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1 JOHDANTO 

Tässä johdantoluvussa tehdään ensimmäinen katsaus tutkimuksen kohteina oleviin 

asioihin ja ilmiöihin, sekä tutustutaan tutkimuksen rakenteeseen, tutkimusongelmiin 

ja rajauksiin. Yhdenkään suomalaisen mediaa ja taloutta seuraavan ihmisen on 

varmasti ollut mahdotonta olla huomaamatta finanssikriisin ja taloudellisen 

taantuman ympärillä pyörivää uutisointia. Niin merkittävä vaikutus on finanssikriisillä 

ja sitä seuranneella taantumalla ollut myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Kriisin 

vaikutuksia on nähtävissä kaikkialla yhteiskunnassa vielä vuosia kriisin alkamisen 

jälkeen. 

 

Kiinnostukseni tutkia finanssikriisistä alkaneen taantuman vaikutuksia 

konevuokraustoimialaan heräsi töiden kautta. Työskennellessäni eräässä 

suomalaisessa konevuokraamoalan yrityksessä, kävin keskustelun 1990-luvun 

laman vaikutuksista ja kuinka rankasti se iski konevuokraus toimintaan.  Pitkään 

alalla olleet henkilöt kertoivat kuinka toiminta oli käytännössä pysähtynyt kuin 

seinään. Tämä herätti ajatus tutkia miten konevuokraustoimialan yritykset ovat tällä 

kertaa selviytyneet talouden yllättävistä iskuista ja onnistuneet sopeutumaan niihin. 

 

1.1 Tutkimuksen yleistä taustaa 

USA:n subprime-asuntolainoista vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ja myöhemmin 

siitä seurannut maailmanlaajuinen taantuma on jättänyt pysyvät jäljet 

maailmantalouteen. Vaikka kriisin akuutin vaiheen pahin skenaario 

finanssijärjestelmän sortuminen onnistuttiin välttämään, oli luottamus nykyiseen 

järjestelmään horjunut merkittävästi. Yhdysvaltain finanssikriisin vaikutuksesta koko 

maailmantaloudentila kääntyi negatiiviseksi ja painui taantumaan. Toipuminen 

kriisistä on ollut erittäin hidasta ja sen vaikutukset ovat edelleen selvästi nähtävissä. 

(Ulkoasianministeriö, 2012) 

 

Euroopassa finanssikriisin vaikutukset alkoivat näkyä pankkien kiristyneenä 

lainanantona.  Samalla yritykset monissa maissa alkoivat lykätä investointejaan ja 

monien maiden bruttokansantuotteet kääntyivät selvään laskuun. Euroopassa tilanne 

kärjistyi Kreikan ajauduttua ongelmiin valtionlainojensa kanssa, tästä alkoi kriisin 
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Eurooppaa koetellut velkakriisi vaihe. Myöhemmin myös Irlanti, Portugali ja Italia 

joutuivat turvautumaan muiden EU-maiden tukeen. (Ulkoasianministeriö, 2012) 

 

Talouden taantumalla on ollut myös merkittäviä vaikutuksia Suomessa, jossa 

taantuma oli syvempi kuin monissa muissa maissa. Suomen taloudessa oli ennen 

kriisiä ollut varsin voimakas noususuhdanne (Freystätter & Mattila, 2011). Myös 

Ruotsin puolella maalailtiin taloudentilasta varsin negatiivisia ennusteita vuonna 2009 

ja luottamus talouden kehitykseen oli hyvin vähäistä. Konjunkturinstitutet (KI, Ruotsin 

valtionvarainministeriön alainen taloudellinen tutkimuslaitos) ennusti 2009 vuoden 

BKT:n (Bruttokansantuote) laskevan 3,8%. Valtionvarainministeri Anders Borg 

julkaisi vielä pessimistisemmän ennusteen, jossa BKT:n arvioitiin putoavan 4,2% 

vuoden 2009 aikana (Kauppapolitiikka, 2009). 

 

Edellä mainitunlaiset jyrkät muutokset muokkaavat yritysten taloudellista 

toimintaympäristöä varsin nopeasti. Konevuokraus on toimialana tiukasti sidoksissa 

rakennustoimialaan, ja näin ollen varsin herkkä taloudessa tapahtuville muutoksille. 

Konevuokrausalalla työskentelevät sanovatkin suhdanteiden muutosten näkyvän 

hyvin aikaisessa vaiheessa vuokraustoiminnassa. Taloussanomien marraskuussa 

2008 julkaisemassa uutisessa konevuokraamoalan yritykset Cramo ja Ramirent 

olivat kyseenalaisesti kärkisijoilla kun verrattiin Helsingin pörssin eniten laskeneita 

osakkeita (Taloussanomat, 2008). Maailmantalouden myllerrys oli iskenyt 

suomalaisten konevuokraustoimialan osakkeiden arvoon kovalla voimalla.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen taustalla on kiinnostus selvittää miten finanssikriisi ja sitä seurannut 

taantuma on vaikuttanut konevuokraustoimintaan. Samalla tutkitaan ovatko 

vaikutukset olleet erilaiset kahden maan Suomen ja Ruotsin välillä. Tämä vertailu 

otettiin mukaan koska ruotsalaisten on uutisoitu jälleen kerran selvinneen 

taantumasta kuin koira veräjästä (Taloussanomat, 2009). Samalla selvitetään ovatko 

tutkimuksen kohde yritykset joutuneet käyttämään erilaisia toimenpiteitä taantumasta 

selviytymiseen Suomessa ja Ruotsissa. 
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Tutkimuksen päätutkimusongelmaksi muodostuu:  

• Miten finanssikriisistä alkanut taantuma on vaikuttanut 
konevuokraustoimialan toimintaan.  

Tutkimusongelmaa lähestytään yrityksen taloudellisten tunnuslukujen valossa. 

Tarkastelu painottuu erityisesti yrityksen kannattavuuden näkökulmaan. Tutkimuksen 

alaongelmiksi muodostuvat seuraavat kysymykset: 

• Miten yritykset ovat yrittäneet sopeutua taantuman vaikutuksiin ja 
ovatko toimenpiteet olleet erilaisia Suomen ja Ruotsin välillä.  

• Miten finanssikriisi levisi maailmanlaajuiseksi taantumaksi. 

Ensimmäisen alaongelman kohdalla keskitytään teorian pohjalta arvioimaan 

yrityksen käyttämiä keinoja taantumasta selviytymiseksi. Samalla pohditaan onko 

yritysten käyttäytymisessä ollut eroavaisuuksia kohdemaiden välillä. Jälkimmäinen 

alaongelma lähestyy finanssikriisiä yleisestä talouden näkökulmasta. Samalla 

vastataan kysymyksiin miksi kriisi levisi maailmanlaajuiseksi, sekä selvennetään syitä 

kriisin taustalla. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu kahteen konevuokraustoimialalla vaikuttavaan yrityksen Cramo 

Oyj:n ja Ramirent Oyj:n tietoihin. Yhdessä nämä yritykset ovat alansa selvät 

markkinajohtajat ja suurimmat toimijat Suomessa ja Ruotsissa. Maantieteellisesti 

yritysten tiedoissa keskitytään kahteen segmenttiin Suomeen ja Ruotsiin. Tällä 

rajauksella pyritään tekemään vertailua onko vaikutuksissa ollut eroja kyseisten 

maiden välillä. Samalla rajataan yhtiöiden muiden alueiden toiminta pois työn 

pitämiseksi tarpeeksi suppeana ja helpommin hallittavana.  

 

Ajallisesti työ rajataan koskemaan vuosia 2007 - 2010. Vuosi 2007 oli vielä 

vaikutuksiltaan vähäinen koneenvuokraustoimialalla, ja siitä eteenpäin tutkimus 

painottuu talouden taantuman ja sen vaikutusten arvioimiseen. Finanssikriisin taas 

voidaan katsoa alkaneen jo vuonna 2006, mutta varsinainen akuuttivaihe eskaloitui 

vuoden 2008 tapahtumien seurauksena. Varsinaisen taantuman kesto ajoittuu 

vuosille 2008 – 2009. Vuosi 2010 antaa jo viitteitä taantuman vaikutuksista 

selviämisestä ja taantuman jälkeisestä ajasta. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne ja aikaisempi tutkimus 

Johdantoluvun jälkeen luvussa kaksi siirrytään tutkimaan finanssikriisiä ja siihen 

johtaneita tapahtumia tarkemmin. Luvussa pyritään selvittämään finanssikriisin 

taustalla olleita tapahtumia ja miten ne johtivat lopulta kriisin leviämiseen 

maailmanlaajuiseksi taantumaksi. Luvussa kuvaillaan kriisin tärkeimpiä käännekohtia 

ajallisessa järjestyksessä. Finanssikriisin ja siitä aiheutuneen laman vaikutuksia 

tutkimuksen kohdemaihin käsitellään myös valituista näkökulmista. Tutkimusotteena 

onkin tapaustutkimus, jonka luonteeseen kuuluu pyrkimys ymmärtää ilmiötä entistä 

syvällisemmin (Metsämuuronen, 2000, 16-17). 

 

Finanssikriisi ja siitä alkanut taantuma ovat olleet vaikutuksiltaan niin merkittävät, että 

aiheesta on tehty myös paljon tutkimuksia. Monissa tutkimuksissa on keskitytty 

tutkimaan mitkä syyt johtivat finanssikriisin syntyyn ja nopeaan leviämiseen. 

Yhdysvalloissa Finanssikriisin syiden selvittämiseen on perustettu myös komissioita, 

kuten Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC). Komission loppuraportti The 

Financial Crisis Inquiry Report in the United States käsittelee varsin kattavasti 

talouskriisiin johtaneita syitä ja seurauksia Yhdysvalloissa (FCIC, 2011).  

 

Pekkarinen & Sinko (2011) ovat tutkineet valtionneuvoston kanslian toimesta 

finanssikriisin reaalitaloudellisia vaikutuksia Suomessa. Myös Freystätter & Mattila 

(2011) ovat tutkineet Finanssikriisin vaikutuksia Suomen talouteen, Suomen Pankin 

talousneuvostolle laatimassaan tutkimuksessa. Molemmissa tutkimuksissa 

keskitytään kriisin vaikutuksiin Suomen taloudessa ja minkälaisia seurauksia kriisillä 

on ollut. Jälkimmäinen tutkimus on myös osana Pekkarisen & Sinkon 

tutkimusraporttia. 

 

Kolmannessa luvussa syvennytään taantuman vaikutuksiin yrityksille ja minkälaisia 

strategioita yrityksellä voi olla taantumasta selviämiseen. Luvun taustalla 

kirjallisuutena on muun muassa tutkimus Singaporen rakennusyhtiöiden 

selviytymisestä 90-luvun lopun Aasian talouskriisin aikana (Teck et al., 2010). 

Varsinaisen teorian kehyksen pohjana on Pierce II ja Michaelin (2006) tutkimus jossa 

käsitellään yritysten strategisia keinoja selviytyä taloudellisen taantuman aikana.  
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Myös Airaksinen (2012) on myös paneutunut yritysten ja laman suhteeseen 

artikkelissaan Taantuma vai rakennemuutos yritysten ongelmana. Luvun lopussa 

esitettään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka selkeyttää ja tiivistää tutkimuksen 

pääidean. 

 

Neljännessä luvussa keskitytään konevuokraustoimialaan, sekä tutkimuksen 

kohteena oleviin yrityksiin Cramo Oyj:n ja Ramirent Oyj:n. Luvussa käsitellään 

yritysten syntyä ja historiaa, sekä nykyistä toimintaa. Luvun tarkoituksena on antaa 

lukijalle kokonaiskuva yrityksistä ja niiden toimialasta. Rakennuskonealaa on pyritty 

määrittelemään muun muassa Riihimäki, Grönfors & Lehtinen (2010) tutkimuksessa 

Rakennuskonealan määrittely ja ennakointimenettely. Tutkimuksessa määritellään 

myös konevuokrauksen osuus rakennuskonealasta.  

 

Viidennessä luvussa syvennytään yritysten taloudellisten tunnuslukujen vertailuun. 

Lisäksi paneudutaan keinoihin joita yritykset ovat joutuneet käyttämään taloudellisen 

kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden säilyttämiseksi. Taantuman vaikutusta 

yrityksiin arvioidaan yritysten tilinpäätöstiedoista saatavan aineiston pohjalta. 

 

Kuudennessa luvussa vedetään yhteen tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. 

