä kannattavuus on liikevoittoprosentin 

myötä koko ajan kasvanut koko ajanjakson 2010 – 2014 kaikilla vertailulukujen ta-

solla. Liikevoittoprosentti oli kaksi ensimmäistä vuotta mediaanin osalta tyydyttä-

vällä tasolla ja nousi sen jälkeen hyvälle tasolle. 
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Kuva 12. Strategisen ryhmän suuret yritykset kannattavuus. 

 

Sijoitetun pääoman prosentti sen sijaan vaihteli mediaanin osalta suuresti, kuten 

kuva 12 osoittaa. Kaksi ensimmäistä vuotta sijoitetun pääoman prosentit olivat hei-

kolla tasolla, seuraavat kaksi vuotta nousivat tyydyttävälle ja hyvälle tasolle, kunnes 

vuonna 2014 romahtivat jälleen tyydyttävälle tasolle. Tämä antoi kaksi erilaista nä-

kemystä siitä, miten kannattavuus kehittyi ajanjaksolla, toinen tunnusluku nousi ja 

toinen palasi alkuperäiselle tasolle. Kuitenkin vasta vuonna 2014 sijoitetun pääoma-

prosentin osuus laski merkittävästi, joten pääosin voidaan analysoida, että kannat-

tavuus nousi vuosina 2010 – 2014. 

 

Suurten yritysten rahoitusasema pysyi hyvänä ja jopa parantui hieman koko tarkas-

telujakson ajan. Omavaraisuusasteen alakvartiili nousi vuosina 2012 ja 2014 hyvän 

tason rajan (40 prosenttia) yli. Maksuvalmius, ilmoitettuna current ratio lukuna, liik-

kui hieman edestakaisin. Alakvartiili kuitenkin pysyi koko ajan aivan 1 alapuolella eli 

heikkona. Mediaani liikkui ajanjaksona 1 ja 2 välillä, joka tarkoittaa tyydyttävää ta-

soa. Vuonna 2014 se nousi hieman yli kahden. Yläkvartiili pysyi koko ajan kolmen 

yläpuolella eli oli hyvällä tai jopa erinomaisella tasolla. Kuvassa on 13 on esitetty 

edellä mainittujen tunnuslukujen kehitys. 
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 Kuva 13. Strategisen ryhmän suuret yritykset maksuvalmius ja rahoitusasema. 

 

Huomioitavaa on, että suurten yritysten strateginen ryhmä on säilyttänyt taloudelli-

sen asemansa tai jopa hieman parantaneet sitä. Tällä viiden vuoden periodilla ei ole 

suuria muutoksia siis tapahtunut. 

 

4.3.4. Pienten satamien yritysten taloudellinen kehitys 

 

Pienten satamien yritysten strategisten ryhmien määritelmä tuli poikkeuksellisesti 

ympäristön perusteella eikä yritysten omasta toiminnasta niin kuin aikaisemmilla 

strategisilla ryhmillä. Tähän ryhmään kuuluvat yritykset ovat pieniä. Liikevaihdon 

mediaani pysyi tasaisesti hieman yli neljän miljoonan euron ja alakvartiili alle miljoo-

nan euron. Yläkvartiili kävi maksimissaan 13,4 miljoonassa eurossa. Kuva 14 kertoo 

pienten satamien yritysten kokokehityksen.  

 

 

Kuva 14. Strategisen ryhmän pienten satamien yritykset koko. 

Strateginen ryhmä: Suuret Yritysten lukumäärä:27 Strateginen ryhmä: Suuret Yritysten lukumäärä:27
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Muutaman yrityksen liikevaihto oli yli 65 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärän kehitys 

oli tasaista. Kaikki vertailuluvut pysyivät 70 – 80 välillä. Muutoksia etsittäessä ylä-

kvartiili laski hieman, alakvartiili nousi hieman ja mediaani pysyi lähes samana koko 

aikajakson. 

 

Pienten satamien yritysten ryhmän kannattavuus oli mediaanin osalta laskusuun-

nassa aina vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen se lähti nousuun liikevoittoprosentin 

suhteen. Kuvassa 15 näkyy kannattavuuden kehitys kahdella tunnusluvulla mitat-

tuna. 

