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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella vuonna 2008 kärjistyneen 

finanssikriisin aiheuttamien suhdannevaihteluiden vaikutusta Nasdaq OMX Helsinkiin 

listattujen teknologia-alan yritysten suorituskykyyn. Käytännössä tutkielmassa siis 

analysoidaan vuonna 2007 pörssiin listautuneiden suomalaisten teknologia-alan yritysten 

kannattavuuden, maksukyvyn sekä vakavaraisuuden tunnuslukuja vuosina 2007 ja 2010, 

sekä tunnuslukujen kehitystä tällä aikavälillä. 

Tutkielman päätavoitteena on selvittää millaisiin listautuneisiin teknologia-alan yrityksiin 

finanssikriisi vaikutti eniten. Aineiston yritykset klusteroidaan toimialan sisäisiin 

strategisiin ryhmiin kolmen yrityskohtaisen muuttujan perusteella klusterianalyysiä 

hyödyntämällä. Lopputuloksena on kolme strategista ryhmää, joiden nimiksi annetaan 

pienet perinteikkäät yritykset, keskisuuret diversifioituneet yritykset sekä innovoituneet 

yritykset. 

Muodostuneiden strategisten ryhmien välisiä suorituskyvyn eroja analysoidaan Kruskal-

Wallis-testiä hyödyntämällä. Ryhmien välillä vallitsevista tilastollisesti merkitsevistä 

eroista voidaan päätellä, että finanssikriisin aikana suurimmat muutokset yritysryhmien 

välille syntyivät vakavaraisuuden tunnusluvuissa. Suurimpana kärsijänä jokaisella 

suorituskyvyn osa-alueella nähdään innovoituneiden yritysten ryhmä. Vastaavasti vähiten 

finanssikriisistä on kärsinyt pienten ja perinteikkäiden yritysten ryhmä, jonka tunnusluvut 

ovat jopa parantuneet tarkasteluvälillä. 

Ryhmien suorituskyvyn tunnusluvuista ja niiden kehityksestä voidaan tehdä johtopäätös, 

että finanssikriisi on toiminut ryhmien välisiä eroja tasaavana tekijänä. Tätä havaintoa 

tukee se fakta, että jokaisen ryhmien välillä vallitsevan tilastollisesti merkitsevän eron 

riskitaso on kasvanut tarkasteluvälillä tai tilastollisesti merkitsevä ero on hävinnyt 

kokonaan.   



 
 

 
 

Abstract 

Author: Valtteri Immonen 

Faculty: LUT School of Business and Management, Business administration 

Instructor: Satu pätäri 

 

The purpose of this Bachelors thesis is to examine how the latest financial crisis effected 

the performance of listed Finnish corporations that operate in technology industry. Thus 

the thesis includes Finnish technology oriented corporations that were listed in 2007 and 

analysis of these corporations’ 2007 and 2010 key ratios in profitability, solvency and 

liquidity. 

The aim of the thesis is to find out what kind of listed Finnish technology oriented 

corporations the financial crisis effected the most. The corporations of the thesis’ 

material are divided in strategic groups based on three company-specific factors by 

using cluster analysis. As a result of the cluster analysis the corporations are divided in 

three clusters called ”small traditional corporations”, ”middle-sized diversified 

corporations” and ”innovated corporations”. 

Performance differences between the strategic groups are analyzed by utilizing Kruskal-

Wallis test. By analyzing statistically significant differences between the groups we can 

conclude that the greatest differences caused by the financial crisis are to be found in 

solidity ratios. The strategic group of innovated corporations seem to have taken the 

greatest hit in all three fields of performance. To same extent the lightest hit was taken 

by the group of small traditional corporations which has even improved it’s performance 

during the crisis. 

By analyzing the key ratios and their development a conclusion can be made that the 

financial crisis has been a factor that has made the differences between groups more 

even. This finding is supported by the fact that the statistically significant differences’ risk 

levels have increased or the differences have completely disappeared.  
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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Nykypäivän globaalissa markkinataloudessa erinäisten taloudellisten shokkien aallot 

voivat ulottua yllättävän laajalle alueelle. Negatiivisten shokkien aiheuttama kadonnut 

luottamus talouteen heijastuu kuluttajien ja rahoitusmarkkinoiden kautta yrityksiin, minkä 

tuloksena moni yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa konkurssiin. Hyvä esimerkki 

suuresta negatiivisesta shokista koettiin 2008, kun Yhdysvalloista alun saanut 

finanssikriisi vaikutti koko maailman talouteen merkittävästi. Monet varmasti muistavat 

myös 1990-luvun lopulla puhjenneen it-kuplan, jonka seurauksena monet suomalaisetkin 

teknologia-alan yritykset kokivat konkursseja ja merkittäviä liikearvon alaskirjauksia. 

Yritysten taloudelliset vaikeudet nähdään suurina vaikeuksina, sillä niiden seurauksena 

yritysten luotonsaanti vaikeutuu ja yritykset joutuvat tekemään asioita, jotka ovat haitallisia 

niiden sidosryhmille. Toisaalta tutkimukset viittaavat myös, että taloudelliset kriisit voivat 

parantaa yritysten suorituskykyä, sillä kriisin vallitessa yritysjohtajat joutuvat tekemään 

vaikeita tuottavuuden maksimoivia päätöksiä, joita he eivät normaalissa tilanteessa tekisi. 

Taloudellinen kirjallisuus onkin kuvaillut taloudellisien kriisien ja niiden seurauksien 

tarkastelun tärkeäksi tavaksi yritysten optimaalisten pääomarakenteiden 

määrittelemiseksi. (Opler & Titman, 1994, 1015-1016) 

Vuonna 2008 kärjistynyt maailmanlaajuinen finanssikriisi aiheutti yhden suurimmista 

taloudellisista shokeista maailmantaloudelle. Varsinainen kriisin siemen ulottuu 2000-

luvun alkupuolelle asti, kun yhdysvaltalaiset pankit alkoivat myöntämään asuntolainoja 

todella heppoisin perustein, ja lainoja myönnettiin jopa asiakkaille joilla ei ollut 

todellisuudessa minkäänlaista mahdollisuutta selviytyä lainojen takaisinmaksuista. Näitä 

lainoja kutsutaan subprime-luotoiksi. Lainojen myöntämisen jälkeen asuntolainat myytiin 

eteenpäin investointipankeille – käytännössä siis pankit siirsivät vastuunsa eteenpäin ja 

pienensivät omaa riskiään. (Sokala, 2009) 

Investointipankit puolestaan niputtivat asuntolainat johdannaisiksi, ja niistä tuli osa suuria 

luottovelkakirjoja. Sijoittajat ostivat luottovelkakirjoja luottaen niiden parhaisiin 
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mahdollisiin luottoluokituksiin. Todellisuudessa pankkien rahoittamat luottoluokitusyksiköt 

olivat kuitenkin myöntäneet luokitukset hyvätuottoisille arvopapereille todella löyhin 

perustein, eivätkä niiden luottoluokitukset vastanneet todellisuutta. Lisäksi markkinoilla oli 

käsitys, että alueelliset asuntomarkkinat eivät korreloisi keskenään koko Yhdysvalloissa. 