Samalla pohditaan tutkimuksen hyötykohtia ja luotettavuutta. Luvussa pohditaan 

myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita ja työn tuottaman tiedon hyödyntämistä.  
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2 FINANSSIKRIISISTÄ TALOUDELLISEEN TAANTUMAAN 

2.1 Yhdysvaltojen finanssikriisin taustaa 

Yhdysvaltojen finanssikriisin siemenet kylvettiin jo paljon ennen varsinaisen kriisin 

alkamista. Taustalla oli pitkään jatkunut yhdysvaltain asuntomarkkinoiden 

ylikuumentuminen ja sen synnyttämä hintakupla (Ulkoasianministeriö, 2012). 

Yhdysvaltain asuntojen keskihinnat olivat kohonneet kymmenessä vuodessa, 

vuosien 1996 – 2006 välillä, 93 - 137% riippuen käytetystä indeksistä (Sanders, 

2008).  Kuumenemista oli edesauttanut liittovaltion painostus markkinoita kohtaan, 

koska asuntolainoja haluttiin tarjota yhä vähävaraisemmille ihmisille 

(Ulkoasianministeriö, 2012).  

 

Näitä vähävaraisille ihmisille suunnattuja lainoja nimitettiin subprime-lainoiksi. 

Subprime-lainojen markkinat mahdollistivat luottojen antamisen sellaisille ihmisille 

jotka olivat jääneet normaalisti lainamarkkinoiden ulkopuolelle. Lainoittajat pyrkivät 

vastaamaan uusiin vaatimuksiin lainauksen laajentamisesta keksimällä uusia 

innovatiivisia tuotteita. Kyseiset tuotteet sisälsivät mahdollisuuksia alempaan 

käsirahaan, helpotettuja takaisinmaksusuunnitelmia ja alempia aloitus korkotasoja. 

Juuri subprime-markkina kasvoi vuosien 2000 ja 2006 välillä merkittävästi. 

(Courchane & Kogut, 2012) 

 

Luotottajat eivät enää merkittävästi välittäneet tai pelänneet oliko velallisella 

maksukykyä lainaansa. Asuntojen hintojen nousun uskottiin ratkaisevan tällaiset 

ongelmat. Velallinen joko ottaisi lisää luottoa asuntoaan vastaan, tai myisi sen ja 

maksaisi velkansa pois (Krugman, 2009, 156). Luotonantajien oletuksessa oli vain 

yksi merkittävä asia pielessä, hinnat eivät nousseet ikuisesti. Luotottajat eivät 

myöskään olleet huolissaan asuntokannan laadusta koska lainat paketoitiin ja myytiin 

eteenpäin markkinoilla, ns. arvopaperistaminen (Krugman, 2009, 156). 

”Arvopaperistamisella tarkoitetaan erilaisia rahoitustekniikoita, joilla tuleviin 

kassavirtoihin oikeuttavia epälikvidejä omaisuuseriä saatetaan 

jälkimarkkinakelpoiseen arvopaperimuotoon. Perustana olevat omaisuuserät toimivat 

tällöin pääoman ja kassavirtojen vakuutena. Arvopaperistamalla siis myydään 
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oikeudet johonkin tulevaan saamiseen nyt ja rahat tästä myynnistä saadaan käyttöön 

välittömästi” (Taipalus et al., 2003). 

 

Taustalla oli myös pankkien ja finanssi-instituutioiden kasvanut riski lainauksen 

suhteen. Vuoteen 2007 tultaessa Yhdysvaltojen viiden suuren investointipankin (Bear 

Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch ja Morgan Stanley) riskit 

olivat kasvaneet jo niin suuriksi, että alle 3 %:n pudotus sijoitusvarojen arvossa voisi 

ajaa yrityksen konkurssiin. Investointipankit olivat ketjuttaneet lainoja niin että 

jokaista 40 dollaria kohden niillä oli vain 1 dollari varoja tappioiden varalta. (FCIC, 

2011). 

 

Yhdysvaltojen asuntojen hinnat saavuttivat huippunsa huhtikuussa 2006. Vuonna 

2007 Yhdysvaltojen käytettyjen asuntojen myynti koki suurimman pudotuksen 25 

vuoteen, samalla asuntojen hinnat olivat laskeneet 9%. Vuoden 2009 loppuun 

mennessä asuntojen hinnat olivat romahtaneet 28% vuonna 2006 tehdyistä 

huipuista. (FCIC, 2011). Sanders (2008) kuvaa asuntojen hinnan laskun merkitystä 

asuntolainojen maksuhäiriöihin. Asuntojen hintojen lasku vie lainaajalta 

mahdollisuuden velkojen kuittaamiseen asunnon myynnillä, koska asunnon arvo ei 

enää välttämättä riitä velan maksamiseen. 

 

Vuonna 2008 tekemässään tutkimuksessa Sanders huomasi että laskevilla asunnon 

hinnoilla oli vahva yhteys nouseviin maksuhäiriöihin subprime-lainoissa, tätä yhteyttä 

ei ollut ennen vuotta 2005 (Sanders, 2008). Häiriöistä huolimatta vielä kesäkuussa 

2007 Yhdysvaltain pörssin Down Jones Industrial Average (DJIA) indeksi rikkoi 

ensimmäistä kertaa 14 000 pisteen rajan. Elokuussa Yhdysvaltain 

valtiovarainministeri Henri Paulson vakuutti pitämässään puheessa subprime-

luottojen ongelmien olevan hallinnassa. (Krugman, 2009, 174) Tähän asiaan oli pian 

tulossa merkittäviä muutoksia. 

 

2.2 Finanssikriisin laukeaminen 

Kuitenkin jo heinäkuussa 2007 investointipankki Bear Stearnsin subprime sidonnaisia 

hedge-rahastoja oli mennyt nurin, ja samalla aiheuttaneet merkittäviä tappiota 

pankille. Saman vuoden syksyllä Bear Stearns joutui tekemään lisää alaskirjauksia 
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subprime-sijoitusten takia, tämä johti tilanteeseen jossa rahoittajat alkoivat vaatia 

pankilta korkeampia korkoja ja suurempia vakuuksia lainojen turvaksi. Marraskuussa 

2008 tilanne ajautui lopulta niin vakavaksi että pankki joutui Yhdysvaltain hallinnon 

takaamaan pelastusohjelmaan (FCIC, 2011). Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) 

yhdessä valtionvarainministeriön kanssa halusivat suojata Bear Stearnsin kanssa 

kauppaa käyneiden vastapuolten asemaa, ja näin minimoida pankin ongelmien 

vaikutuksia. Lopulta Bear Stearns lakkasi olemasta kun se yhdistettiin toiseen 

suureen liikepankkiin JP Morgan Chaseen (Krugman, 2009, 187). 

 

Kriisi ei kuitenkaan ollut vielä edes päässyt täysiin voimiinsa. Tähän tuli muutos 

15.9.2008 jolloin investointipankki Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen. 

Tätä ennen monet investointipankit olivat julkaisseet arvioita jättimäisistä 

luottotappioista (Ulkoasianministeriö, 2012). Vielä edellisenä perjantaina maan 

isoimmat finanssialantoimijat olivat yhdessä Fed:n kanssa pohtineet suunnitelmia 

Lehman Brothersin pelastamiseksi, mutta yhteisymmärrystä ei ollut saavutettu (FCIC, 

2011). Myös rahoitusmarkkinoilla oli laajasti valloillaan käsitys, että Lehman Brothers 

tulee saamaan samanlaisen kohtelun kuin Bear Stearns aikaisemmin keväällä. 

Valtionvarainministeriö ei kuitenkaan katsonut Lehman Brothersin kaatumisen 

seurauksien olevan yhtä vakavat, ja antoivat yhtiön kaatua tarjoamatta sen 

vastaosapuolille suojaa (Krugman, 2009, 187). 

 

Lehman Brothersin kaatumisen seuraukset olivat kuitenkin paljon vakavammat ja 

laajemmat kuin oli osattu arvioida. Lehman Brothersin konkurssi aiheutti markkinoilla 

luottamuspulan rahoituslaitoksia kohtaan. Tutkimusten mukaan Lehman Brothersin 

kaatuminen aiheutti markkinoille negatiivisen shokin, jonka seurauksena likvidin 

rahoituksen määrä laski merkittävästi (Burkhanov, 2011). Tässä oli kyse niin 

sanotusta systeemiriskistä, jossa laaja-alainen finanssi-instituutioiden kaatuminen tai 

rahoitusmarkkinoiden jäätyminen aiheuttaa rahoituksen vähenemisen 

reaalitaloudessa (Acharya et al., 2009). Taloussanomat uutisoi 15.9.2008 

markkinoilla olevan täysi paniikki, maailman pörssit olivat voimakkaassa laskussa. 

(Hurri, 2008). 

 

Lehman Brothersin kaatuminen laukaisi itse itseään ruokkivan paniikkireaktion. Paul 

Krugman (2009, 94) on havainnollistanut ilmiötä kirjassaan Lama talouskriisin syyt, 
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seuraukset ja korjauskeinot. Krugmanin mielestä taloudessa merkittävimpiä 

paniikkireaktioita ovat ne reaktiot jotka ruokkivat itse itseään. Krugman kuvaa ilmiötä 

talletuspaon muodossa, jossa kaikki tallettajat yrittävät nostaa varojaan samaan 

aikaan. Pankki joutuu tässä tilanteessa myymään omaisuuttaan mihin hintaan 

tahansa, saadakseen varoja kasaan. Pankin mennessä nurin kärsivät eniten ne 

tallettajat, jotka eivät menneet paniikkiin. Krugman havainnollistaa asiaa myös 

seuraavalla kuvalla 1. (Krugman, 2009, 94) 

 

 

Kuva 1. Finanssikriisin noidankehä (Krugman, 2009, 94) 

 

Finanssikriisin noidankehän voidaan myös nähdä 2008 kriisissä toimineen 

päinvastaiseen suuntaan. Luottamuksen menetys pankkien ja finanssilaitosten 

arvopapereihin laukaisi luottamuspulan, jonka seurauksena rahoitus markkinoilla 

väheni merkittävästi. Tämän seurauksena pankit ajautuivat vielä suurempiin 

ongelmiin, ja lopulta koko valtiontalous alkoi syöksyä. 

 

Acharya et al. (2009) selittävät ilmiötä artikkelissaan seuraavasti. Ilman riittävää 

informaatiota, raportointia ja tiedonantoa, niin markkinaosapuolille kuin valvonta-

elimille yksityiset rahoitusmarkkinat eivät voi toimia kunnolla. Kun sijoittajat eivät voi 

määrittää sijoitustuotteiden arvoa ja kenen taseissa riskisijoituksia on, lisää se 

markkinoiden epävarmuutta. Seurauksena on ylivarovaisuus ja riskinvälttely, josta 

seuraa markkinoiden likviditeetin katoaminen. (Acharya et al., 2009) 

 



10 

 

Lehman Brothersiin liittyvä systeemiriski voidaan Acharya et al.(2009) mukaan jakaa 

kolmeen kategoriaan: 

 

1. Kun markkinat tajusivat että jos Lehman Brothers ei ole liian suuri 

kaatumaan, niin ehkä muutkaan suuret investointipankit eivät olisi 

turvattu. 

2. Systeemin läpinäkyvyyden ja avoimuuden puute kokonaisuutena. 

3. Lehman Brothersin vastapuoliriski. 

 

Tutkijoiden mukaan Lehman Brothers paljasti että investointipankkien keskuudessa 

on todellakin liian isoja toimijoita kaatumaan, ns. "too big to fail” ilmiö (Acharya et al., 

2009). Lehman Brothersin päästäminen konkurssiin lopulta laukaisi voimakkaan 

systeemikriisin, jonka seurauksena Yhdysvallat ja myös monet EU-maat joutuivat 

lopulta tukemaan hätään joutuneita pankkeja erilaisin pelastuspaketein 

(Ulkoasiainministeriö, 2012). 

 

Taloudellisen paniikin seurauksena yritysten rahoituslähteet käytännössä kuivuivat 

kokonaan. Osa yrityksistä ajautui käytännössä kokonaan ulos rahoitusmarkkinoilta. 

Yritykset jotka pystyivät edelleen toimimaan markkinoilla, joutuivat maksamaan 

korkeampia korkoja sekä kohtaamaan lyhyempiä maksuaika ehtoja. (FCIC, 2011) 

 

Myös Yhdysvaltojen talous oli alkanut yskähdellä. 2007 kolmannen 

vuosineljänneksen ja 2009 toisen vuosineljänneksen välisenä aikana Yhdysvaltojen 

bruttokansantuote vajosi 5.1%, ja maan katsottiin virallisesti vajonneen taantumaan. 