 

Kuva 15. Strategisen ryhmän pienten satamien yritykset kannattavuus. 

 

Liikevoittoprosentin suhteen tässä ryhmässä löytyi tappiota tuottavia yrityksiä jonkin 

verran, koska alakvartiili oli vuosina 2010 ja 2013 negatiivinen sekä muina vuosina 

lähellä nollaa. Toisaalta yläkvartiili oli aina yli 10 prosentin, joka on hyvä taso, joten 

kannattaviakin yrityksiä löytyi. Vaihteluväli oli siis suuri. Sijoitetun pääoman prosen-

tin suhteen mediaani lähti ensimmäisen vuoden jälkeen nousuun, jonka jälkeen oli 

tasaista laskua aina vuoteen 2014. Mediaani oli koko ajanjakson välttävä. Negatii-

visia sijoitetun pääoman lukuja löytyy jokaisena vuotena kuten liikevoittoprosentis-

takin, koska alakvartiili oli negatiivinen tai lähellä nollaa.  

 

Tämän strategisen ryhmän maksuvalmius pysyi mediaanin suhteen vakaana sekä 

niukasti tyydyttävällä tasolla. Alakvartiili liikkui hieman heikolla tasolla, mutta ylä-

kvartiili kehittyi koko ajanjakson ajan pysyen 2010 jälkeen hyvällä tasolla. Pienten 
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satamien yritysten omavaraisuusasteprosentti nousi mediaanin ja alakvartiilin suh-

teen. Näiden kehitys oli mediaanin osalta tyydyttävästä hyvään ja alakvartiilin suh-

teen heikosta tyydyttävään. Yläkvartiili pysyi koko ajan erinomaisella tasolla. Kuva 

16 kertoo edellä analysoiduista tunnusluvuista. 

 

Kuva 16. Strategisen ryhmän pienten satamien yritykset maksuvalmius ja rahoitusasema. 

 

4.3.5. Suurten satamien yritysten taloudellinen kehitys 

 

Kuten edellisessäkin strategisessa ryhmässä suurten satamien yritysten strategisen 

ryhmän määritelmä tuli ympäristön perusteella eikä oman toiminnan perusteella niin 

kuin kolmella muulla strategisella ryhmällä. Tähän ryhmään kuuluvat yritykset ovat 

keskimäärin hieman pienempiä kuin edellisessä ryhmässä. Suurten satamien yri-

tysten liikevaihto on ollut alhainen: mediaani on ollut ajanjaksolla vain miljoonan 

luokkaa ja vaihdellut vain vähän. Yritysten liikevaihto vaihteli muutamasta tuhan-

nesta eurosta 36 miljoonaan euroon. Kuva 17 kertoo miten suurten satamien yritys-

ten koko liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna on muuttunut vuosina 2010 

– 2014. 
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Kuva 17. Strategisen ryhmän suurten satamien yritykset koko. 

 

Henkilöstömäärällä mitattuna yläkvartiili, mediaani ja alakvartiili kasvoivat vuosien 

2010 ja 2012 välillä. Vuonna 2013 alakvartiili ja yläkvartiili tulivat alaspäin ja jatkoivat 

takaisin ylöspäin vuonna 2014. Mediaani sen sijaan hieman nousi koko viiden vuo-

den ajan eli yritysten henkilöstömäärä kasvoi koko tarkastelujakson aikana. 

 

Suurten satamien strategisella ryhmällä oli liikevoittoprosentin mediaanilla katsot-

tuna 2010 – 2014 pysynyt samana, noin viidessä prosentissa, joka on tyydyttävän 

tason alarajalla. Joitakin tappiollisiakin yrityksiä oli varmasti, koska alakvartiili on ol-

lut lähellä nollaa tai nollassa. Vastaavasti osa yrityksistä on tehnyt myös hyvää tu-

losta, koska yläkvartiili on hyvällä tasolla.  

 

Kuva 18. Strategisen ryhmän suurten satamien yritykset kannattavuus. 

 

Suurten satamien yritysten kannattavuuden kehitys sijoitetun pääoman tuottopro-

sentilla ilmaistuna oli huono. Kaikki kolme vertailulukua tulivat alaspäin vuoden 2011 

jälkeen ja alakvartiili oli selvästi negatiivinen. Mediaanikin oli koko tarkastelujakson 
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ajan välttävällä tasolla; vain vuonna 2011 se kävi hetkellisesti tyydyttävällä tasolla. 