Tämän oletuksen siivittämänä oletettiin, että niputtamalla asuntolainoja maantieteellisesti 

suurelta alueelta sijoitustyökalun volatiliteetti laskisi. Vuonna 2006 Yhdysvaltojen 

asuntomarkkinat kokivat kuitenkin maanlaajuisen romahduksen ja pankit kärsivät suuria 

luottotappioita; luottovelkakirjat joiden piti olla turvallisia sijoituskohteita osoittautuivatkin 

arvottomiksi. Tämän seurauksena kompleksiset velkaketjut aiheuttivat luottamuksen 

romahtamisen markkinoilla, joka johti monien rahoituslaitosten ja pankkien suuriin 

vaikeuksiin Yhdysvalloissa. (The Economist, 2013; Sokala, 2009) 

Aluksi oletettiin että kriisi ulottuisi pääasiassa ainoastaan Yhdysvaltojen 

rahoitusmarkkinoille, mutta Yhdysvaltojen talouden keskeinen vaikutus 

maailmantaloudelle aiheutti kriisin leviämisen myös useisiin muihin kansantalouksiin 

(Laitamäki & Järvinen, 2013, 93). Investointipankki Lehman Brothersin kaatumisen 

jälkeen vuonna 2008 tilanne eskaloitui, ja osakekurssit putosivat kaikkialla maailmassa 

(Sokala, 2009). Suomen bruttokansantuote (BKT) oli vielä vahvassa 4,9 prosentin 

nousussa vuonna 2007, mutta kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden häiriötilan 

aiheuttama maailmanlaajuinen talouskriisi alkoi kuitenkin näkyä myös Suomen BKT:n 

kasvun hiipumisena vuonna 2008, ja 2009 bruttokansantuotteen kasvukehitys koki suuren 

romahduksen kun se laski 8,3 prosenttia (Tilastokeskus, 2015). Todellinen romahduksen 

laatu käy kuitenkin tarkastelemalla Nasdaq OMX helsingin indeksin arvoa, joka oli vuoden 

2008 alusta (11627) sukeltanut vuoden loppuun (5365) mennessä 54% (Nasdaq, 2015). 

Vuonna 2009 Suomen teollisuuden tuoma arvonlisäys pieneni lähes viidenneksellä, ja 

suurimmat häviäjät olivat suomalainen teknologiateollisuus sekä metsäteollisuus 

(Suomen pankki, 2011, 15). Tullin tarjoamien tilastojen mukaan vuonna 2009 Suomen 

viennin arvo koki suuren romahduksen, kun se laski 31 prosenttia 45 miljardiin euroon. 

Tämän jälkeen viennin arvo ei ole tähän mennessä saavuttanut 60 miljardin euron 

lukemaa (Tulli 2015).  
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Teknologiateollisuus on toiminut Suomen tuottavuuden, teollisen tuotannon ja ulkomaan 

kaupan veturina, ja ulkomailla Suomi tunnetaankin teknologiaosaamisestaan muun 

muassa Nokian takia. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologiatoimialan (ICT) asema 

teknologisen kehityksen eturintamassa onkin ollut todella hyvä, minkä lisäksi 

finanssikriisiä edeltänyt globaali investointibuumi loi hyvät kasvuolosuhteet muille 

teknologiateollisuuden toimialoille Suomessa (Suomen pankki, 2011, 45). Kysymys 

kuuluukin kuinka tämä Suomen taloudelle tärkeä toimiala pystyy suoriutumaan 

taloudellisten vaikeuksien vallitessa. Tämä työ keskittyy nimenomaan tutkimaan 

suomalaisten listattujen teknologia-alan yritysten suorituskykyä finanssikriisin aikana.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella vuonna 2008 kärjistyneen finanssikriisin 

aiheuttamien suhdannevaihteluiden vaikutusta Nasdaq OMX Helsinkiin listattuihin 

teknologia-alan yrityksiin. Aihe on mielenkiintoinen, sillä teknologiateollisuus on yleisesti 

ottaen suhdanneherkkä ala. Tutkimuksessa tullaan hyödyntämään klusterianalyysiä, 

jonka avulla päätellään millaiset pörssiin listatut teknologia-alan yritykset ovat selvinneet 

kriisistä parhaiten ja mitkä huonoiten. Toisin sanoen yrityksistä muodostetaan toimialan 

sisäisiä strategisia ryhmiä, joiden suorituskyvyn tunnuslukujen kehitystä vertaillaan. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Millaisiin listautuneisiin teknologia-alan 

yrityksiin finanssikriisi vaikutti eniten. Aiheen päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkimus 

sisältää alakysymyksiä, joiden tarkoitus on tukea varsinaiseen tutkimuskysymykseen 

vastaamista. Alakysymykset ovat: 

 ”Millaisia toimialan sisäisiä ryhmiä aineiston yrityksistä muodostuu? 

”Esiintyykö muodostettujen toimialan sisäisten ryhmien välillä eroavaisuuksia 

kannattavuudessa, maksuvalmiudessa ja vakavaraisuudessa?” 

Kirjallisuuden kannalta tutkimus rajataan yritysten suorituskykyä ja strategisia ryhmiä 

koskevaan kirjallisuuteen. Suorituskyvyn kannalta kirjallisuus rajataan sen määritelmää, 

mittausta ja taloussuhdanteiden vaikutusta koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksen 
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aineisto rajataan vuonna 2007 Nasdaq OMX Helsinki -pörssiin listautuneisiin teknologia-

alan yrityksiin, jotka toimivat TOL2008-luokituksen mukaan toimialoilla 26 ja 62. 

Maantieteellisesti tutkimus on rajattu Suomeen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tutkimusaineiston yritykset tullaan jaottelemaan strategisiin ryhmiin SAS Enterprise 

Guiden klusterianalyysiä hyödyntämällä. Yritykset klusteroidaan yrityksen koon 

(liikevaihto), innovaatiotason (kehittämismenot/liikevaihto) sekä yritysten 

toimialaluokitusten määrän perusteella, jolla mitataan diversifioitumisastetta. Tämän 

jälkeen muodostuneiden strategisten ryhmien välisiä eroja suorituskyvyn tunnusluvuissa 

analysoidaan hyödyntämällä Kruskal-Wallis varianssianalyysiä. 