Samalla maan työttömyys oli kivunnut viisi prosenttia 9.4 prosenttiin, korkeimmilleen 

sitten vuoden 1983. Myös Keskeiset Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden indeksit 

romahtivat, ollen marraskuussa 2009 lähes 50% alemmalla tasolla kuin puolitoista 

vuotta aikaisemmin (Laitamäki & Järvinen, 2013).  

 

Vastauksena talouden taantumaan ja finanssi järjestelmän ongelmiin Yhdysvaltain 

hallitus laukaisi erinäköisiä talouden pelastamistoimia. Jo aikaisemmin helmikuussa 

2008 Yhdysvaltain kongressi oli hyväksynyt ensimmäisen talouden tukipaketin. 

Saman vuoden lokakuussa kriisin akuutissa vaiheessa julkaistiin TARP-ohjelma 
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(Troupled Asset Relief Program), jonka tarkoituksena oli tasapainottaa markkinoiden 

likviditeetti tilannetta, tasapainottaa markkinoita ja vahvistaa finanssi-instituutioiden 

tilaa (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2013). Kasvaneiden 

kulujen ja laskeneiden tulojen seurauksena Yhdysvaltojen alijäämä paisui vuoden 

2008:n 459 miljardista dollarista 1.4 biljoonaan dollariin 2009 mennessä. (FCIC, 

2011) 

 

2.3 Talouskriisi saapuu Eurooppaan 

Yhdysvaltojen talouden hidastuminen vaikutti koko maailmantalouden liikkeeseen 

negatiivisesti, koko talouden liike alkoi hidastua. Euroopassa tilanne alkoi näkyä 

valtioiden vähentyneinä verotuloina, kun samaan aikaan kuitenkin menot jatkoivat 

kasvuaan. Taustalla painoivat myös valtioiden pankeille myöntämät tukipaketit, jotka 

osaltaan rasittivat tilannetta (Ulkoasiainministeriö, 2012). Tutkimuksen mukaan 

pelkästään valtioiden rahoittamat pääomaruiskeet rasittavat valtion menopuolta, ja 

epätasapainottavat valtion budjettia. Tämän seurauksena sijoittajat saattavat odottaa 

valtion joutuvan taloudellisiin vaikeuksiin ja joutuvan lainaamaan lisää rahaa 

kompensoidakseen kasvanutta likviditeetti vajetta (Burietz & Ureche-Rangau, 2013). 

 

Eurooppa sai vuonna 2009 oman Lehman Brotherinsa, kun Kreikan budjettialijäämä 

paljastui paljon ennustettua syvemmäksi. Tämä laukaisi jo pitkään muhineen 

velkakriisin euroalueella. Lokakuussa Kreikan pääministeri ilmoitti valtion alijäämän 

olevan ainakin kaksinkertainen tavoiteltuun tasoon nähden. Rahoitusmarkkinat olivat 

jälleen shokissa ja Kreikan valtionlainojen korot lähtivät jyrkkään nousuun. Kun vielä 

selvisi että Kreikka oli myös vääristellyt tilastotietojaan päästäkseen mukaan 

euroalueeseen, oli finanssikriisin uusin noidankehä valmis. (Rehn, 2012, 36-37) 

 

Kreikan ongelmat paljastivat myös euroalueen heikkouden, erilaisten rahapoliittisten 

päätösten vaarallisuuden. Kreikan velkakirjojen korkojen nousu aiheutti paineita 

myös muiden sitä rahoittaneiden maiden velkakirjoille. Koska monet maat olivat 

toimineet toisilleen ristiin niin rahoittajina kuin lainaajina, kasvoi dominoefektin pelko 

erityisesti heikosti talouttaan hoitaneiden valtioiden osalta. Tällaisen dominoefektin 

voisi laukaista esimerkiksi jonkin valtion maksukyvyttömyys valtionlainojen suhteen. 

(Chung & Hui, 2011) 
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Kreikan ongelmien leviämisen estämiseksi maalle myönnettiin kaksi erillistä 

lainaohjelmaa, yhteisarvoltaan noin 150 miljardia euroa. Lisäksi perustettiin ERVV 

(Euroopan rahoitusvakausväline), joka mahdollisti lainojen myöntämisen ongelma 

maille euromaiden takauksella (Ulkoasianministeriö, 2012). EU:n talous- ja raha-

asioista vastaava komissaari Olli Rehn kirjoittikin kirjassaan Myrskyn silmässä (2012) 

ERVV:n aluksi näyttäneen vakuuttaneen ja rauhoittaneen markkinat (Rehn, 2012, 

61). 

 

Luottamus ei kuitenkaan ollut palautunut, koska jo syyskuussa 2010 oli markkinoiden 

suurennuslasin alla Irlannin pankkisektori. Irlannin ongelmien taustalla oli 

kiinteistökupla, joka oli alkanut purkautumaan samoihin aikoihin Yhdysvaltojen 

asuntokuplan kanssa. Irlannin valtio oli kriisin tiimellyksessä ottanut kontolleen 

massiiviset sitoumukset, antamalla kaikille talletuksille ja sijoituksille kaiken kattavan 

talletussuojan. Lopulta pankit jouduttiin pääomittamaan valtiolle, joka aiheutti valtion 

taloudelle valtavan rasituksen. Irlannin valtionlainojen korot olivat jo syyskuun 

puolessavälissä nousseet kriittiselle tasolle (Rehn, 2012, 68-75). Euromaat joutuivat 

jälleen tulemaan hätiin ja Irlannille myönnettiin marraskuun loppupuolella 67.5 

miljardin lainaohjelma (Ulkoasianministeriö, 2012). 

 

Vielä ennen vuoden 2010 loppua Espanja ja Portugali joutuivat markkinoiden 

testattavaksi. Portugalin tilannetta rasitti kitulias talouskasvu ja valtion budjetin sitkeä 

alijäämä (Rehn, 2012, 97-98). Keväällä 2011 Portugali liittyi lainapaketin saaneiden 

maiden joukkoon. Saman vuoden kesällä myös Italia ajautui ongelmiin valtionlainojen 

korkojen alettua nousta.  Seuraavan vuoden aikana myös Espanja ja Kypros 

joutuivat antautumaan markkinavoimille ja pyytämään kriisilainoja pankkiensa 

pelastamiseksi. (Ulkoasianministeriö, 2012) 

 

Kriisien kierteen seuraukset aiheuttivat myös kovaa painetta euromaiden julkisille 

talouksille. Euroalueen julkisten talouksien velkaantuminen oli erittäin nopeaa (Rehn, 

2012, 176-177). Vuonna 2012 euroalueen (17 maata) julkisensektorin velka 

suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90%, kun se vuonna 2007 oli ollut vielä 

maltillinen 66,4% (Eurostat, 2013). Tutkimusten mukaan yli 90%:n julkinen velka 
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suhteessa bruttokansantuotteeseen vaikuttaa taloudenkasvuun negatiivisesti 

(Reinhart & Rogoff, 2010). 

 

Euroopan velkakriisissä näkyvät selvästi jo aikaisemmin mainitun finanssikriisin 

noidankehän vaiheet. Kreikan tilanteen paljastuminen todellisuutta pahemmaksi 

laukaisi jo valmiiksi epävarmoilla markkinoilla luottamuksen puutteen. Valtioiden 

toimiminen ristiin niin lainoittajina kuin lainanantajina altisti ne toistensa mahdollisille 

maksuongelmille, joka entisestään lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Pankkien 

tukeminen oli jo rasittanut valtioidentaloutta, ja talouden taantuminen syvensi 

ongelmia entisestään. Maa toisensa jälkeen ajautuikin hakemaan EU:n ja 

euromaiden apua selvitäkseen ongelmistaan. 

 

2.4 Kriisin vaikutukset Ruotsissa 

Vuonna 2008 julkaistussa Kunjunkturinstitutetin (Ruotsin kansallinen 

taloustutkimuskeskus) talouskatsauksessa ennustettiin finanssikriisin ja 

maailmantalouden taantuman pureutuvan lujaa Ruotsin talouteen 

(Konjunkturinstitutet, 2008). Taantuman vaikutukset jäivät kuitenkin Ruotsissa 

pelättyä pienemmiksi. Ruotsin BKT:n muutos vajosi kuitenkin negatiiviseksi vuosien 

2008 ja 2009 ajaksi, kuten seuraava taulukko osoittaa. 

 

Taulukko 1. Ruotsin BKT:n prosenttimuutos vuositasolla 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010 

3,3 % -0,6 % -5,0 % 6,6 % 

(Mukailtu Eurostat, 2013) 

 

Vielä ennen kriisin puhkeamista 2007 Ruotsin talous oli vielä hyvässä kasvussa. 

Kriisin puhkeaminen 2008 käänsi Ruotsin BKT:n hienoiseen laskuun edellisestä 

vuodesta, mutta 2009 kriisin vaikutukset näkyvät jo selkeänä romahduksena BKT:ssä 

verrattuna edelliseen vuoteen. Ruotsi kuitenkin toipui nopeasti ja jo vuonna 2010 

BKT kasvoi 6,6% verrattuna edelliseen vuoteen. 
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Taulukko 2. Ruotsin työttömyysaste 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010 

6,1 % 6,2 % 8,3 % 8,6 % 

(Mukailtu Eurostat, 2013) 

 

Ruotsin työttömyysaste nousi kriisin ja taantuman seurauksena nopeasti vuoden 

2007 maltillisesta 6,1% ollen jo vuonna 2009 korkealla 8,3%:n tasolla. Työttömyys 

saavutti huippunsa seuraavana vuonna, jonka jälkeen se on kuitenkin vakiintunut 

huomattavasti kriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalle.  

 

Nykyisen talouskriisin aikana Ruotsin hallitus piti varsin tiukkaa talouspoliittista linjaa 

ja ei lähtenyt elvyttämään talouttaan voimakkaasti. Tämä oli todennäköisesti 

seurausta Ruotsiin 90-luvun alussa iskeneestä pankkikriisistä, ja erityisesti siitä että 

vanhoista kokemuksista oli opittu jotain (Flodén, 2013). Ruotsin hallitus 

pääministerinsä Fredrik Reinfeldtin johdolla pyrki kuitenkin uudistamaan ja 

parantamaan Ruotsin kilpailukykyä, muun muassa lisäämällä työn tekemisen 

kannattavuutta veronalennusten avulla (Markkanen, 2011). 

 

2.5 Kriisin vaikutukset Suomessa 

Kuten Ruotsissa myös Suomessa asiat olivat vielä vuonna 2007 hyvin ja talouskasvu 

oli mallikasta. Finanssikriisin puhkeamisen vaikutukset vuonna 2008 heijastuivat 

kuitenkin nopealla aikavälillä myös Suomen talouteen. Merkittävin vaikutus 

Suomessa kriisillä oli kansainvälisen kaupan voimakkaalla laskulla, joka oli seurausta 

koko maailmantalouden taantumisesta. (Freystätter & Mattila, 2011) 

 

Taulukko 3. Suomen BKT:n prosenttimuutos vuositasolla 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010 

5,3 % 0,3 % -8,5 % 3,4 % 

(Mukailtu Eurostat 2013) 
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Kuten yllä olevasta taulukosta voi huomata, oli Suomen BKT:n kasvu erittäin vahvaa 

vielä vuonna 2007. Kriisin puhjetessa 2008 päästiin vielä niukasti positiiviseen 

muutokseen, mutta yleisesti talous hidastui jo nopeaa tahtia. Vuonna 2009 Suomen 

BKT romahti -8,5% edelliseen vuoteen verrattuna. Laskuvauhti oli muihin 

kehittyneihin maihin verrattuna surullisesti kärkivauhtia ja suurimpien putoajien 

joukossa (Freystätter & Mattila, 2011). 

 

Taloushuolien hetkellinen helpottaminen sai myös Suomen BKT:n kääntymään 

uudelleen nousuun vuonna 2010. BKT:n putoamisesta huolimatta valtion laukaisemat 

elvytystoimet ja pahimmat pelot yritysten irtisanomisista eivät toteutuneet (Rehn, 

2012, 160). Silti työttömyys lähti voimakkaaseen kasvuun heti kriisin akuutin vaiheen 

puhjettua, kuten alla oleva taulukko osoittaa. 