Yläkvartiili puolittui tällä ajanjaksolla. Sijoitetulle pääomalle ei ole saatu kunnolla 

tuottoa tässä strategisessa ryhmässä. 

 

Suurten satamien yritysten strategisen ryhmän maksuvalmius, current ratio-tunnus-

luvulla, oli mediaanilla katsottuna tyydyttävällä tasolla ja pysynyt samana koko ajan-

jakson. Yläkvartiili oli hyvä ja alakvartiili pysyi heikolla tasolla. Yritykset selviytyivät 

maksuistaan tyydyttävästi. Rahoitusasema tässä strategisessa ryhmässä parantui 

koko ajan kaikilla kolmella vertailuluvuilla mitattuna. Omavaraisuusasteen mediaani 

oli hyvällä tasolla koko ajan. Tästä voidaan päätellä yritysten aseman olleen rahoi-

tuksellisesti vakaa. Kuva 19 kertoo maksuvalmiuden ja rahoitusaseman. 

 

Kuva 19. Strategisen ryhmän suurten satamien yritykset maksuvalmius ja rahoitusasema.  

 

4.4. Yhteenveto strategisten ryhmien taloudellista suorituskyvystä 
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säilytti tasonsa tai jopa parantui jonkin verran. Syy tähän löytyy kasvavista yrityk-

sistä sekä pienten satamien yrityksistä, joiden liikevoittoprosentin nousu vaikutti 

koko otosmäärään positiivisesti. Sijoitetun pääoman kehitys oli kaikilla strategisilla 

ryhmillä laskeva. Pientä sahausta oli havaittavissa, mutta trendiviiva oli laskeva. 

Yleistaso on ollut välttävä. Alalle on todennäköisesti tehty kohtuullisten vuosien joh-

dosta satsauksia, jolloin sijoitettu pääoma on kasvanut ja yritysten tulos on tilikau-

den tulosriviltä katsottuna painunut negatiiviseksi, joten tunnusluku on tasaisesti 

huonontunut. Merkittävä vaikutus on myös Venäjän talouden kehityksellä suurena 

Itämeren alueena. Vuonna 2013 ruplan arvo ja öljyn hinta laskivat, jolloin ostovoima 

Venäjälle pieneni. Näin myös tavaravirrat vähenivät etenkin vuonna 2013. Kaikilla 

strategisilla ryhmillä, lukuun ottamatta erittäin suuria yrityksiä, oli maksuvalmiuden 

current ratio -tunnusluku koko periodin erittäin tasainen ja pysyi tyydyttävällä tasolla. 

Erittäin suurilla, jossa oli vain kaksi yritystä, muutokset näkyivät selkeästi. Esimer-

kiksi vuonna 2013 tunnusluku nousi erinomaiseksi ja laskeutui jo seuraavana 

vuonna tyydyttävällä tasolle. Itämeren satamaoperaattoreiden strategisten ryhmien 

rahoitusasema omavaraisuusasteprosentilla mitattuna oli kaikilla ryhmillä hyvä tai 

tyydyttävä. Jokaisella ryhmällä oli poikkeuksia, mutta tällä tunnusluvulla on hyvät 

rahoitusasemalliset lähtökohdat. 

 

 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Nykypäivänä lähes kaikilla yrityksillä on strategia, joka on toiminnan perusta ja antaa 

suuntaviivat toiminnalle. Niillä, joilta löytyy samanlainen tai lähes samanlainen stra-

tegia, voidaan laittaa samaan ryhmään. Strategisia ryhmiä muodostaessa kysytään 

usein, onko strategisia ryhmiä olemassa. Tutkimuksia ja artikkeleita puolesta ja vas-

taa on tehty. Ryhmiä lähdetään kartoittamaan useasta näkökulmasta. Miten ryhmät 

muodostetaan ja mikä on niiden kokoonpano? Jos strategisia ryhmiä toimialalla löy-

tyy, tuottavatko ne lisäarvoa toimialan yritysten tutkimiseen? Mielestäni strategisia 

ryhmiä toimialoilla löytyy ja ne helpottavat toimialan erilaisten analyysien tekemistä. 