Tutkimusaineisto koostuu 19:stä suomalaisesta teknologia-alan yrityksestä ja niiden 

tilinpäätöslähtöisistä suorituskyvyn tunnusluvuista. Tutkimukseen on valittu AMADEUS-

tietokannasta yritykset jotka kuuluvat toimialoihin ”tietokoneiden sekä elektronisten ja 

optisten laitteiden valmistus” (TOL26)  ja ”ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä 

toiminta” (TOL62). Lisäksi kriteerinä on NASDAQ Helsinki OMX –pörssiin listautuneisuus 

vuonna 2007. Klusterointiin käytetyt muuttujat on kerätty AMADEUS-tietokannasta 

vuodelta 2007 ja yritysten suorituskykyä kuvaavat tunnusluvut vuosilta 2007 ja 2010. 

Lisäksi aineiston yritysten kehittämiskustannukset kerättiin yritysten vuosikertomuksista 

vuodelta 2007. 

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Yleisesti katsottuna yritysten suorituskyvystä on tehty paljon tutkimusta ja kirjallisuutta. 

Taloussuhdanteiden vaikutusta yritysten suorituskykyyn on tutkittu melko laajasti ja myös  

viime aikaisen finanssikriisin vaikutuksia on tutkittu, mutta sen vaikutuksista rajattuihin 

toimialoihin on tehty hyvin rajallinen määrä tutkimuksia. Finanssikriisin vaikutuksia  

yritysten suorituskykyyn on tutkittu muun muassa serbialaisten suurten ja keskisuurten 
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yritysten tasolla Denčić-Mihajlovin (2013) toimesta, sekä kreikkalaisen 

elintarviketeollisuuden tasolla Notta & Vlachvei (2014) toimesta. 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Kuten kuviosta 1 käy ilmi, tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu 

pääasiassa yritysten suorituskykyä ja toimialojen sisäisiä strategisia ryhmiä koskevista 

tieteellisistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Suorituskykyä koskeva teoria koskee lähinnä 

suorituskyvyn mittaamista, minkä lisäksi työssä käydään läpi tutkimuksia jotka käsittelevät 

talouskriisien vaikutusta yritysten suorituskykyyn. Toimialojen sisäisiä strategisia ryhmiä 

koskevan kirjallisuuden lisäksi perehdytään tutkimuksiin, jotka käsittelevät strategisten 

ryhmien vaikutusta yritysten suorituskykyyn. Näillä teorioilla saadaan muodostettua työlle 

viitekehys, jonka avulla pystytään klusteroimaan yritykset niiden strategisten muuttujien 

perusteella ja analysoimaan ryhmien välisiä muutoksia niiden suorituskyvyssä 

finanssikriisin aikana. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa eli johdannossa käydään läpi finanssikriisiä ja 

sen vaikutuksia Suomen talouteen. Itse finanssikriisin käsitteleminen syvällisemmin ei ole 

kovinkaan relevanttia tutkimuksen luonteen takia, joten sitä ei käsitellä johdannossa 

esitettyä laajemmin. Tämän lisäksi käydään läpi tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä, 

rajauksia ja teoreettista viitekehystä. Lisäksi määritellään tutkimusongelmat ja siitä 

johdetut alaongelmat.  

Toisessa kappaleessa käsitellään suorituskyvyn määritelmää ja sen mittaamista, sekä 

käydään läpi aikaisempia tutkimuksia koskien taloudellisten suhdanteiden vaikutusta 

yritysten suorituskykyyn. Lisäksi käsitellään toimialojen sisäisiä strategisia ryhmiä ja 

niiden vaikutusta yritysten suorituskykyyn. Työn kolmannessa kappaleessa eli 

empiirisessä osassa tutkitaan finanssikriisin vaikutusta suomalaisten teknologia-alan 

yritysten suorituskykyyn klusteroimalla yritykset strategisiin ryhmiin, jonka jälkeen 

tutkitaan eri ryhmien suorituskykyjä ja vertaillaan ryhmien välisiä eroja hyödyntämällä 

Kruskal-Wallis varianssianalyysiä. Lisäksi tehdään profiilikatsaus aineiston yritysten 

toimialoille. Neljännessä kappaleessa käydään läpi työn johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2 Suorituskyky 
 

2.1 Suorituskyvyn määritelmä 
 

Suorituskyvylle on monia eri määritelmiä erilaisissa konteksteissa ja se nähdään hyvin 

moniulotteisena asiana. Lebas (1995, 23) määrittelee suorituskyvyn tulevaisuuden 

potentiaaliksi valjastaa yrityksen toiminnat yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös 

Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen (2006, 14) määrittelevät suorituskyvyn hyvin 

samankaltaisesti: suorituskyky on yrityksen kyky saavuttaa asetettuja tavoitteita. 

Suorituskykyä tarkasteltaessa pelkkä omistajien tarpeiden tyydyttäminen ei riitä, vaan 

yrityksien sidosryhmät ja niiden tarpeet tulee myös ottaa huomioon (Pekkola, 2006, 9).  

Suorituskyky voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen suorituskykyyn analyysin näkökulman 

mukaan. Kun suorituskykyä tarkastellaan yrityksen sisältä päin, voidaan puhua sisäisen 

suorituskyvyn analysoinnista. Kun yrityksen suorituskykyä tarkastellaan yrityksen 

ulkopuolelta, voidaan puhua ulkoisen suorituskyvyn analysoinnista. Sisäinen suorituskyky 

on monesti ulkoista suorituskykyä spesifimpää, sillä yrityksen sisäisellä tarkastelijalla joka 

tarkastelee erityisesti suorituskyvyn pientä osa-aluetta, on tarkempaa ja parempaa 

informaatiota käytössään kuin ulkopuolisella analysoijalla, joka analysoi suorituskykyä 

kokonaisuutena. Toisaalta tämä jaottelu ei välttämättä rajaudu pelkästään tarkastelijan 

näkökulman perusteella, sillä myös yritys voi tarkastella ulkoista suorituskykyään ja 

ulkopuolinen tarkastelija sisäistä suorituskykyä, tosin rajoitetummalla informaatiolla. 

(Rantanen, 2001, 5-6) 
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Kuvio 2 Yrityksen sisäinen ja ulkoinen suorituskyky (Rantanen, 2001, 5) 

 

Kuviossa 2 esitettyä jakoa tarkastelemalla voidaan hahmottaa eri analyysikohteiden 

jaottelu ulkoiseen ja sisäiseen suorituskykyyn. Kuten kuvasta käy ilmi, myös yritys voi 

tarkastella ulkoista suorituskykyään esimerkiksi benchmarking-menetelmän avulla. Tässä 

työssä keskitytään vahvasti ulkoisen suorituskyvyn analysointiin, sillä aineiston 

informaatio muodostuu yritysten tilinpäätöksistä.  