 

Taulukko 4. Suomen työttömyysaste 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010 

6,9 % 6,4 % 8,2 % 8,4 % 

(Mukailtu Eurostat, 2013) 

 

Suomen työttömyys laski vielä vuosien 2007 ja 2008 välillä, vaikka loppuvuodesta 

2008 oli jo ilmassa merkkejä huonommasta. Seuraavana vuonna työttömyysaste 

hyppäsikin reilusti ylöspäin ollen 8,2%. Seuraavana vuonna työttömyys nousi vielä 

hieman 8,4%:n tasolle. Työttömyysasteen pelättyä pienempää nousua on selitetty 

tutkimuksessa Finanssikriisin vaikutukset Suomen talouteen (Freystätter & Mattila, 

2011), muun muassa Suomen lomautusjärjestelmällä ja työmarkkinoiden 

lisääntyneellä joustavuudella. 

 

Suomen julkinen talous on myös monien muiden maiden tapaan ajautunut kriisin 

seurauksena vaikeaan tilanteeseen. Aikaisemmin tuntuvasti ylijäämäinen 

valtiontalous on luisunut merkittävästi alijäämäiseksi, jonka seurauksena valtio on 

joutunut lisäämään velanottoaan huomattavasti. Silti on hyvä huomioida 

elvytystoimien merkitys työllisyyden ja talouskasvun säilyttämisessä. (Freystätter & 

Mattila, 2011) 
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3 TAANTUMA JA SIITÄ SELVIYTYMINEN YRITYKSISSÄ 

3.1 Taantuman vaikutukset yrityksiin 

Talouden kiertokulussa on usein ala- ja ylämäkiä, joilla tarkoitetaan talouden 

suhdannevaihteluita. Taantumia esiintyy yleensä juuri talouden suhdanteen 

laskuvaiheissa (Pearce & Michael, 2006). Taantuman virallisen 

makrotaloustieteellisen määritelmän mukaan se tarkoittaa BKT:n vähenemistä 

kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä (Airaksinen, 2012). Airaksisen (2012) 

mukaan yleiskielen terminä taloudellista taantumaa kuvaillaan myös pitkäaikaisina 

vaikeuksina ja kokonaiskasvun hidastumisena. 

 

Taantumassa on tyypillistä yrityksen myynnin laskeminen yleisen talouden 

aktiivisuuden seurauksena, koska investointi aktiivisuus ja yksityinen kulutus 

vähenevät. Taantumalla ei yleensä ole aluksi merkittävää vaikutusta yritysten 

markkina-asemaan (Airaksinen, 2012). Taantumassa yksityisillä ihmisillä on 

vähemmän rahaa käytössään ja kuluttajat ovat myös tarkempia mihin rahaa 

käyttävät. Yrityspuolella yritykset lykkäävät investointejaan ja saattavat haluta 

neuvotella sopimuksia uudelleen. Yritysten rahoituksen hankintaa vaikeuttaa 

pankkien rahoituksen antamisen kiristyminen, niiden halutessa parantaa lainojensa 

luokituksia ja riskisyyttä (Pearce & Michael, 2006). Viimeksi mainittu ilmiö oli varsin 

voimakasta 2008 alkaneen finanssikriisin aikana, koska luottamus pankkien taseissa 

oleviin velkoihin oli mennyt subprime-luottojen seurauksena. 

 

Airaksisen (2012) mukaan taantumassa yrityksen tärkein tavoite on turvata oma 

hengissä säilyminen. Vahva tase on omiaan auttamaan yritystä selviämään 

taantumassa, mutta yrityksen on myös tärkeää pyrkiä leikkaamaan kustannuksia 

laskevan tuotannon tahdissa. Resurssien allokoiminen heikommista tuotteista 

kannattaviin on mahdollista. Yrityksen tulee kuitenkin varoa, ettei se tule vahingossa 

karsineeksi sille tärkeitä tulevaisuuden menestystekijöitä. 
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3.2 Yrityksen keinoja taantumasta selviytymiseen 

Yrityksillä on kuitenkin erilaisia keinoja selviytyä taantuman tuomista haasteista ja 

kompastuskivistä. Kuten edellisessä luvussa todettiin, yrityksen tärkein tehtävä on 

taata yritystoiminnan jatkuminen ja säilyminen. Airaksisen mukaan yrityksen vahva 

rahoituksellinen asema ja hyvä kannattavuus parantavat yrityksen potentiaalista 

kilpailukykyä taantuman aikana. Vahvat yritykset ovat kilpailullisesti paremmassa 

asemassa valtaamaan markkinaosuutta, esimerkiksi hinnanalennuksilla tai 

tehostamalla markkinointia (Airaksinen, 2012). 

 

Yrityksen keinot taantumasta selviytymiseen voidaan jaotella monella eri tavalla. 

Tässä tutkimuksessa pohjana käytettään artikkelin Strategies to prevent economic 

recession from causing business failure (Pearce II & Michael, 2006) mukaista 

jaottelua: 

 

• Yrityksen asemoiminen useille markkinoille ja asiakasryhmille 

• Laskevan myynnin kohtaaminen 

• Yrityksen tuotteiden ja palveluiden promootio 

• Valmistautuminen taantuman loppumiseen 

 

3.2.1 Yrityksen asemoiminen useille markkinoille ja asiakasryhmille 

Yrityksen riskiin altistua taantuman vaikutuksille vaikuttaa suuresti myös sen toimiala. 

Yritykset jotka toimivat syklisillä toimialoilla, kuten rakennusteollisuus, 

kulutustuotteiden valmistus ja paperiteollisuus, ovat huomattavasti herkempiä 

taloudellisten syklien vaikutuksille. Näin myös taantumat yleisesti vaikuttavat niiden 

toimintaan vahvemmin. Toimimalla useilla eri toimialoilla yritys voi vähentää 

toimialakohtaista riskiä taantuman suhteen, koska eri toimialojen suhdannesyklit 

eivät aina ole samanaikaisia. Yleensä taantumat eivät myöskään vaikuta kerralla 

jokaiseen alueeseen ja ovat näin maantieteellisesti rajoittuneita alueellisia häiriöitä 

(Pearce II & Michael, 2006). Vuoden 2008 kriisin tapauksessa tämän voidaan 

kuitenkin pitäneen huonosti paikkaansa, kriisin vaikutusten levittyä hyvin nopeasti 

maailmanlaajuisiksi. 
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Yritys voi myös yrittää tunnistaa sellaisia asiakkaita tai asiakasryhmiä jotka eivät ole 

niin alttiita taantuman vaikutuksille. Markkinoiden moninaisuudella yritys voi yrittää 

suojautua taantuman aiheuttamaa myynnin laskua vastaan. Laajemmalla ja 

monipuolisella asiakaspohjalla yritys voi yrittää varmistaa pehmeämmän 

laskeutumisen talouden taantuessa. (Pearce II & Michael, 2006) 

 

3.2.2 Laskevan myynnin kohtaaminen 

Yrityksen on tärkeää seurata myyntiään ja sen muutoksia huomatakseen ajoissa 

taantuman aiheuttamat muutokset. Tähän ei riitä pelkästään yrityksen omien 

taloustietojen seuraaminen, vaan talouden tilan laajempi tarkastelu. Taantuman 

havaitseminen ajoissa voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa. (Pearce II & Michael, 2006) 

 

Jos yrityksen todellinen myynti jää huomattavasti matalammalle kuin on budjetoitu 

mutta kulurakenne pysyy edelleen sama, voi yrityksen tulos kääntyä nopeasti 

negatiiviseksi. Tästä syystä yrityksen johdolla olisi syytä olla toimintamalleja laskevan 

myynnin tilanteissa. Tutkimusten mukaan kulurakenteen leikkaaminen voi auttaa 

yrityksiä selviämään taantumasta (Pearce II & Michael, 2006). Roberts (2003) 

kuitenkin huomasi vaikutusten olevan paljon sidoksissa yrityksen strategiseen 

asemaan markkinoilla. Teck et al. (2010) tekemässä tutkimuksessa selvisi että kaikki 

tutkimuksen yhtiöt olivat yrittäneet karsia kustannuksiaan. Tärkeimpinä keinoina 

olivat materiaali hukan vähentäminen, yrityksen rahoituksen tiukentaminen ja 

tiukemmat hankinta menettelyt. 

 

Vaikka kulurakenteen leikkaaminen voi kuulostaa yrityksestä houkuttelevalta, koska 

leikkaukset näkyvät yleensä kasvaneina tuottoina tai tuloksen säilymisenä. On 

yrityksen hyvä muistaa että taantuma voi myös luoda yritykselle uusia 

mahdollisuuksia. (Pearce II & Michael, 2006). 

 

3.2.3 Yrityksen tuotteiden ja palveluiden promootio 

Taantuman aikana yrityksen tulisi jos mahdollista etsiä myös vaihtoehtoja hinnan 

alennuksille. Toimialasta riippuen hinnanalennukset voivat antaa asiakkaille 

vääränlaisen kuvan esimerkiksi että yrityksen tuotteiden laatu olisi huonontunut. 
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Mainostaminen taantuman aikana voi myös johtaa myynnin kasvuun, mutta vaatii 

yritykseltä taloudellisia uhrauksia. Roberts (2003) kuitenkin kutsui markkinointiin 

liittyviä kustannuksia positiivisiksi kustannuksiksi, ja hänen tutkimustensa tulokset 

tukivat näiden kustannusten säilyttämisen positiivisia vaikutuksia. Myös Pearce II & 

Michael (1997) tutkimus tuki väitettä että markkinoinnin ylläpitäminen tai 

kasvattaminen toimi yrityksille eräänlaisena vakuutuksena taantuman aikana 

myynnin laskua vastaan. Yrityksen tulisi yrittää säilyttää markkinoinnin 

investointitasot markkinoilla joilla se on dominoiva. Lisätä toisen tason markkinoilla 

joilla asema on selkeä ja minimoida heikon kasvun alueilla, jossa kasvu ei olisi 

tuottoisaa (Annon, 2009). Taantuman aikana yrityksen vanhojen asiakasryhmien 

taantuessa yritykset voivat myös löytää aivan uusia tuottoisia asiakaskanavia. 

(Pearce II & Michael, 2006)  

 

Taantuman aikana yritykset ovat herkempiä uudelleen neuvotteleman sopimuksia ja 

vaihtamaan yhteistyökumppaneita (Pearce II & Michael, 2006). Aasian talouskriisin 

aikana 88% tutkituista rakennusyhtiöistä teki tarjouksia pienemmällä tai lähes nolla 

marginaalilla voittaakseen projektin itselleen. Näin ne pystyisivät säilyttämään 

paremmin kassavirtansa (Teck. et al., 2010). 

 

3.2.4 Valmistautuminen taantuman päättymiseen 

Taantuman aikana yrityksen on hyvä pitää mielessä että myös taantuma päättyy 

jossain vaiheessa. Liian tiukka kulukuuri tai toimintojen karsiminen voi ajaa yrityksen 

ongelmiin juuri kun talous alkaa elpyä. Yrityksen johdon tehtävänä onkin johtaa yritys 

ulos taantumasta entistä vahvempana ja kilpailukykyisempänä, ei ainoastaan 

selviytyä siitä (Pearce II & Michael, 2006). 

 

Hyvän rahoitustilanteen omaavalla yrityksellä on taantuman aikana oiva tilaisuus 

tehdä hankintoja ja yritysostoja. Yrityksellä voi olla taantumassa kolmenlaisia 

tavoitteita, joko selviäminen hyödyntäminen tai häiritseminen (Annon, 2009). 

Taantuman aikana kilpailevien ja ongelmiin ajautuneiden yritysten ostaminen 

helpottuu halventuneiden hintojen, ja harvempien ostajaehdokkaiden ansiosta. 

Taantumassa laajentuminen yritysostoilla on varteenotettava keino markkinaosuuden 

laajentamiseen (Pearce II & Michael, 2006). Myös Aasian talouskriisin aikana 24% 
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yrityksistä oli käyttänyt yhdistymisiä tai yritysostoja keinona selviytyä taantumasta 

(Teck. et al., 2010). Taantumassa yritysten on tasapainoiltava investointien 

aiheuttaman taloudellisen riskin ja investoimatta jättämisen aiheuttaman kilpailullisen 

riskin välillä (Pearce II & Michael, 2006). 