Selvästi yksinkertaisempaa on tutkia ryhmiä kuin yksittäisten yritysten lukuja. Ryh-

mien avulla analyysien tekeminen nopeutuu, ja graafien muodostaminen ja analy-

sointi helpottuu. Esimerkiksi kahden sadan yksittäisen yrityksen otoksesta joutuisi 
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tekemään vähintään 200 grafiikkaa, jopa enemmänkin, mutta nykyiset IT-järjestel-

mät niitä tuottaisivatkin, mutta niiden tulkinta olisi työlästä, ellei vastuuta antaisi täs-

säkin analysoinnissa koneelle. Strategiset ryhmät antavat lisäarvoa yritysten tutki-

miseen, koska samankaltaisten yritysten liittäminen samaan ryhmään ja sitä kautta 

niiden tutkiminen antaa enemmän ja nopeammin tietoa kuin toimialan jokaisen yri-

tyksen tutkiminen erikseen. Vastaavasti koko toimialan tutkiminen yhtenä kokonai-

suutena ei välttämättä anna riittävää kuvaa alasta, koska ryhmäkoko kasvaa tällöin 

liian suureksi. Kun luokitellaan ja ryhmitellään yrityksiä, voidaan ryhmän strategia 

määritellä eri näkökulmista. On selvitettävä, liittyykö näkökulma yritysten liikkuvuu-

den ja alalle tulon esteisiin, kannattavuuteen, kilpailuun, epäsymmetrisyyteen vai 

suorituskykyyn. Yritys pystyy näiden tekijöiden avulla määrittämään, mihin ryhmään 

se kuuluu. Ryhmiä voidaan muodostaa yhden tekijän tai useamman tekijän perus-

teella. Yleensä ei kannata käsitellä liikaa tekijöitä, koska silloin ryhmittelystä voi tulla 

tällöin liian monimutkaista. 

 

Paras tapa ryhmitellä yrityksiä olisi, että kerätään kaikilta toimialan ja alueen yrityk-

siltä strategiat ja tutkisi jokaisen yrityksenstrategian tarkasti, jonka jälkeen tulisi yh-

distellä toimijat sopiviin ryhmiin. Tämä olisi kuitenkin hidasta varsinkin silloin, kun 

yritysten määrä nousisi suuremmaksi kuin kymmeneen. Ongelmaksi muodostuisi 

myös se, kuinka moni yritys olisi valmis luovuttamaan oman strategiansa tutkimuk-

seen. Yrityselämää seuranneena voin todeta strategioiden olevan suuria salaisuuk-

sia. Joskus jopa yrityksen sisällä strategiaa ei ole vyörytetty henkilöstölle tarpeeksi 

hyvin, jos ollenkaan. Näin ollen tiedot tulee kerätä sellaisesta tietokannasta, johon 

voi luottaa. Siten saada tarvittavien muuttujien tiedot haltuunsa ryhmittelyn teke-

miseksi. Kun tarvittavat tiedot on koottu, pitää valita jokin IT-ohjelma, joka valmiiden 

kaavojen ja valittujen muuttujien kautta ryhmittelee yritykset strategisiin ryhmiin. 

Tämä siksi, että strategisten ryhmien muodostaminen on nopeampaa ja luotetta-

vampaa kuin omin menetelmin tuotettu materiaali. Tällaisia IT-ohjelmia ovat esimer-

kiksi SPSS ja SAS Enterprise Guide ja näistä löytyvät analyysityökalut, kuten esi-

merkiksi faktorianalyysi ja klusterianalyysi. 

 

Itämeren maiden toimialan 5224 satamaoperaattoreiden strategisia ryhmiä lähdet-

tiin luomaan liikevaihdon kehityksen, sataman koon ja henkilöstömäärän perusteella 
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ja tässä tavoitteena oli, että näistä mukaan tulevista yrityksistä kaikista löytyy tietoa 

vuodelta 2014. Yksittäisten taloudellisten tunnuslukujen suhteen sallittiin myös puut-

teita. Otantaan valikoitui näin 170 yritystä. Työkaluiksi valikoituivat Amadeus-talous-

tietokanta ja jokaisen maan internetsivut, joista löytyivät satamien käsittelytonnit. 