 

2.2 Suorituskyvyn mittaaminen 
 

Myös suorituskyvyn mittaamiselle on erilaisia toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. 

Neelyn (1998, 5) mukaan suorituskyvyn mittaus on prosessi, joka ilmaisee menneisyyden 

tapahtumat lukuina ja nämä tapahtumat edelleen määrittelevät nykyistä suorituskykyä. 

Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen (2006, 11) taas määrittelevät suorituskyvyn mittauksen 

prosessiksi, jonka tarkoituksena on selvittää tai määrittää tunnuslukuja käyttäen jonkin 

liiketoiminnallisen tekijän tila.  
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Suorituskyvyn mittaukseen tähtäävät tutkimukset ja mallit tulisi määritellä niin, että 

organisaatioiden tavoitteet ja niiden saavuttaminen tulisi mitatuksi, jotta saadaan 

realistinen kuva yrityksen strategioiden ja niihin käytetyiden tapojen tehokkuudesta 

(Gunasekaran, Patel & Mcgaughey, 2004, 335). Braz, Scavarda & Martins (2011, 752) 

toteavat hyvän suorituskykymittariston olevan kvantitatiivinen ja keskittyvän objektiivisiin 

arvoihin subjektiivisten arvojen sijasta, sillä mittariston tulisi olla yksinkertainen ja helposti 

ymmärrettävä, jotta siitä olisi helppo päätellä mitä ja millä tavoilla kohdetta mitataan. 

Yrityksen suorituskykyä voidaan mitata monilla eri mittareilla ja sen mittaamiselle ei ole 

vakiintunutta menetelmää. Mittarit voidaan jakaa taloudellisiin ja ei-taloudellisiin 

mittareihin. Toivasen (2001, 127) mukaan ei-taloudellisilla mittareilla on etuja, kuten niiden 

toimintaläheisyys, mutta niiden vertailukelpoisuus on huono. Taloudelliset mittarit sopivat 

organisaation liiketaloudellisten tavoitteiden ohjaamiseen ja monitorointiin sekä niiden 

toteutumisen seuraamiseen (Pekkola, 2006, 13). Yksi suosituimmista tavoista mitata 

yrityksen suorituskykyä näillä kummallakin osa-alueilla on Balanced Scorecard (BSC), 

joka mittaa suorituskykyä talouden, asiakkuuksien, sisäisten toimintojen, 

innovaatiivisuuden ja oppimisen perspektiiveistä (Kaplan & Norton, 1993, 174). Neelyn, 

Gregoryn & Plattsin (1995, 83) mukaan käytettävät mittarit tulee kuitenkin määritellä 

tutkimuksen kontekstia myötäileviksi, ja tässä työssä keskitytäänkin laskentatoimen 

tuottamaan taloudellisen suorituskyvyn mittaristoon maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja 

kannattavuuden tunnuslukujen avulla.  

 

2.3 Suorituskyvyn mittaamisen haasteita 
 

Nykypäivänä on esitetty kritiikkiä taloudellisia mittareita kohtaan, sillä ne eivät välttämättä 

pysty kuvaamaan modernien organisaatioiden suorituskykyä realistisesti yritysten monien 

erilaisten strategioiden takia (Johnson & Kaplan, 1987, 256; Bourne, Neely, Plattsi & Mills, 

2002, 1292). Lönnqvist et al. (2006, 31) toteavat, että taloudelliset mittarit eivät useasti 

anna riittävän laajaa kuvaa kohteesta, jotta niiden avulla voitaisiin tehdä toimenpiteitä. 

Lisäksi on esitetty kritiikkiä yleisesti suorituskyvyn mittausta kohtaan laskusuhdanteiden 

aikana, sillä laskusuhdanteen aikana yritykset vähentävät muun muassa asiakaspalvelun, 

tuotekehityksen ja henkilöstöhallinnon kuluja; näin toimiminen väärentää todellista kuvaa 
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suorituskyvyn tilasta, sillä lyhyen aikavälin säästöt näkyvät pitkän aikavälin 

tuotantoprosessin heikkenemisenä (Kaplan,1983, 697). 

Ghalayini, Noble & Crowe (1997, 207) käsittelevät suorituskyvyn mittausta teollisessa 

ympäristössä tutkimuksessaan. 1980-luvulle asti teollisuusalan yritykset käyttivät 

suorituskyvyn mittaamiseen pelkästään taloudellisia tunnuslukuja kuten sijoitetun 

pääoman tuottoprosenttia. Heidän mukaansa nämä mittarit eivät yksinkertaisesti sovi 

suorituskyvyn mittaamiseen teollisessa ympäristössä, sillä ne eivät kykene huomioimaan 

varsinaisia suorituskyvyn ongelmia teollisuuden yrityksissä. Sen sijaan, että mittarit 

tukisivat toiminnan optimointia ja osoittamaan kehityssuuntia muuttuvassa ympäristössä, 

ne keskittyvät vain lähinnä monitoroimaan liiketoimintaa. Lisäksi nämä tunnusluvut 

perustuvat sisäiseen laskentatoimeen, joka keskittyy vähentämään 

työvoimakustannuksia. Teollisuuden toimialoilla työkustannukset ovat kuitenkin 

keskimääräisesti vain 12 % valmistuskustannuksista, kun taas kiinteät kustannukset ovat 

50 - 55 %. 

Lisäksi Ghalayini et al. listaavat viisi muuta taloudellisen mittarin rajoitetta teollisuuden 

aloilla: 

 Mittarit keskittyvät taloudellisiin raportteihin, jotka ovat tavallisesti vähintään 

kuukauden vanhoja, ja ne kertovat kuukausia vanhoista päätöksistä. Taloudelliset 

raportit ovat siis monesti liian vanhoja ollakseen hyödyllisiä. 

 Mittarit mittaavat suorituskykyä vain taloudellisesta näkökulmasta. Tuotannon 

kannalta tärkeitä mittareita kuten valmistusaikaa ja tuotantoaikataulussa pysymistä 

on vaikea mitata rahassa. 

 Mittarit eivät sovellu kertomaan yrityksen eri osastojen suorituskyvystä – jokainen 

osasto on erilainen. 

 Mittarit eivät ota huomioon liiketoiminnan jatkuvan kehityksen konseptia. 

 Mittarit eivät sovellu uusiin liikkeenjohtotapoihin, jotka jakavat vastuuta ja 

autonomiaa alemmas organisaatiossa. 