 

3.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
Seuraavaksi muodostamme edellisten lukujen sisällön pohjalta tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen. Teoreettinen viitekehys tiivistää tutkimuksen taustalla 

olevan teorian ja sen roolin tutkimuksessa. Teoreettinen viitekehys kertoo myös 

mistä näkökulmasta ilmiötä on tarkasteltu aikaisemman teorian pohjalta. (Uusitalo, 

1991, 38) 

 

 

Kuva 2. Teoreettinen Viitekehys. 
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Viitekehyksen ensimmäisenä kohta on finanssikriisi ja sen laukeamiseen vaikuttaneet 

ja siitä seuranneet tärkeimmät asiat. Toisena vaiheena on taantuma, jonka 

finanssikriisi laukaisi. Taantuman taustalla merkittävimpiä tekijöitä oli 

maailmantalouden taantuminen, ja pankkien tukemisen aiheuttamat ongelmat 

valtioiden julkistalouksille. 

 

Teoreettisen viitekehyksen kolmas kohta hahmottaa taantuman vaikutuksia 

tutkimuksen kohdemaihin Suomeen ja Ruotsiin, sekä toimenpiteisiin joita taantuman 

torjumiseksi tehtiin. Seuraava kohta kuvaa taantuman vaikutuksia yrityksissä. 

Viimeinen kohta kartoittaa yrityksen keinoja taantumasta selviytymiseen tai jopa siitä 

hyötymiseen. 
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4 KONEVUOKRAUSTOIMIALA JA TUTKITTAVAT 

YRITYKSET 

Tässä luvussa määritellään konevuokrausta toimialana ja luodaan yleiskatsaus 

toimialan toimintaympäristöön. Lisäksi luvussa tutustutaan tutkimuksen kohteena 

oleviin yrityksiin Cramo Oyj:n ja Ramirent Oyj:n, sekä niiden taustoihin. Luvun 

tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tutkimuksen yrityksistä ja niiden toimialasta. 

 

4.1 Konevuokraustoimiala ja toimintaympäristö 

Konevuokraustoimiala on osa laajempaa Rakennuskonealaa, joka muodostuu 

kaikesta rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä. 

Konevuokraus on ollut yksi voimakkaimmin kasvaneita rakennuskonealan toimintoja, 

ja sen kasvu on ollut nopeampaa kuin rakentamisen kasvun volyymi. Taustalla on 

ollut rakennusalan yritysten halu omien hankintojen sijasta suosia vuokrakoneita, 

koska vuokraaminen on usein ostamista joustavampaa. Vuonna 2008 

rakennuskonevuokraamoiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 650 miljoonaa. 

(Riihimäki et al., 2010) 
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Seuraavassa kuvassa 3 hahmotetaan konevuokraustoimialan sijoittumista suhteessa 

asiakaskuntaan ja toimintaympäristöön. 

 

 

Kuva 3. Konevuokrausalan rajaus mukailtu (Riihimäki et al., 2010). 

 

Konevuokraus palvelee hyvin laajasti monenlaisia toimialoja, kuten edellä oleva kuva 

osoittaa. Kuviossa teollisuus, julkinen sektori, palvelut ja kotitaloudet edustavat alojen 

muuta kuin rakentamiseen liittyvää koneiden käyttöä. Tämä osa-alue vastaa alle 25% 

vuokrauksen liikevaihdosta. (Riihimäki et al., 2010) 

 

Uudis- ja korjausrakentaminen sekä infrastruktuurin rakentaminen kattavat yhdessä 

yli 75% vuokrauksen liikevaihdosta. Näin rakentamisessa tapahtuvilla muutoksilla on 

erittäin suuri merkitys konevuokraustoimialalle (Riihimäki et al., 2010). Rakentamisen 

suhdanteet Suomessa ja Ruotsissa ovat seuranneet talouden syklejä varsin tiukasti. 

Vuosi 2008 oli jo heikko molemmissa maissa jääden rakentamisen kasvun suhteen 

lähelle nollatasoa. Vuonna 2009 rakentamisen muutos kääntyi vahvasti 

negatiiviseksi. Ruotsissa rakentamisen volyymit laskivat -7 prosentilla ja Suomessa 

Kiinteistöala 

MVR 

Talonrakentaminen 

Teollisuus 

Julkinen sektori 

Palvelut 

Kotitaloudet 

Rakennuskoneiden ja  
–kaluston vuokraus 
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rakentaminen putosi -10,9 prosenttia. Seuraavana vuonna molemmissa maissa 

päästiin jälleen kasvu-uralle. (Ramirent Oyj., 2007 - 2012) 

 

4.2 Ramirent Oyj – Let’s solve it 

Ramirentin historia ulottuu aina vuoteen 1955, jolloin alkuperäinen yritys perustettiin 

harjoittamaan teräsnaulakauppaa. Varsinainen konevuokrausliiketoiminta alkoi 

kuitenkin vasta vuonna 1983, jolloin yhtiön nimeksi tuli A-Rakennusmies. Tästä 

liiketoiminta lähti hiljalleen kehittymään ja vuonna 1998 yhtiö listautui Helsingin 

pörssiin. Ramirent Oyj nimen yhtiö otti käyttöön vuonna 2001. (Ramirent verkkosivut, 

2013) 

 

Yrityksen visiona on olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys 

sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys (Ramirent Oyj., 

2012). Ramirentillä on toimintaa 11 maassa ja se on johtava konevuokrauksen 

yleistoimija Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa. 

Markkinasegmentteinä Suomi ja Ruotsi yhdessä vastaavat yli puolta yrityksen 

liikevaihdosta. Suurimpana yksittäisenä asiakasryhmänä toimii rakennusala, josta 

muodostuu 2/3 yrityksen liikevaihdosta. (Ramirent Oyj., 2012) 

 

Ramirentin toiminta-ajatuksena on yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja 

tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Asiakas on etusijalla Ramirentin 

toiminnassa ja sitä toteutetaan tarjoamalla palvelut yhdeltä luukulta, sekä kattavalla 

toimipisteiden verkostolla. (Ramirent Oyj., 2012). Ramirentin markkina-arvo oli 

vuoden 2013 alussa noin 760 miljoonaa euroa. Ramirentin osake oli korkeimmillaan 

vuonna 2007, olen 22,16€ osaketta kohden, seuraavana vuonna osakkeen arvosta 

oli sulanut pahimmillaan yli -80% (Arvopaperi, 2013). 

 

4.3 Cramo Oyj -Luotettava kumppani 

Cramo Oyj syntyi vuonna 2005 kun suomalainen Rakentajain Konevuokraamo 

konserni ja ruotsalainen Cramo AB allekirjoittivat yhdentymissopimuksen. 

Seuraavana vuonna Rakentajain Konevuokraamo hankki ostovaihtotarjouksella 

kaikki Cramo AB:n osakkeet, ja näin siitä tuli 100%:nen omistaja Cramo AB:ssa. 

Samana vuonna ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön nimi vaihtui Cramo Oyj:ksi. 
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Yhdentyneiden yhtiöiden historia ulottuu kuitenkin huomattavasti kauemmaksi. 

Rakentajain Konevuokraamo perustettiin jo 1953 vastaamaan sotienjälkeisen 

jälleenrakentamisen tarpeisiin. Cramo AB:n historia ulottuu vuoteen 1969 jolloin sen 

edeltäjä Kramo AB perustettiin, yhtiön nimi muuttui Cramo AB:ksi 1994. (Cramo Oyj. 

verkkosivut, 2013) 

 

Cramo Oyj:llä oli vuonna 2012 toimintaa 14:sta maassa ja oli johtavia 

palveluntarjoajia Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Tutkimuksen kohteena 

olevien maiden Suomen ja Ruotsin yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli 

yli 3/5 vuonna 2012. Ruotsissa Cramo oli alansa selkeä markkinajohtaja, ja Suomessa 

markkina kakkonen. Cramo konsernin suurin asiakasryhmä on Ramirentin tavoin 

rakennusteollisuus, joka vastaa yli puolesta konsernin liikevaihdosta (Cramo Oyj., 

2012). Cramon markkina-arvo oli vuonna 2013 noin 400 miljoonaa euroa. Ramirentin 

tapaan myös Cramon osake kävi korkeimmillaan vuonna 2007 hinnan ollessa yli 34€ 

osatta kohden. Osakkeen kohtalo oli seuraavan vuoden aikana myös samanlainen, 

kun sen arvosta oli kadonnut reilusti yli 80%. (Arvopaperi, 2013) 

 

Cramon visiona on olla vuokraustoimialan esikuva. Yhtiön strategiana on yhtenäisen 

vuokrauskonseptin käyttöönotto yhdessä Cramo Prosessien ja Cramo Henkilöstön 

kanssa. Strategia perustuu viiteen kulmakiveen, joita yritys tavoittelee pitkällä 

aikavälillä. 1. Asiakkaiden esisijainen vaihtoehto. 2. Paikallisesti paras. 3. 

Vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. 4. Vakiintuneiden markkinoiden ja 

kasvumarkkinoiden yhdistäminen liiketoiminnassa. 5. Toiminnallinen ketteryys. 

Missiona Cramolla on luoda joustavuutta ja tehokkuutta vuokrausratkaisujen avulla. 

(Cramo Oyj., 2012) 
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5 YRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIETOJEN ANALYYSI 

Tässä luvussa syvennytään tutkittavien yritysten tilinpäätöstietoihin ja havainnoidaan 

kuinka taantuma on vaikuttanut valittuihin tunnuslukuihin. Tunnusluvuiksi on valittu 

liikevaihdon muutosprosentti ja yritysten segmenteittäin ilmoittamat liikevoiton 

suhteen liikevaihtoon. Samalla myös havainnoidaan onko Suomen ja Ruotsin välillä 

ollut merkittäviä eroavaisuuksia vaikutuksissa. 

5.1 Liiketoiminnan kehittyminen ja taustat 

Liiketoiminnan kehittymistä kuvaavaksi tunnusluvuksi valittiin liikevaihdon 

muutosprosentti. Tunnusluku kertoo onko yrityksen liiketoiminta kasvanut vai 

vähentynyt edellisen tilikauden aikana. Tunnuslukuna liikevaihto kertoo yrityksen 

varsinaisen toiminnan myyntituotot, josta on vähennetty alennukset, arvolisäverot ja 

myyt välittömät verot (Kinnunen et al., 2004, 46-47). Liikevaihdon muutosprosentin 

laskukaava on (SAKE verkkosivut, 2013): 

 

 
 

Laskukaavan avulla saadaan Cramon ja Ramirentin tilinpäätöstietojen perusteella 

yritysten Suomen ja Ruotsin segmenttien liikevaihdon muutosprosentit, jotka on 

esitetty seuraavissa taulukoissa 5 & 6 (Euromääräiset liikevaihdot). 

 

Taulukko 5. Ramirent Oyj. liikevaihdon muutosprosentti vuositasolla 2007-2010 

Ramirent Oyj 2007 2008 2009 2010 

Suomi 30,1 % 15,6 % -13 % 1,9 % 

Ruotsi 16,4 % 12,3 % -25,4 % 13,6 % 

(Ramirent Oyj., 2007 - 2012) 
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Taulukko 6. Cramo Oyj:n liikevaihdon muutosprosentti vuositasolla 2007-2010 

Cramo Oyj 2007 2008 2009 2010 

Suomi 23,7 % 11,3 % -27,1 % 8,2 % 

Ruotsi 20,6 % 10,2 % -21,2 % 16,8 % 

(Cramo Oyj., 2007 - 2010) 

 

Vuonna 2007 molempien Suomen ja Ruotsin taloudessa meni vielä hyvin, ja 

molemmat yrityksen saavuttivat hyvän liikevaihdon kasvun molemmissa maissa. 

Suomessa Ramirent saavutti 30,1%:n kasvun, jonka taustalla oli markkinoiden 

suotuisa kehitys. Oman lisänsä liikevaihdon kasvuun antoivat vuonna 2006 suoritetut 

yritysostot, joiden osuus kasvusta arvioitiin noin 6 prosenttiin (Ramirent Oyj., 2007). 

Cramo pääsi Suomessa myös hyvään 23,7%:n kasvuun, jota myös vauhdittivat 

kysynnän hyvä kasvu sekä yritysostot (Cramo Oyj., 2007) 

 

Ruotsissa Cramon liikevaihdon muutosprosentti oli 20,6%, jonka yritys arvioi 

ylittäneen markkinoiden keskimääräisen kasvuvauhdin. Vahvan orgaanisen kasvun 

lisäksi yritys suoritti Ruotsissa 3 yritysostoa (Cramo Oyj., 2007). Orgaaninen kasvu 

on yrityksen toiminnan ja markkinaosuuden kehittämisen kautta syntynyttä kasvua 

(Heikkilä, 2009). Ramirentin 16,4%:n kasvu jää hieman kilpailijansa vastaavasta. 