Strategisia ryhmiä muodostettiin SAS Enterprise Guiden avulla käyttäen klusteri-

analyysinä Wardin hierarkkista menetelmää. Lopullinen klusterien määrä oli viisi, 

jotka olivat erittäin suuret yritykset, suuret yritykset, kasvavat yritykset, pienten sa-

tamien yritykset ja suurten satamien yritykset. Lopuksi arvioitiin näiden strategisten 

ryhmien taloudellinen kehitys.  

 

Strategiset ryhmät olivat mielestäni todelliset Itämeren alueella. Yritykset olisi voinut 

helposti jakaa esimerkiksi maittain ryhmiin tai sitten pieniin, keskikokoisiin ja suuriin 

yrityksiin. Silloin jako ei olisi ehkä vastannut niinkään strategista jakoa, vaan enem-

mänkin maantieteellistä jakoa tai taseen perusteella saatua suuruusjärjestystä. 

Klusterianalyysin avulla päästiin paljon mielenkiintoisempaan jakoon. Toisaalta voi-

daan katsoa, että syntyneet strategiset ryhmät ovat teoreettiset eikä niillä ole todel-

lisuuden kanssa mitään tekemistä. Syntyneillä ryhmillä ei ole yhteistä strategiaa ja 

ryhmien välillä ei ole erilaisuutta kaikki kuuluvat saman otsikon alle. SAS Enterprise 

Guiden avulla saadun klusterianalyysitulostaulukon perusteella strategiset ryhmät 

todella löytyivät ja niille on olemassa kannattavuuskehityksensä, ympäristönsä ja 

kokonsa puolesta omat näkökulmansa, jotka yhdistävät omat strategiset ryhmänsä 

ja toisaalta erottavat ryhmät toisistaan riittävästi.  

 

Taloudellisesti ja taloudellisessa kehityksessä strategiset ryhmät löysivät omat omi-

naispiirteensä. Erittäin suuret yritykset menettivät hieman kokoaan ja tunnusluvut 

heikkenivät kautta linjan. Suuret yritykset säilyttivät kokonsa, menettivät hieman 

kannattavuuttaan, mutta muut tunnusluvut säilyttivät asemansa. Kasvavat yritykset, 

joihin sisältyi kaiken kokoisia yrityksiä, nimensä mukaisesti kasvoivat, mutta menet-

tivät hieman maksuvalmiuttaan ja omavaraisuusastettaan. Pienissä satamissa toi-

mivat olivat pieniä yrityksiä ja säilyttivät tunnuslukujensa tasot hyvin. Suurissa sata-

missa toimivat olivat kaikkien pienimpiä yrityksiä, jotka hieman kasvoivat ja säilytti-
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vät tunnuslukujen tasonsa hyvin sekä nostivat omavaraisuusastettaan. Kokonaisuu-

tena toimiala tuli toimeen taloudellisesti kohtuullisesti Itämeren alueella, vaikka tun-

nusluvut eivät loistavia ollutkaan.  

 

Tulevaisuudessa Itämeren satamien toimialan 5224 satamaoperaattoreiden strate-

gisten ryhmien tutkimus kannattaisi uudelleen kohdistaa esimerkiksi vuosille 2015 – 

2019. Tutkimusta voisi kehittää myös muuttujien osalta ja sen suhteen, löytyisikö 

uudenlaisia strategisia ryhmiä. Taloudellisia tunnuslukuja voisi ottaa yhden tai kaksi 

lisää, jolloin saataisiin lisää näkemystä. Lisäksi rajattua aluetta voisi laajentaa, 

koska etenkin Puolan satamat ovat kasvattaneet merkitystään viime vuosina. Itä-

meren alueen reunoilta voisi ottaa mukaan kaikki Ruotsin satamat sekä Tanskan 

satamat. Kehityksen kohteena voisi myös olla yritysten määrän rajaaminen otta-

malla pois aivan pienimmät yritykset ja todella suuret yritykset, ja keskittyä vain kes-

kikokoisten yritysten ryhmään. Tästä ryhmästä tehtäisiin uudet strategiset ryhmät. 