Venkatraman & Ramanujam (1986, 804) kuitenkin muistuttavat että luotettavan 

suorituskyvyn mittaamiseen tutkimuksissa tulisi kiinnittää ensisijaisesti huomiota datan 

laadun lisäksi datan lähteeseen. Riippumatta siitä onko data taloudellista vai 
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operationaalista informaatiota on tärkeää varmistaa datan oikeellisuus, sillä välikäsien 

kautta saatu informaatio saattaa olla monella tapaa puutteellista.  

 

2.4 Taloudellisten kriisien vaikutus yritysten suorituskykyyn 
 

Viimeaikaisen finanssikriisin vaikutusta on tutkittu todella paljon makrotaloudellisesti, 

mutta finanssikriisin vaikutusta yritysten suorituskykyyn on tutkittu verrattain vähän 

varsinkin toimialakohtaisesti lukuun ottamatta pankkisektoria. Kuten esimerkiksi Denčić-

Mihajlovin (2013) tutkimus, joka keskittyy serbialaisten yritysten suoriutumiseen 

finanssikriisin aikana, ovat suurin osa yritysten suorituskykyä koskevista tutkimuksista 

maakohtaisia, eivätkä ne keskity määriteltyyn toimialaan. Tässä luvussa tarkastellaan 

taloudellisten kriisien vaikutusta yritysten suorituskykyyn ja kannattavuuteen, minkä 

jälkeen luvuissa 2.4.1 ja 2.4.2 tarkastellaan taloudellisten kriisien syy-seuraus suhteita 

yritysten maksukykyyn ja vakavaraisuuteen. 

 Finanssikriisillä on tutkimuksissa havaittu selvä vaikutus yritysten suorituskykyyn ja 

erityisesti kannattavuuteen. Yap, Mohamed & Chong (2014, 1) käsittelevät 

tutkimuksessaan finanssikriisin vaikutusta malesialaisten yritysten suorituskykyyn. 

Tutkimuksessa 70 teollisuuden alalla toimivaa yritystä jaoteltiin klusterianalyysiä 

hyödyntämällä neljään eri ryhmään: huonoihin, keskivertoa huonompiin, keskivertoa 

parempiin ja hyvin taloudellisesti menestyviin. Tutkimuksessa löydettiin selvä yhteys 

finanssikriisin ja yritysten taloudellisen menestyvyyden välillä, ja esimerkiksi hyvin 

menestyvien yritysten määrä tippui 46:sta kuuteen vuoteen 2010 mennessä.  

Myös kreikkalaisen elintarviketeollisuuden selviytymistä finanssikriisistä on tutkittu. 

Tutkimuksen aineistona oli 128:n yrityksen taselaskelmat vuosilta 2006-2011, joiden 

pohjalta laskettiin erilaisia suorituskykyyn liittyviä tunnuslukuja. Yritysten suorituskyvyssä 

havaittiin vuonna 2009 selvä muutos, jolle pyrittiin löytämään selittäviä tekijöitä 

paneelidata-analyysillä. Analyysillä saatiin selville, että ennen finanssikriisiä ainoa 

varsinainen yritysten kannattavuutta selittävä tekijä oli yritysten markkinaosuus. 

Finanssikriisin aikana markkinaosuuden lisäksi löydettiin merkittävä positiivinen 

korrelaatio yrityksen kannattavuuden ja maksukyvyn välillä. Lisäksi odotetusti yritysten 
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velkaantumisasteella oli merkittävä negatiivinen vaikutus yritysten selviytymiseen 

kriisistä. Tutkimuksen lopputulemana oli, että yrityksen hyvä maksukyky on elintärkeä 

tekijä yritysten selviytymiselle ja kilpailukyvyn säilyttämiselle taloudellisten kriisien aikana. 

(Notta & Vlachvei, 2014, 454) 

Myös muita taloudellisia kriisejä koskevien tutkimusten tulokset ovat yleistettävissä tämän 

työn kontekstiin. Claessens, Djankov & Xu (2000, 23-28) tutkivat yritysten suorituskykyä 

Aasian taloudellisen kriisin aikaan. Tutkimuksen aineisto koostui yhteensä yli 850:stä 

julkisesti listatusta yrityksestä, jotka olivat neljästä eri maasta joihin kriisi kohdistui sekä 

kahdesta kriisin ulkopuolisesta maasta, joita käytettiin vertailun kohteena. Yritysten 

kasvua ja rahoitusrakennetta vertaamalla ei löydetty varsinaista mikrotaloudellista 

todistetta yritysten kasvun hidastumisesta kriisin takia. Sen sijaan huomattiin, että monella 

yrityksellä oli heikko pääomarakenne ja suorituskyky ennen kriisiä, mikä johti yritysten 

haavoittuvuuteen; yrityksillä oli korkean riskin omaavia investointeja sekä suuria määriä 

ulkoista pääomaa. Tuloksena oli siis johtopäätös, että yrityskohtaiset heikkoudet jotka 

olivat olemassa jo ennen kriisiä, olivat suurin tekijä yritysten suorituskyvyn 

heikkenemisessä.  

Edellisten tutkimusten lisäksi Denčić-Mihajlov (2013, 8-15) tutki serbialaisten suurten ja 

keskisuurten yritysten kannattavuutta finanssikriisin aikana 2008-2011. Hän totesi että 

kehnot makrotaloudelliset olosuhteet heijastuvat selvästi esimerkiksi yritysten 

velkaisuuteen ja varsinkin lyhytaikaisten velkojen määrään. Yritysten kannattavuuden 

suhteen tehtiin samansuuntaisia havaintoja Claessens et al. (2000) ja Notta et al. (2014) 

tekemien tutkimuksien kanssa, kun yritysten koolla, kasvulla ja maksukyvyllä todettiin 

olevan positiivinen korrelaatio kokonaispääomantuottoprosenttiin, sekä finanssikriisiä 

edeltävällä velkaantuneisuudella negatiivinen korrelaatio yrityksen nettotulokseen.  

Kuten mainitut tutkimukset osoittavat, yritysten kriisiä edeltävät toimenpiteet määrittävät 

pitkälti taloudellisten kriisien vaikutukset yritysten suorituskykyyn, ja varsinkin kriisiä 

edeltävä taloudellinen joustavuus on tärkeässä asemassa. Suurin osa eurooppalaisista ja 

yhdysvaltalaisista yritysjohtajista sanoo taloudellisen joustavuuden, joka määritellään 

yrityksen kyvykkyydeksi selvitä negatiivisista tuloshokeista ja hyödyntää positiivisia 

shokkeja, olevan yrityksen taloudellisten päämäärien tärkein tavoite, ja sitä pidetäänkin 
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yleisesti keskeisimpänä tekijänä yritysten selviytymisessä lamasta (Ang & Smedema, 

2011, 774; Almeida & Weischbach, 2011, 691). 