Ramirentin kasvun taustalla oli yrityksen mukaan vuokramarkkinoiden voimakas ja 

suotuisa kehittyminen (Ramirent Oyj., 2007). 

 

Vuonna 2008 talouden taantumisen merkit näkyivät jo valtion talouksissa BKT:n 

kasvun pysähtymisenä. Silti molemmat yritykset pystyivät vielä hyvään liikevaihdon 

kasvuun kyseisenä vuonna. Cramon vuosikertomuksen mukaan markkinat olivat 

vielä vahvoja, mutta loppuvuotta kohden kysyntä alkoi hidastua. Cramo myös tehosti 

toimintaansa ja vähensi toimipisteitään viidellä (Cramo Oyj., 2008). Ramirent pääsi 

Suomessa hieman korkeampaan liikevaihdon kasvuun, liikevaihdon muutosprosentin 

ollessa hyvä 15,6%. Taustalla oli edelleen jatkunut vahva orgaaninen kasvu, sekä 

pääkaupunkiseudulla suoritettu yritysosto. Kasvu syntyi laajan asiakaspohjan 
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ansiosta sillä suuri asuntorakentamisen sektori oli kasvultaan heikko (Ramirent Oyj., 

2008). 

 

Molemmat yritykset pääsivät myös Ruotsissa hieman yli 10%:n kasvuun, joka 

noudattelee samaa linjaa Suomen tilanteen kanssa. Cramon kasvun taustalla oli 

hyvä tehokkuus kiristyneen kilpailun markkinoilla. Viimeisellä neljänneksellä 

liikevaihdon kasvussa vaikutti negatiivisesti Ruotsin kruunun voimakas 

heikentyminen (Cramo Oyj., 2008). Ramirentin liikevaihto kasvoi Suomen tavoin 

Ruotsissa hieman kilpailijaansa enemmän. Markkinoiden suotuisa kehitys 

alkuvuodesta auttoi myös Ramirentin liikevaihdon positiivista kehitystä. 

Loppuvuodesta heikentynyt kruunu painoi kuitenkin euromääräisen liikevaihdon 

kehitystä (Ramirent Oyj., 2008). 

 

Vuonna 2009 maailmantalous oli taantumassa ja vaikutukset olivat selvästi levinneet 

myös Suomeen ja Ruotsiin. Taantuman vaikutukset näkyivät myös selvästi 

molempien yhtiöiden liikevaihdon kehityksessä, joka oli kääntynyt laskuun 

molemmilla markkinoilla. Ramirentin liikevaihto laski -13% vuonna 2009. Taustalla oli 

erityisesti rakennussektorin ajautuminen taantumaan (Ramirent Oyj., 2009). Cramon 

liikevaihdon pudotus oli Suomessa vielä hurjempaa lähennellen -30%. Taustalla oli 

myynnin lasku rakentamisen hiljentymisen seurauksena, mutta Cramo onnistui silti 

säilyttämään markkina-asemansa Suomessa (Cramo Oyj., 2009). 

 

Ruotsissa yritysten tilanne oli myös samansuuntainen kuin Suomessa. Cramon 

liikevaihto laski -21,2%. Taustalla oli rakennusmarkkinoiden ja erityisesti 

vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän heikkous (Cramo Oyj., 2009). 

Ramirentin liikevaihto Ruotsissa laski -25,4% johtuen rakennusaktiviteetin 

hidastumisesta. Ruotsin valtion tukitoimet pitivät infra- ja korjausrakentamisen 

vakaampana (Ramirent Oyj., 2009). Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat myös 

negatiivisesti molempien euromääräiseen liikevaihtoon noin -7,3%. Näin liikevaihdon 

muutokset olivat merkittävästi pienemmät paikallisessa valuutassa. 

 

Vuonna 2010 talous kääntyi molemmissa maissa kasvuun ja tämä helpotti myös 

yritysten asemaa. Ramirent liikevaihdon kasvu jäi kuitenkin välttäväksi ollen vain 

1,9%, samaan aikaan valtion tekninen tutkimuskeskus arvioi vuokramarkkinoiden 
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kasvaneen noin 5%. Liiketoiminta kääntyi uudelleen kasvu-uralle vuoden toisella 

neljänneksellä (Ramirent Oyj., 2010). Cramon liiketoiminta kasvoi samaan aikaan 

8,2%. Kasvun taustalla oli piristynyt markkinatilanne, sekä merkittävän osan 

Lambertsson Oy:n vuokraustoiminnasta ostaminen (Cramo Oyj., 2010). 

 

Ruotsissa Ramirentin liikevaihdon euromääräinen kasvu oli 13,6%, mutta tätä 

vauhditti valuuttakurssien voimakas muutos. Kruunuissa mitattuna liikevaihdon kasvu 

jäi 2,1 prosenttiin. Ruotsin talous kasvoi vahvasti vuonna 2010 ja valtion tuella 

korjaus- ja lisärakentamiselle oli myös suuri vetoapu. Ramirent suoritti myös 

yritysoston joka edes auttoi toiminnan laajenemista (Ramirent Oyj., 2010). Cramon 

liikevaihdon kasvu oli euromääräisenä 16,8%, mutta kruunuissa 5,2%. Cramo myi 

vuokraukseen liittyviä toimintoja, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin -15 miljoonaa 

euroa. Muuten liikevaihdon positiivinen kehitys oli seurausta parantuneesta 

kysynnästä (Cramo Oyj., 2010). 

 

Kuten edellä ollut liikevaihdon muutoksen analysointi osoittaa näkyivät taantuman 

vaikutukset varsin nopeasti yritysten taloudellisessa kehityksessä. Talouden 

kokonaistilan ja rakentamissektorin nopea heikentyminen käänsi nopeasti yritysten 

liikevaihdot laskuun molemmissa tutkittavissa maissa. Talouden käännyttyä 

positiivisempaan suuntaan myös yritysten liikevaihdot kääntyivät jälleen nousuun 

taloudellisen aktiviteetin ja rakentamisen alettua elpyä. Liikevaihdon kasvu ennen 

taantumaa oli saavutettu pääsääntöisesti orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. 

Taantuman aikana liikevaihdon lasku johtui taloudellisen aktiviteetin laskusta, joka 

vähensi myyntiä selkeästi. 

 

5.2 Kannattavuuden kehittyminen ja tausta 

Yksi tärkeä yrityksen hengissä pysymisen edellytys on kannattavuus. Ilman 

toiminnan kannattavuutta yritys ajautuisi lopulta vararikkoon tai omistajat joutuisivat 

pumppaamaan lisää rahaa toiminnan jatkamiseksi. Kannattavuuden voidaankin 

katsoa olevan yrityksen keskeinen tavoite ja edellytys (Kinnunen et al., 2002, 124-

125). Tutkimuksessa käytetään yrityksen maantieteellisille segmenteille ilmoittamia 

tunnuslukuja. Ramirentin tapauksessa käytettään liikevoittomarginaalia, joka kertoo 

liikevoiton suhteen liikevaihtoon. 
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Seuraavassa taulukossa 7 on esitetty Ramirentin Suomen ja Ruotsin 

liikevoittomarginaali prosentit 2007 - 2010: 

 

Taulukko 7. Ramirent Oyj:n liikevoittomarginaali prosentit 2007 - 2010 

Ramirent Oyj. 2007 2008 2009 2010 

Suomi 23 %. 19,8 % 9 % 10 % 

Ruotsi 26,1 % 17,4 % 16,4 % 16,1 % 

(Ramirent Oyj., 2007 - 2010). 

 

Ramirent Oyj:n liiketulos oli liikevaihtoon suhteutettuna molemmissa maissa samaa 

tasoa. Suomessa hyvän tuloksen taustalla oli vuokrattavien koneiden korkea 

käyttöaste ja sisäisten liiketoimintaprosessien tehostaminen. Liikevaihto ja liikevoitto 

kasvoivat tasaisesti toisiinsa nähden. Ruotsissa liikevoittomarginaali parani 

edellisestä vuodesta reilusti, taustalla oli liikevoitossa tapahtunut 61%:n nousu. 

Kannattavuuden kasvua vauhdittivat myös hyvä kustannustehokkuus, 

vuokrakapasiteetin korkea käyttöaste ja uudet asiakkaat. Ramirent onnistui 

solmimaan sopimuksia uusiin avainasiakasryhmiin. (Ramirent Oyj., 2007) 

 

Vuonna 2008 Ramirent saavutti edelleen tyydyttävän tason, mutta 

liikevoittomarginaali laski molemmissa maissa alle 20%:n. Tulosta painoivat 

erityisesti liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt, joiden taustalla olivat 

henkilöstövähennykset ja laitteistojen vuokrasopimusten lakkauttamiset. (Ramirent 

Oyj., 2008) 

 

Talouden taantuman pahiten koettelemana vuonna 2009 Ramirentin Suomen 

liikevoittomarginaali putosi 9 prosenttiin. Liikevaihdon väheneminen ja jatkuneet 

toiminnan uudelleenjärjestelyt heikensivät yrityksen kannattavuutta. Ramirent keskitti 

toimipisteverkkoaan ja vähensi määrää 14:sta toimipisteellä. Samalla henkilöstön 

vähentämistä jatkettiin. Ruotsissa kannattavuuden suhteellinen laskeminen oli 

maltillisempaa ja yritys pystyi säilyttämään kannattavuuttaan paremmin kuin 
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Suomessa. Ramirent onnistui Ruotsissa sopeuttamaan kiinteitä kustannuksia ja 

kalustokapasiteettia juuri oikeaan aikaan. (Ramiren Oyj., 2009) 

 

Talouden suhdanteen kääntyminen 2010 liikevoitonmarginaalin muutokset jäivät 

pieniksi talouden elpymisestä huolimatta. Markkinatilanne nähtiin Suomessa edelleen 

haastavana myönteisestä kehityksestä huolimatta. Ruotsissa vahvan 

markkinakehityksen ansiosta yritys ylitti itselleen asettamat odotukset. (Ramirent 

Oyj., 2010) 

 

Ramirentin voidaan kannattavuuden näkökulmasta todeta selvinneen hyvin 

taantumasta. Onnistuneilla sopeutustoimilla yritys onnistui pitämään molemmissa 

maissa liiketoiminnan kannattavana vaikeasta markkinatilanteista huolimatta. 

Ruotsissa sopeuttamisessa ja kannattavuuden säilyttämisessä onnistuttiin hieman 

Suomea paremmin. Yrityksen kannattavuus putosi kuitenkin merkittävästi taantumaa 

edeltäneestä ajasta. Suuria kehityksen merkkejä ei vielä 2010 ollut havaittavissa, 

mutta tulevaisuuden näkymät olivat jo positiivisemmat. 

 

Seuraavassa taulukossa 8 käydään läpi Cramo Oyj:n kannattavuutta Suomessa ja 

Ruotsissa EBITA-prosentilla, joka kuvaa EBITA-liikevoiton suhdetta liikevaihtoon: 

 

Taulukko 8. Cramo Oyj:n EBITA-prosentit 2007 - 2010 

Cramo Oyj 2007 2008 2009 2010 

Suomi 19,1 % 17,1 % 11,6 % 12,5 % 

Ruotsi 22,4 % 21,8 % 16,7 % 16,4 % 

(Cramo Oyj., 2007-2010) 

 

Cramo Oyj:n vuoden 2007 EBITA-prosentit olivat Ruotsissa hyvällä 22,4%:n tasolla 

ja Suomessa jäätiin hieman alle 20%:n lukeman ollessa 19,1%. Cramon tulosta rasitti 

Suomessa palveluiden kehittämisen kustannukset, henkilöstön laajat koulutukset ja 

brändin ja uuden nimen käyttöönoton kustannukset. Ruotsissa vahva 

markkinatilanne siivitti Cramon hyvään tulokseen, myös 2006 suoritetut investoinnit 

toimipisteverkkoon alkoivat kantaa hedelmää. (Cramo Oyj., 2007) 
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2008 loppuvuodesta markkinoiden heikentyminen alkoi painaa myös Cramon 

kannattavuutta. EBITA suhteessa liikevaihtoon säilyi kuitenkin Suomessa asetetuissa 

tavoitteissa kannattavuuden parantamistoimien ansiosta. Cramo suoritti vuonna 2008 

kahdet yhteistoimintaneuvottelut Suomessa henkilöstön kanssa. Ruotsissa päästiin 

edellen hyvään yli 20%:n tahtiin EBITA-prosentin ollessa 21,8%. Cramo myös jatkoi 

toiminnantehostamista kaikissa toimipisteissä, tavoitteenaan palveluprosessin 

tehostaminen. (Cramo Oyj., 2008) 

 

2009 taantuman vaikutukset alkoivat näkyä myös Cramon kannattavuudessa. 