Kaikkiaan tälle toimialalle tehty strategisten ryhmien tutkimus on ollut mielenkiintoi-

nen ja harvinainen, joka antaa tulevaisuudelle uusia ajatuksia. Toivottavasti myös 

kiinnostus Itämeren alueen satamia ja toimintaa kohtaa kasvaa ja aiheesta halutaan 

tietää lisää. 
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LIITTEET 

 
Liite 1. Kartta Itämeren alueelta, josta yritysotanta on otettu, punaisesta viivasta 
ylöspäin. 
 

 

www.aaltojenalla.fi  

 

 

  

http://www.aaltojenalla.fi/
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Liite 2. Wardin menetelmän taulukko. 
 

Ward's Minimum Variance Cluster Analysis 

 

Variable Mean 

Standard 

Deviation Skewness Kurtosis Bimodality 

stnd_Liikevaihto muutos% 10_14 0 1.00 2.16 5.52 0.66 

stnd_SatamaMtons 0 1.00 0.15 -1.36 0.60 

stnd_Henkilot 0 1.00 3.45 15.62 0.69 

 

Eigenvalues of the Covariance Matrix 

  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative 

1    1.27 0.27 0.42 0.42 

2 1.00 0.27 0.33 0.75 

3 0.73   0.24 1.00 

 

Root-Mean-Square Total-Sample Standard Deviation  1.00 

 

Root-Mean-Square Distance Between Observations   2.45 

 

Cluster History 

Num-

ber 

of 

Clus-

ters 

Clusters Joi-

ned Freq 

Semipar-

tial 

R-Square 

R-

Square 

Appro-

ximate 

Expected 

R-Square 

Cubic 

Cluste-

ring 

Crite-

rion 

Pseudo 

F 

Statistic 

Pseudo 

t-Squa-

red Tie 

15 CL21 CL43 42 0.0056 .932 .866 12.8 151 26.0   

14 CL44 CL41 6 0.0071 .925 .857 12.2 147 18.6   

13 CL17 CL32 38 0.0084 .916 .848 11.5 143 28.4   

12 CL59 CL16 22 0.0102 .906 .838 10.8 138 22.5   

11 CL23 CL19 19 0.0116 .894 .826 10.0 135 16.9   

10 CL15 CL25 60 0.0133 .881 .812 9.38 132 42.0   

9 CL18 CL14 11 0.0147 .866 .796 8.91 130 9.4   



   71 
 

Cluster History 

Num-

ber 

of 

Clus-

ters 

Clusters Joi-

ned Freq 

Semipar-

tial 

R-Square 

R-

Square 

Appro-

ximate 

Expected 

R-Square 

Cubic 

Cluste-

ring 

Crite-

rion 

Pseudo 

F 

Statistic 

Pseudo 

t-Squa-

red Tie 

8 CL11 CL22 22 0.0194 .847 .776 8.22 128 14.7   

7 CL13 CL39 48 0.0271 .820 .752 7.17 124 60.2   

6 CL8 CL20 27 0.0369 .783 .722 5.86 118 18.2   

5 CL12 CL7 70 0.0408 .742 .682 5.32 119 41.4   

4 CL6 CL24 29 0.0791 .663 .626 2.92 109 23.9   

3 CL4 CL5 99 0.1812 .482 .517 -2.0 77.7 63.6   

2 CL3 CL9 110 0.2218 .260 .325 -3.2 59.1 49.2   

1 CL2 CL10 170 0.2601 .000 .000 0.00 . 59.1   
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Liite 3. Wardin menetelmän yhteenveto 

 
Ward's Minimum Variance Cluster Analysis – Summary Statistics 

 
CLUS-

TER 

N 

Obs Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N 

1 70 LV muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

7.66 

45.68 

45.80 
 

16.70 

12.76 

53.95 
 

-22.25 

26.20 

1.00 
 

45.64 

75.70 

316.00 
 

70 

70 

70 
 

2 60 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

1.45 

4.63 

52.33 
 

10.92 

3.55 

55.69 
 

-23.80 

0.20 

1.00 
 

29.24 

13.90 

235.00 
 

60 

60 

60 
 

3 27 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilot 
 

4.23 

44.51 

433.11 
 

16.19 

20.12 

159.54 
 

-23.61 

5.60 

200.00 
 

52.44 

75.70 

762.00 
 

27 

27 

27 
 

4 11 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

88.34 

24.36 

39.18 
 

21.47 

19.33 

53.47 
 

52.91 

1.70 

4.00 
 

120.00 

41.10 

167.00 
 

11 

11 

11 
 

5 2 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

14.58 

61.20 

1416.50 
 

19.00 

0.00 

150.61 
 

1.14 

61.20 

1310.00 
 

28.014 

61.20 

1523.00 
 

2 

2 

2 
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Liite 3. K-Means menetelmän taulukko.  