 

2.4.1 Yritysten maksukyky ja taloudelliset kriisit 

 

Kun yrityksen ulkoisen rahoituksen saaminen vaikeutuu, on sen taloudellinen joustavuus 

tärkeässä asemassa yrityksen menestymisen kannalta (Gamba & Triantis, 2008, 2263). 

Yritykset voivat nykypäiväisten empiiristen mallien avulla arvioida optimaalisen 

käteisvarojen määrän, joka taas määrää pitkälti yrityksen taloudellisen joustavuuden 

lyhyellä aikavälillä (Duchin, Ozbas & Sensoy, 2010, 24). Nämä mallit eivät kuitenkaan ota 

huomioon äärimmäisiä taloudellisia kriisejä, jotka vaikeuttavat yritysten ulkoisen 

rahoituksen saatavuutta. Jos yritys siis varautuu taloudelliseen kriisiin suuremmalla 

määrällä käteisvaroja, on sillä nykyisten empiiristen mallien mukaan optimaalista tasoa 

enemmän käteisvaroja. Duchin et al. (2010, 24) toteavat, että juuri nämä ylimääräiset 

käteisvarat auttavat yrityksiä selviytymään kriiseistä, ja rahoittamaan kriisien aikana 

investointeja joita ne eivät ilman näitä ylimääräisiä käteisvaroja pystyisi rahoittamaan.  

Koska käteisvarojen määrä on olennainen osa yritysten toiminnan rahoittamista 

taloudellisten kriisien aikana, on mielenkiintoista tietää muokkaavatko yritykset 

käteisvarojensa määrää mitenkään suhteessa taloudellisen kriisin todennäköisyyteen. 

Ang et al. (2011, 774-787) selvittivät asiaa tutkimuksessaan. Myös heidän mukaansa 

taloudellisten kriisien olennainen riski yrityksille on käteisvarojen loppuessa ulkopuolisen 

rahoituksen hankkimisen vaikeus. Kun luotettavimmat toiminnan rahoituksen lähteet ovat 

yrityksen sisäisiä, tulisi yritysten tämän hetkisten käteisvarojen määrän korreloida 

mahdollisen taloudellisen kriisin todennäköisyyden kanssa. Tutkimuksen tulos oli sinänsä 

yllättävä: keskimäärin yritykset eivät valmistaudu taloudellisiin kriiseihin ollenkaan. 

Toisaalta he toteavat, että yritysten investointi- ja rahoituspäätökset riippuvat vahvasti 

yritysten sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta, ja esimerkiksi heikosti taloudellisesti 

menestyvillä yrityksillä ei ole mahdollisuutta varautua taloudellisiin kriiseihin. He 

löytävätkin viitteitä siitä, että hyvin taloudellisesti menestyvät yritykset saattavat varautua 

taloudellisiin kriiseihin optimoimalla maksuvalmiuttaan.  
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Duchin et al. (2010) tutkivat ulkoisen rahoituksen saatavuutta finanssikriisin aikana ja 

tämän saatavuuden vaikutusta yritysten talouteen. Kriisin seurauksena rahoituslaitokset 

nostivat korkojaan ja niiden riskinottokyky aleni, minkä seurauksena ulkoisen rahoituksen 

saaminen yrityksille vaikeutui. Todettiin että tämän ulkoisen rahoituksen saatavuuden 

vaikeutumisen takia yritysten investoinnit laskivat 2007-2008 aikavälillä 6,4% normaalista 

keskiarvosta, ja negatiivisen tarjontashokin kausaalisen vaikutuksen takia tästä kärsivät 

eniten yritykset, joilla oli vähän käteisvaroja tai suuria määriä lyhytaikaista velkaa (Duchin 

et al. 2010, 28). Toisaalta Alfranseder & Dzhamalova (2014, 2, 20) toteavat että 

finanssikriisin vaikutukset teknologia-alan yritysten kehitysmenoihin ovat olleet lähes 

mitättömiä, sillä teknologia-alan yritykset ovat keskimäärin vain kasvattaneet 

kehitysmenojaan finanssikriisin aikana hyödyntämällä joko käteisvarojaan tai ulkoista 

rahoitusta. 

 

2.4.2 Yritysten vakavaraisuus ja taloudelliset kriisit  

 

Yritykset, jotka kohtaavat taloudellisia vaikeuksia eivät valitse pääomarakennettaan 

samalla tavalla kuin yritykset joiden talous on vakaalla pohjalla. Kehnot makrotaloudelliset 

olosuhteet luovat yrityksille paineita korkeasta velkaisuusasteesta ja varsinkin 

lyhytaikaisten velkojen määrästä. Vastaavasti makrotaloudelliset olosuhteet kuten 

erilaisten pääomaluokkien suhteelliset hinnat johtavat yritykset valitsemaan erilaisia 

pääomarakenteita eri aikoina, ja monesti nämä valinnat saattavat olla epäsuotuisia 

yritysten tavoitteiden kanssa. Pääoman puutteessa yritykset saattavat joutua esimerkiksi 

myymään osia liiketoiminnoistaan toiminnan jatkamiseksi. Kaksi tärkeää 

pääomarakenteisiin liittyvää teoriaa ovat ”tradeoff theory” sekä ”the pecking order theory”. 

Trade off –teorian mukaan yritykset valitsevat pääomarakenteensa punnitsemalla velan 

tai ulkoisen pääoman hankinnan hyötyjä, esimerkiksi verokevennyksiä, niiden 

kustannuksiin kuten korkoon. Pecking order -teorian mukaan taas yritys ensisijaisesti 

yrittää rahoittaa toimintansa sisäisellä rahoituksella, jonka jälkeen tarvittaessa siirrytään 

ottamaan velkaa. Viimeisenä vaihtoehtona on pääoman hankinta yrityksen ulkopuolelta 

esimerkiksi myymällä yrityksen osakkeita. (Barclay, Smith & Rochester, 2005, 9; 