Suomessa jäätiin tyydyttävään 11,6%:n EBITA-prosenttiin. Kannattavuutta pitivät yllä 

säästötoimenpiteet ja uudelleenjärjestelyt, myös siirtokelpoistentilojen tuotealue 

menestyi hyvin. Vuoden aikana Cramo aloitti koko toimintaa koskevat toimet 

henkilöstön vähentämiseksi. Myös laskeneen koneiden käyttöasteen takia, kone- ja 

laitevuokrauskalustoa myytiin toiminnan sopeuttamiseksi. Ruotsissa siirtokelpoiset 

tilojen tulosalue kehittyi myönteisesti. Myös Ruotsissa jatkettiin sopeutustoimia 

kalustoa myymällä ja leasingsopimusten perusteella vuokrattujen koneiden 

palautuksilla. Henkilöstöä myös karsittiin vastaamaan paremmin markkinatilannetta. 

(Cramo Oyj., 2009) 

 

2010 Cramon kannattavuus Suomessa kohosi hiukan ollen edelleen tyydyttävällä 

12,5%:n tasolla. Tuloksen paranemisen taustalla oli kysynnän elpyminen ja 

sopeutustoimien onnistuneet vaikutukset. Cramo myös muutti 21 toimipistettä 

Suomessa yrittäjävetoisiksi, lisäten näin toiminnan joustavuutta. Ruotsissa EBITA-

prosentti laski hieman edellisestä vuodesta, olen 16,4%. Alkuvuodesta tulosta 

rasittivat hintapaineet ja korkeat korjaus- ja huoltokustannukset. Markkinatilanteen 

elpymisellä oli osaltaan vaikutusta positiiviseen tulokseen koko vuoden osalta. 

(Cramo Oyj., 2010) 

 

Taantuman vaikutukset Cramon tuloksentekoon olivat myös varsin selkeät. EBITA-

liikevoitto tipahti suhteessa liikevaihtoon, mutta vähemmän kuin Ramirentin vastaavat 

lukemat. Myös Cramo onnistui kuitenkin sopeuttamaan toimintaansa hyvin suhteessa 

markkinatilanteen kehitykseen ja tulos pysyi positiivisena. Toimintaa pyrittiin viemään 

yrittäjävetoisempaan suuntaan toiminnan joustavuuden lisäämiseksi. Cramon 
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siirtokelpoisten tilojen toiminta kannatteli myös yrityksen tulosta pärjäämällä hyvin 

myös vaikeina talouden aikoina. 

 

5.3 Yritysten käyttämät selviytymisstrategiat 

Aikaisemmin tutkimuksen teoriaa käsittelevässä luvussa tutustuttiin yritysten 

selviytymisstrategioihin. Tässä alaluvussa yritysten vuosikertomuksia tutkimalla 

selvitämme mitä kyseisistä strategioista Cramo ja Ramirent ovat käyttäneet 

tutkittavalla ajanjaksolla. Kahden edellisen alaluvun yhteydessä nousi jo esiin 

muutamia yrityksen käyttämiä strategioita. Tässä luvussa niihin paneudutaan 

kuitenkin laajemmin teorian pohjalta. 

 

5.3.1 Asemoituminen useille markkinoille ja asiakasryhmille 

Ramirent Oyj:n Suomen ja Ruotsin markkinoiden suurin eroavaisuus on riippuvuus 

rakennusteollisuudesta, joka on Suomessa merkittävästi vähäisempi kuin Ruotsissa. 

Ruotsissa Ramirent on aktiivisesti yrittänyt laajentaa toimintaansa ja 

asiakaskuntaansa rakennusteollisuuden ulkopuolelle. Teollisuusyritykset ovat olleet 

yksi merkittävä uusi asiakassektori johon yritys on Ruotsissa pyrkinyt laajentumaan. 

Yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta oli myös suuresti kannatellut infrastruktuurin 

ja julkisivusaneerauksen asiakassektorit taantuman aikana. Ramirentin tarkoituksena 

on myös tulevaisuudessa jatkaa asiakaskuntansa laajentamista ja 

rakennusteollisuudesta riippuvan riskin pienentämistä. Tämä oli ollut jo merkittävä 

tavoite ennen taantuman alkamista. (Ramirent Oyj., 2007 - 2010) 

 

Cramo Oyj:ssä on asiakaskunnan laajentamisen sijaan keskitytty asiakasprosessin 

parantamiseen ja odotetaan myös parantuneen prosessin tuovan mukanaan uusia 

asiakkaita. Yritys on kuitenkin myös havainnut rakennusteollisuuden korostuneen 

merkityksen ja pitää asiakaspohjan laajentamista tärkeänä. Ramirentin tapaiseen 

tavoitteen asetteluun ei kuitenkaan ole suoranaisesti lähdetty. (Cramo Oyj., 2007 - 

2010) 

 

Molemmissa tutkimuksen yrityksissä oli kiinnitetty huomiota rakennusteollisuuden 

korostuneeseen merkitykseen. Ramirent oli myös määrätietoisesti pyrkinyt 
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laajentamaan markkinapohjaansa erityisesti teollisuusyrityksiin. Ramirent oli myös 

havainnut laajan asiakaspohjan tasanneen taloudellisia heilahteluja taantuman 

iskiessä. Cramossa markkinapohjan ja asiakaspohjan laajentamiseen ei yksittäisenä 

asiana ollut kiinnitetty yhtä paljon huomiota, vaikka asian merkittävyys oli myös 

huomioitu. 

 

5.3.2 Valmiudet laskevan myynnin kohtaamiseen 

Ramirent Oyj:n mukaan kysyntä konevuokraus markkinoilla hiljeni merkittävästi 

vuoden 2008 lopussa Suomessa sekä Ruotsissa. Ramirent aloitti sopeutustoimet heti 

vuoden 2008 aikana molemmissa maissa ja kalustoa sekä henkilöstöä sopeutettiin 

vastaamaan uutta markkinatilannetta. Ramirent myös kertoi varautuvansa 

markkinoiden heikkenemisen jatkumiseen lisätoimenpidesuunnitelmalla, joka 

keskittyy kustannusrakenteen tehostamiseen ja toimintojen tasapainottamiseen. 

Toimenpide ohjelmaa toteutettiin Ruotsissa vuoden 2009 aikana jatkuneilla 

henkilöstövähennyksillä sekä toiminnan tehostamisella. Yritys myös totesi Ruotsin 

sopeutustoimien olleen oikein ajoitettuja ja tehokkaita. Suomessa vuoden 2009 

aikana Ramirent suoritti myös henkilöstön vähennyksiä sekä karsi 

toimipisteverkkoaan toiminnan optimoimiseksi. Markkinatilanteen helpottuminen 

vuoden 2010 aikana säästivät yritykset toiminnan lisäsopeutuksilta. (Ramirent Oyj., 

2008 - 2010) 

 

Cramo Oyj aloitti myös sopeuttamistoimet heti myynnin alettua laskea voimakkaasti 

vuoden 2008 lopulla. Suomessa yritys sopeutti henkilökuntaa ja piti kahdet 

yhteistoimintaneuvottelut. Cramon ruotsin segmentissä aloitettiin myös toimenpiteet 

toiminnan sopeuttamiseksi. Suomessa Cramo jatkoi kaikkia toimintoja koskevia 

henkilöstönvähennyksiä vuonna 2009. Vanhan vuokrauskaluston myynnillä kaluston 

määrää sopeutettiin vastaamaan paremmin alentunutta kysyntää. Yritys myös lisäsi 

frachising-mallilla toimivien toimipisteiden määrää lisättiin ja kokonaisuudessaan 

toimipisteverkkoa karsittiin Suomessa edelleen. Ruotsissa kalustoa sopeutettiin 

myyntitoimenpiteillä ja palauttamalla käyttöleasingsopimusten alaisia laitteita. 

Henkilöstökulujen karsimista lisättiin vastaamaan markkinoilla vallinnutta kysyntää. 

Vielä 2010 Cramo myi kuljettaja- ja operointipalveluja tarjoavan liiketoimintansa. 

(Cramo Oyj., 2008 - 2010) 
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Molemmat tutkimuksen yritykset olivat hyvin valmistautuneet laskevan myynnin 

tuomiin haasteisiin. Molemmissa maissa aloitettiin heti toimet kulujen karsimiseksi ja 

toimintojen tehostamiseksi. Toimia jatkettiin ja tehostettiin kun vuoden 2009 näkymät 

muuttuivat negatiivisempaan suuntaan. Molemmat yritykset myös näkivät että 

toimenpiteillä oli merkittäviä positiivisia vaikutuksia niiden tulokseen. 

 

5.3.3 Yritysten palveluiden ja tuotteiden promootio 

Yritysten palveluiden ja tuotteiden promootiossa Ramirent oli yrityksistä 

aktiivisemmin asiaan huomiota kiinnittänyt yritys. Ramirent oli varsinkin Ruotsissa 

keskittynyt vahvasti brändinsä tunnettavuuden parantamiseen. Ruotsissa Ramirent 

teki yhteistyötä Ruotsin jääkiekkoliigan kanssa vuonna 2007. Hyvien tulosten 

ansiosta yhteistyö laajennettiin sponsoriohjelmaksi vuodelle 2008. Ramirent oli 

muutenkin aktiivisesti mukana urheilutapahtumissa, muun muassa Ruotsin rallissa 

yritys oli näkyvästi esillä. Vuonna 2008 Ramirent teki myös sponsorointi yhteistyötä 

Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueen kanssa, tavoitteena oli muun muassa lisätä 

naisten kiinnostusta vuokrausalaan. Ramirentillä on myös oma nettitelevisio, jonka 

avulla jaetaan tietoa yrityksestä ja tuotteista. Tässä kanavassa Ramirenttiä voidaan 

pitää edelläkävijänä konevuokrausalalla. Vuosien 2008 ja 2009 aikana Ramirent 

myös sopi vanhojen asiakkaiden kanssa merkittäviä uusia pitkäaikaisia sopimuksia 

niin Suomessa kuin Ruotsissa. (Ramirent Oyj., 2007 - 2010) 

 

Cramo oli omassa markkinoinnissaan perinteisimmillä linjoilla. Yrityksen mielestä 

toimipisteiden verkko on perinteinen ja toimiva markkinointikanava 

konevuokrausalalla. Cramo olikin panostanut koko henkilöstölle annettavaan myynti- 

ja markkinointikoulutukseen. (Cramo Oyj., 2007 - 2010) 

 

Markkinoinnin ja tuotteiden promootion saralla Ramirent oli yrityksistä selvästi 

aktiivisempi osapuoli, varsinkin Ruotsissa. Taustalla oli vahvasti yrityksen halu 

brändinsä tunnetuksi tekemiseen. Cramo puolestaan luotti enemmän henkilökunnan 

ja toimipisteverkon toimimiseen markkinointikanavana. 
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5.3.4 Kohti taantuman jälkeistä kasvua 

Ramirent Oyj:n strategiaan kuuluu laajeneminen yritysostojen kautta, täten yritys 

etsiikin jatkuvasti sopivia ostokohteita. Suomessa kohteina ovat lähinnä pienet ja 

keskisuuret konevuokraustoimialan yritykset. Ruotsissa Ramirent osti vuoden 2007 

lopussa laite ja konevuokrausyrityksen, jonka hankinnalla oli tarkoitus vahvistaa 

markkina-asemaa Tukholman ja Uppsalan alueilla. (Ramirent Oyj., 2007) 

 