 

Cluster Analysis Results The FASTCLUS Procedure 

Replace=FULL  Radius=0  Maxclusters=5 Maxiter=1 

Initial Seeds 

Cluster stnd_Liikevaihto muutos% 10_14 stnd_SatamaMtons stnd_Henkilot 

1 0.69 1.36 6.49 

2 3.95 -1.22 -0.49 

3 -0.80 -0.54 2.42 

4 1.64 1.99 2.48 

5 -1.27 1.36 -0.48 
 

Criterion Based on Final Seeds = 0.67 
 

Cluster Summary 

Clus-

ter 

Fre-

quency 

RMS Std De-

viation 

Maximum Dis-

tance 

from Seed 

to Observation 

Radius 

Excee-

ded 

Nearest 

Cluster 

Distance Bet-

ween 

Cluster Cent-

roids 

1 2 0.59 0.72   4 4.70 

2 11 0.70 1.68   5 3.26 

3 22 0.71 2.10   5 1.44 

4 15 0.61 2.14   3 2.07 

5 120 0.65 1.72   3 1.44 
 

Statistics for Variables 

Variable Total STD 

Within 

STD R-Square 

RSQ/(1-

RSQ) 

stnd_Liikevaihto muutos% 10_14 1.00 0.60 0.65 1.83 

stnd_SatamaMtons 1.00 0.87 0.26 0.35 

stnd_Henkilot 1.00 0.43 0.82 4.56 

OVER-ALL 1.00 0.66 0.58 1.36 
 

Pseudo F Statistic = 56.06 
 

Approximate Expected Over-All R-Squared = 0.67 
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Cubic Clustering Criterion = -6.69 
 

WARNING: The two values above are invalid for correlated variables. 
 

Cluster Means 

Cluster stnd_Liikevaihto muutos% 10_14 stnd_SatamaMtons stnd_Henkilot 

1 0.17 1.36 6.00 

2 3.04 -0.24 -0.40 

3 -0.26 -0.58 0.95 

4 -0.18 1.46 1.31 

5 -0.21 -0.08 -0.40 
 

Cluster Standard Deviations 

Cluster stnd_Liikevaihto muutos% 10_14 stnd_SatamaMtons stnd_Henkilot 

1 0.74 0.00 070 

2 0.84 0.84 0.25 

3 0.38 0.65 0.98 

4 0.79 0.39 0.60 

5 0.58 0.95 0.19 
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Liite 4. Wardin menetelmän yhteenveto 

 
Ward's Minimum Variance Cluster Analysis – Summary Statistics 

 
CLUS-

TER 

N 

Obs Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N 

1 70 LV muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

7.66 

45.68 

45.80 
 

16.70 

12.76 

53.95 
 

-22.25 

26.20 

1.00 
 

45.64 

75.70 

316.00 
 

70 

70 

70 
 

2 60 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

1.45 

4.63 

52.33 
 

10.92 

3.55 

55.69 
 

-23.80 

0.20 

1.00 
 

29.24 

13.90 

235.00 
 

60 

60 

60 
 

3 27 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilot 
 

4.23 

44.51 

433.11 
 

16.19 

20.12 

159.54 
 

-23.61 

5.60 

200.00 
 

52.44 

75.70 

762.00 
 

27 

27 

27 
 

4 11 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

88.34 

24.36 

39.18 
 

21.47 

19.33 

53.47 
 

52.91 

1.70 

4.00 
 

120.00 

41.10 

167.00 
 

11 

11 

11 
 

5 2 Lv muutos%  

Mtons 

Henkilöt 
 

14.58 

61.20 

1416.50 
 

19.00 

0.00 

150.61 
 

1.14 

61.20 

1310.00 
 

28.014 

61.20 

1523.00 
 

2 

2 

2 
 

 