Korajczyk & Levy, 2003, 76; Denčić-Mihajlov, 2014, 8) 
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Yritysten pääomarakenteen valinta on tärkeä, sillä pääomarakenteet vaikuttavat yrityksen 

tuottojen maksimointiin sekä yrityksen kykyyn toimia kunnolla kilpailullisessa 

ympäristössä (Shamsur, 2009, 2). Korajczyk ja Levy (2003, 105-106) tutkivat 

makrotaloudellisten olosuhteiden ja yrityskohtaisten rajoitteiden vaikutusta yritysten 

pääomarakenteeseen liittyviin valintoihin. Tutkimuksessa yritykset jaettiin kahteen 

joukkoon: taloudellisesti rajoittumattomiin ja rajoittuviin, ja näiden joukkojen päätöksiä 

koskien rahoitusrakennetta pyrittiin selittämään makrotaloudellisilla olosuhteilla sekä 

yrityskohtaisilla tekijöillä. Heidän mukaansa ainoa tekijä, joka suoraan vaikuttaa yritysten 

tavoiteltuun pääomarakenteeseen, on yritysten koko. Lisäksi tulosten mukaan 

rahoituspäätökseen vaikuttaa kuinka suuri poikkeama on yrityksen tavoitellusta 

pääomarakenteesta, sekä rahoitustavan suhteelliset kustannukset verrattuna muihin 

rahoitustapoihin. Taloudellisesti menestyvät yritykset siis pystyvät ajoittamaan 

rahoitukselliset päätöksensä niin, että tarvittavan omaisuuserän hinta on suotuisa, mikä 

tarkoittaa näiden yritysten olevan kykenevämpiä hyödyntämään makrotaloudellisia 

olosuhteita. Tutkimuksen tuloksissa taloudellisesti hyvin menestyvillä yrityksillä 

makrotaloudelliset olosuhteet selittivät 38 % - 48 % rahoitustavan valinnasta, siinä missä 

huonosti menestyvillä yrityksillä vastaava luku asettui välille 22-24 %. Lisäksi 

taloudellisesti hyvin menestyvät yritykset sallivat suuremmat heittelyt 

pääomarakenteellensa asetetusta tavoitetasosta. Poikkeamat tavoitellusta 

pääomarakenteesta selittivät huonosti menestyvillä yrityksillä 43 % - 47 % 

rahoitustarpeesta ja sen valinnasta vastaavan luvun ollessa 15 % - 21 % hyvin 

menestyvillä yrityksillä. Käytännössä siis taloudellisesti rajoittuneet yritykset ottavat mitä 

saavat silloin kun tarve vaatii huolimatta makrotaloudellisista olosuhteista. 

Tuoreen havainnon mukaan yritysten pääomarakenteet kuitenkin pysyvät lähes samoina 

niiden koko olemassaolon ajan, mikä tarkoittaisi sitä että niiden velkaisuusasteet 

pysyisivät melko vakaina myös taloudellisten kriisien aikana (Lemmon, Roberts & Zender, 

2008, 1575). Tämä tutkimus kuitenkin keskittyi yhdysvaltalaisille markkinoille, joiden 

makrotaloudelliset olosuhteet ovat pysyneet melko vakaina, eikä tutkimuksessa sen 

ajankohdan vuoksi ole otettu huomioon tuoreinta finanssikriisiä. Samshur (2009, 1, 16-

18) toteutti vastaavanlaisen tutkimuksen, joka keskittyi Itä-Euroopan markkinoille, jotka 

kohtasivat makrotaloudellisia haasteita Venäjän talouskriisin sekä EU-jäsenyyden takia. 
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Päinvastoin kuin oletettiin, makrotaloudellisilla tekijöillä ei ollut merkittävää vaikutusta 

yritysten pääomarakenteen muuttuvuuteen, vaan yrityskohtaiset tekijät selittivät 

variaation lähes kokonaan eli tulokset vastasivat Lemmon et al. (2008) tutkimuksen 

lopputulemaa. Samshur (2009, 18) kuitenkin toteaa että yritykset tämänlaisilla 

siirtymävaiheessa olevilla markkinoilla, joilla vallitsee epäsymmetrinen informaatio, 

tapaavat omata optimaalista pienemmän velkaantuneisuuden esimerkiksi pääoman 

huonon saatavuuden takia ja tämä voi vaikuttaa merkittävästi pääomarakenteiden 

pysyvyyteen.  

 

2.5 Toimialojen sisäiset strategiset ryhmät 
 

Toimialojen sisäiset strategiset ryhmät ovat olennaisia tämän työn kannalta, sillä työn 

empiria-osiossa yritykset tullaan jaottelemaan strategisiin ryhmiin klusterianalyysiä 

hyödyntämällä. Tässä kappaleessa käsitellään strategisten ryhmien määritelmää sekä 

strategisten ryhmien vaikutusta yritysten suorituskykyyn.  

 

2.5.1 Strategisten ryhmien määritelmä 
 

Yrityksen strategian voi määritellä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden täsmennykseksi 

sekä toimintatapojen ja resurssien hyväksikäyttämiseksi näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Chandler, 1962, 15). Yrityksen käyttämät strategiset valinnat vaikuttavat 

esimerkiksi niiden tuotantoteknologiaan, tuotedifferentaatioon ja –diversifikaatioon sekä 

organisaatiomuotoon (Newman, 1978, 417).  

Perinteisessä teollisuuden toimialoja koskevassa kirjallisuudessa toimialojen sisäiset 

yritykset käsitettiin pitkälti strategisesti homogeenisiksi. Myöhemmissä julkaisuissa on 

käsitelty enemmän yritysten erilaisten käyttäytymismallien vaikutusta yritysten 

suoriutumiskykyyn markkinoilla, mikä on nostanut toimialojen sisäisen heterogeenisyyden 

keskeiseksi asiaksi tieteellisessä keskustelussa. Vaikka yritykset ovat toimialojen 

sisäisesti strategialtaan heterogeenisiä, löytyy toimialojen sisältä ryhmiä joiden 

strategioissa on samankaltaisuuksia. Näitä ryhmiä kutsutaan strategisiksi ryhmiksi. 
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Teoreettisesti strategiset ryhmät määritellään yritysten muodostamiksi klustereiksi, joiden 

sisällä yritykset toteuttavat samankaltaisia strategioita identtisillä resursseilla. (Duysters & 

Hagedoorn, 1995, 360) 

 

2.5.2 Strategisten ryhmien vaikutus yritysten suorituskykyyn 
 

Strategisten ryhmien ja yritysten suorituskyvyn mahdollinen yhteys on ollut keskeinen aihe 

strategisia ryhmiä koskevassa kirjallisuudessa. Monet tutkimukset ovat käsitelleet 

strategisten ryhmien ja suorituskyvyn välistä yhteyttä, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia 

(Dornier, Selmi & Delécolle, 2012, 29). Porterin (1979, 215) mukaan strategiset ryhmät 

vaikuttavat toimialan yritysten suorituskykyyn kahdella eri tavalla. Ensimmäiseksi 

strategiseen ryhmään tulon esteet, ”mobility barrierit”, vaihtelevat strategisten ryhmien 

välillä. Esimerkiksi ryhmään joka koostuu globaalisti tunnetuista brändeistä, on vaikeampi 

liittyä kuin sellaiseen strategiseen ryhmään, joka koostuu paikallisista pienyrityksistä. 