Vuonna 2008 Ramirent osti Suomessa pääkaupunkiseudulla toimivan 

Rakennuskonevuokraamo Oy:n liiketoiminnan. Taloudellisen taantuman pahimpana 

vuonna 2009 ei Ramirent tehnyt Suomessa tai Ruotsissa suoria yritysostoja, mutta 

kaksi Lemminkäinen-konsernin tytäryhtiötä ulkoistivat rakennuskonetoimintansa 

Ramirentille Suomessa. Ulkoistaminen mahdollistaa asiakkaan keskittymisen 

ydinliiketoimintaansa ja auttaa Ramirenttiä kehittämään ja lujittamaan 

asiakassuhdettaan. (Ramirent Oyj., 2008 - 2009) 

 

Vuonna 2010 Ramirent oli jälleen aktiivinen yritysostoissa. Suomessa se hankki 

ostamalla Havator-konsernin henkilönostinliiketoiminnan, ja allekirjoitti viisivuotisen 

vuokra- ja yhteistyösopimuksen. Ruotsissa Ramiren hankki yrityskaupalla 

Hyrmaskiner i Gävle AB:n. Kauppa vahvisti yhtiön asemaa Keski-Ruotsissa ja lisäsi 

toimipisteiden määrää viidellä.   (Ramirent Oyj., 2010) 

 

Cramo Oyj on myös toiminut koko tutkimuksen ajan aktiivisesti toimintansa ja 

markkina-asemansa vahvistamiseksi. Vuonna 2007 Cramo osti kolmen paikallisen 

konevuokraus yrityksen toiminnot. Lisäksi se osti Sisu Diesel Oy:n raskaan luokan 

dieselgeneraattorien vuokraustoiminnan, jolla vahvistettiin asemaa väliaikaisen 

sähköntuotannon alueella. Myös Ruotsissa Cramo suoritti kolme yritysostoa, joiden 

tarkoituksena oli markkinaosuuden vahvistaminen. (Cramo Oyj., 2007)  

 

Vuoden 2008 aikana Cramo hankki itselleen Pohjolan Teline Oy:n telipalvelu 

liiketoiminnan. Samana vuonna Lemminkäinen Talo Oy:n kahden tytäryhtiön 

kalustokannan, ja samalla sovittiin viiden vuoden yhteistyösopimus. 

Ulkoistamissopimuksen nähtiin tarjoavan etuja molemmille osapuolille keskittyä 

ydinosaamiseensa. Ruotsissa vahvistettiin asemaa Keski- ja Etelä-Ruotsissa 

kahdella yritysostolla. Tukholman alueella nostovuokraus yritys Kranabin oston avulla 
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Cramo saavutti johtavan aseman nostolaitteiden vuokraajana. Vuoden 2009 aikana 

Cramo teki Ruotsissa yhden yrityskaupan jolla edelleen vahvistettiin markkina-

asemaa Tukholman alueella. Lisäksi Etelä-Ruotsissa lisättiin yhteistyötä Cramon 

Tanskan toimintojen kanssa. Suomessa ei vuoden 2009 aikana tehty merkittäviä 

yrityshankintoja. (Cramo Oyj., 2008 - 2009) 

 

Vuonna 2010 Cramo suoritti yhdenyritysoston niin Suomessa kuin Ruotsissakin. 

Suomessa Cramo hankki osan Lambertsson Oy:n vuokrausliiketoiminnasta, 

hankinnalla pyrittiin vahvistamaan Cramon markkina-asemaa Suomessa. Ruotsissa 

Cramo vahvisti edelleen markkinajohtajuuttaan Tukholman alueella hankkimalla 

Svensk Byggleasingin vuokraustoiminnan. Myös Frijo AB:n kanssa tehty 

ulkoistamissopimus edisti tätä tavoitetta. Cramo Oyj:ssä nähtiinkin tilanteen ja 

markkina-aseman olevan kehittyneen suotuisasti ajatellen talouden elpymistä. 

(Cramo Oyj., 2010) 

 

Molemmat yritykset olivat tarkastelujaksolla pyrkineet aktiivisesti lisäämään 

markkina-asemaansa yritysostojen avulla. Ennen taantuman alkua toiminta oli ollut 

aktiivisempaa, mutta myös taantuman aikana yritykset olivat tehneet tärkeiksi 

näkemiään kauppoja. Molemmat yritykset myös näkivät että niiden nykyinen 

markkina-asema antoi niille hyvät lähtökohdat talouden kääntyessä jälleen nousuun. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Finanssikriisin huteraa pohjaa oli alettu rakentamaan vuosia ennen varsinaisen kriisin 

laukeamista. Huonojen poliittisten valintojen ja liian riskinottohaluiseksi kehittyneen 

finanssisektorin takia rakennettiin kupla jonka puhkeaminen oli vain ajan kysymys. 

Ensimmäisten varoitusmerkkien ilmaannuttua vuosien 2006 - 2007 aikana alkoi koko 

ongelman laajuus vasta hahmottua. Asuntoluottojen arvopaperistamisen ja liian 

pitkälle ketjutetut hedge-rahastot olivat nostaneet tuotteiden riskin niin korkeaksi että 

pienikin pudotus asuntomarkkinoilla voisi laukaista pankeille mittavat tappiot. 

 

Nämä riskit laukesivat Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden käännyttyä laskuun. 

Seurauksena pankit ja asuntoluotottajat joutuivat tekemään suuria alaskirjauksia 

sijoitusten menetettyä arvonsa. Alaskirjausten kasaantuessa myös Yhdysvaltojen 

hallinnon oli tultava rahoituslaitosten avuksi pelastamaan ongelmiin ajautuneita 

rahoituslaitoksia ja niiden vastaosapuolia maksukyvyttömyyden varalta. Valtion halu 

pelastaa ongelmiin ajautuneita pankkeja tuli vastaan kun toimet finanssipankki 

Lehman Brothersin pelastamiseksi epäonnistuivat, ja pankille ei löytynyt markkinoilta 

uutta omistajaa. Lehman Brothersin kaatuminen aiheutti markkinoille valtavan 

negatiivisen shokin ja luottamuksen katoamisen. Seurauksena oli vakava 

markkinahäiriö jossa systeemiriski laukeamisen seurauksena rahoitusmarkkinoiden 

jäätyminen alkoi heijastua myös reaalitalouteen. Lainamarkkinat sulkeutuivat koska 

luottamusta yritysten maksukykyyn ja vakavaraisuuteen ei ollut. Finanssikriisin 

noidankehä oli valmis luottamuksen puute rahoitusmarkkinoihin ja yritysten 

maksukykyyn pakotti useat valtiot pelastamaan pulaan ajautuneita pankkejaan. 

 

Rahoitusmarkkinoiden ongelmat näkyivät myös vääjäämättä reaalitaloudessa ja 

maailmantalouden hidastumisena. Monissa maissa BKT:n kehitys kääntyi 

negatiiviseksi ja samalla työttömyys lähti nopeaan kasvuun. Euroopassa ongelmat 

kasaantuivat muutamien maiden Kreikan johdolla ajauduttua ongelmiin 

valtionlainojensa kanssa. Monet valtiot olivat pitkään eläneet vahvasti velkaantuen ja 

pankkien tukemisen ja talouden taantumisen taakka katkaisi viimein niiden 

sietokyvyn rajan. Eurooppa koki oman noidankehänsä kun valtio toisensa jälkeen 
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joutui markkinoiden testattavaksi. Pulaan joutuneiden maiden tukemiseksi jouduttiin 

myös Euroopassa rakentamaan monenlaisia pelastus- ja rahoituspaketteja. 

 

Suomen ja Ruotsin talouksiin taantuma iski vuoden 2008 aikana, kun BKT:n kasvu 

pysähtyi kuin seinään. Seuraavana vuonna taantuman vaikutukset olivat entistä 

selvemmin näkyvissä kun molemmissa maissa työttömyys nousi rajusti, ja samalla 

BKT:n muutos kääntyi vahvasti negatiiviseksi. Valtioiden velkaantuminen lähti myös 

kasvuun menojen pysyttyä ennallaan, mutta tulojen pudottua merkittävästi. Käännös 

parempaan tapahtui vuonna 2010 kun kansantalous kääntyi jälleen nousu-uralle. 

 

Taantuman vaikutukset näkyivät hyvin nopeasti konevuokraustoimialan tutkituissa 

yrityksissä. Odotetusti yritysten liikevaihto lähti laskuun molemmissa maissa, josta 

seurasi myös nopea kannattavuuden heikentyminen. Kannattavuuden heikentyminen 

oli kuitenkin odotettua pienempää, ja yritykset olivatkin nopeita reagoimaan myynnin 

laskuun. Yleisellä tasolla taantuman vaikutukset tutkittuihin yrityksiin olivat pitkälti 

odotetun mukaisia. Tutkittujen yritysten samankaltaisuuden sekä Suomen ja Ruotsin 

tilanteen samankaltaisuudesta johtuen suuria eroavaisuuksia ei yritysten eikä maiden 

välillä havaittu. Tutkimuksen toiseksi kohdemaaksi olisikin ehkä kannattanut valita 

jokin rakenteeltaan enemmän erilainen valtio. 

 

Taantuman vaikutusten tultua näkyviin molemmat yritykset olivat nopeita reagoimaan 

laskevaan myyntiin sopeuttamalla toimintaansa. Voidaankin katsoa yritysten olleen 

hyvin valmistautuneita laskevan myynnin kohtaamisen strategisella alueella. 

Henkilöstöä, toimipisteverkkoa ja kalustoa sopeutettiin nopealla aikataululla 

vastaamaan muuttunutta tilannetta.  Asemoituminen uusille markkinoille ja 

asiakasryhmille nähtiin yrityksessä myös tärkeänä kannattavuuden ylläpitäjänä. 

Riippuvuutta rakennusteollisuudesta pyrittiin määrätietoisesti laskemaan löytämällä ja 

kasvattamalla muita asiakasryhmiä. Toimintamallit joilla uusia asiakasryhmiä 

tavoiteltiin, poikkesivat kuitenkin toisistaan. Cramossa lähdettiin prosessien 

kehittämisen kautta vaikuttamaan asiakaskokemukseen. Ramirent keskittyi 

suoremmin hakemaan ja asemoitumaan uusille asiakasryhmille. 

 

Yritysten tuotteiden ja palvelun strategisella alueella Ramirent oli yrityksistä selvästi 

aktiivisempi toimija. Varsinkin Ruotsissa yritys oli keskittynyt brändinsä tunnetuksi 
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tekemiseen ja promootioon. Cramo lähestyminen näkökulmaan oli paljon 

toimintalähtöisempi ja perustui palveluverkkoon ja toimintamalliin, sekä niiden 

kehittämiseen. Yritykset olivat myös tehneet taantuman aikana yritysostoja ja näin 

yrittäneet lisätä markkina-asemaansa. Taantumaa ei suoranaisesti nähty 

mahdollisuutena, mutta yritykset yrittivät selvästi asemoida itsensä parhaaseen 

mahdolliseen asemaan markkinatilanteen paranemista ja taantuman päättymistä 

varten. 

 

Tutkimuksen aineisto oli kasattu yritysten vuosikertomuksista ja suoranaista 

vastausta siihen onko yritysostot tapahtunut taantuman luoman mahdollisuuden 

seurauksena ei voida sanoa. Tähän vastaukseen auttaisi yrityksissä tehtävät 

haastattelut, jotka avaisivat näkökantoja yritysten tekemien päätösten takana. 

Tutkimus antaa kuitenkin hyvin kuvan yleisellä tasolla yritysten käyttämistä 

strategioista. Vaikka niiden taustalla olevien motiivien ja syiden syvempi taso jää 

hieman hämäränpeittoon. 

 

Vaikka tutkimuksen yritykset yhdessä kattavat molemmissa tutkimuksen maissa yli 

puolet alan liikevaihdosta, ei tutkimuksen yleistettävyys välttämättä ole hyvä alan 

pienempiin toimijoihin. Tutkimuksen isoilla yrityksillä voidaan katsoa olevan 

paremmat mahdollisuudet tiettyjen toimintojen toteuttamiseen kuin pienemmillä 

yrityksillä.  

 

Jatkotutkimusaiheina olisi mahdollista syventää yritysten strategioiden taustalla 

olevia syitä, esimerkiksi haastattelujen avulla. Tällöin päästäisi syvemmin sisälle 

yrityksissä taantuman aikana vallinneeseen ajatusmaailmaan. Tutkimuksen aluetta 

olisi myös mahdollista laajentaa sellaisille maantieteellisille alueille joilla 

konevuokraustoiminta poikkeaa enemmän Pohjoismaisesta käytännöstä. 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia alan pienempien paikallistentoimijoiden selviytymistä 

taantumasta.  
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