Porter kuitenkin huomauttaa, että ryhmään tulon esteet ainoastaan määrittelevät esteen 

tuottaman potentiaalisen suorituskyvyn yritykselle, ja toteutunut suorituskyky määräytyy 

yrityskohtaisten tekijöiden mukaan. Käytännössä siis ”mobility barrier” on rajapinta, jonka 

yläpuolella yrityksen tulee pysyä säilyäkseen strategisessa ryhmässä ja esimerkiksi 

tilanteissa joissa strategisen ryhmän rakenne muuttuu, tulee yrityksen hankkia tai oppia 

resursseja joiden avulla se pysyy rajapinnan yläpuolella (Kim & Lee, 2002, 544).  

Edellä mainitun rajapinnan konsepti perustuu ideaan siitä, että kilpailun taso strategisen 

ryhmän sisällä ja ryhmien välillä eroaa (Dornier et al., 2012, 27). Porterin (1979, 215) 

mukaan ”mobility barrierien” lisäksi myös strategisten ryhmien sisäinen kilpailuaste 

vaikuttaa yritysten suorituskykyyn.  Yritykset kohtaavat kilpailua sekä ryhmän sisällä että 

ryhmien välillä. Ryhmän sisäinen kilpailuaste määräytyy ryhmän rakenteen mukaan, 

mutta käytännössä pelkkä ryhmän olemassaolo nostaa yrityksen kohtaamaa 

kilpailuastetta, sillä muihin strategisiin ryhmiin kuuluvien yritysten kanssa kilpailemisella 

on vähemmän merkitystä kuin kilpailemisella yritysjoukkoa vastaan joka toimii esimerkiksi 

samassa segmentissä. Kiteytettynä Porterin mukaan sellaiset strategiset ryhmät jotka 

omaavat korkean ryhmään tulon esteen, omaavat korkean neuvotteluvoiman läheisien 
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toimialojen kanssa sekä alhaisen kysynnän joustavuuden suhteessa tuotteiden 

substituutteihin pääsevät käsiksi korkeisiin tuottoihin toimialalla.  

Dyusters & Haagedoorn (2000, 359-379) toteuttivat tutkimuksen, jossa tutkittiin 

kansainväliseen tietokoneteollisuuteen kuuluvien yritysten ydinkyvykkyyksien vaikutusta 

niiden suorituskykyyn. Tutkimuksen aineisto koostui 57 yhtiöstä, jotka tuolloin muodostivat 

kansainvälisen tietokoneteollisuuden ytimen. He loivat mallin, jossa analysoitiin 

suorituskyvyn eroavaisuuksia yksittäisten muuttujien perusteella, jotka liittyivät yritysten 

rakenteeseen, strategiaan ja ydinkyvykkyyksiin. Tulosten perusteella todettiin, että suurin 

positiivinen korrelaatio yrityksen suorituskykyyn oli teknologisella erikoistumisella, jota 

mitattiin yritysten patenttien määrällä. Keskeisin havainto tutkimuksessa tämän työn 

kannalta oli yritysten koon merkittävä negatiivinen korrelaatio yritysten suorituskykyyn. 

Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että strategisten ryhmien konseptin avulla voidaan vain 

rajoitetusti ymmärtää toimialojen heterogeenisuutta. Se kuitenkin auttaa hahmottamaan 

yritysten välisiä eroja. Varsinkin muista yrityksistä selvästi eroavien yritysten 

tunnistaminen helpottuu, kun jotkut yritykset eivät sijoitu mihinkään strategiseen ryhmään. 

Yritystasolla strategisten ryhmien analysointi voi kuitenkin auttaa hahmottamaan yritysten 

idiosynkraattisia ja yrityskohtaisia piirteitä jotka luovat eroja yritysten suorituskyvyissä. 

Short, Ketchen, Palmer & Hult (2007, 147-163) sisällyttivät tutkimukseensa 1165 yritystä 

kahdeltatoista eri toimialalta, ja tutkivat näiden strategiseen ryhmään kuuluvuuden, 

yrityskohtaisten tekijöiden ja toimialan vaikutusta yritysten suorituskykyyn. Tuloksena oli 

että kaikki edellä mainitut kolme tekijää vaikuttavat merkittävästi, ja niiden vaikutukset eri 

suorituskyvyn mittareihin vaihtelivat laajasti. Yritykset klusteroitiin strategisiin ryhmiin 

käyttäen dataa seitsemän vuoden ajalta, minkä jälkeen muuttujien aiheuttamaa varianssia 

suorituskyvyn mittareihin arvioitiin hierarkkisella lineaarisella mallilla. Suorituskyvyn 

mittareina käytettiin kokonaispääomantuottoa, markkina-arvoa kuvaavaa Tobins Q:ta 

sekä konkurssiriskiä kuvaavaa Altmanin Z:taa. Klusterointiin käytetyt strategiset muuttujat 

olivat yritysten innovaatiotaso sekä tavaramerkkien määrä, joiden perusteella klustereita 

muodostui neljä. Tutkimuksen tuloksena oli, että ROA:n varianssista 78.97 % selittyi 

yritysten yrityskohtaisilla tekijöillä, 6.35 % strategiseen ryhmään kuulumisella ja 14.68 % 

toimialalla. Sekä Tobinin Q:lle että Altmanin Z:aan yrityskohtaiset tekijät selittivät yli 90 % 
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varianssista. Strategiseen ryhmään kuuluvuudella havaittiin tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus kaikkiin kolmeen suorituskyvyn mittareihin. Toimialan aiheuttamalle varianssille 

ROA:an ja Tobinin Q:hun löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys, mutta Altmanin Z:aan 

vaikutus ei ollut merkitsevä. Käytännössä siis toisin kuin monissa muissa tutkimuksissa 

on todettu, Shortin et al. mukaan strategisilla ryhmillä on merkittävä vaikutus yritysten 

suorituskykyyn. 

Strategiseen ryhmään kuuluvuuden ja yrityksen suorituskyvyn välinen suhde on kuitenkin 

Coolin ja Dierickx (1993, 47) mukaan vähintäänkin kyseenalainen. Myös Dornier et al. 

(2012, 28) ovat samaa mieltä, ja heidän mukaansa myöhemmissäkään aihetta koskevissa 

tutkimuksissa ei ole löydetty suoraa selvää yhteyttä strategiseen ryhmään kuulumisen ja 

yrityksen suorituskyvyn välillä, vaan kyse on lähinnä Porterin (1979) mainitsemasta 

epäsuorasta yhteydestä, joka syntyy strategisten ryhmien sisäisestä kilpailuasteesta. 

Aihetta koskevia tutkimuksia on kritisoitu, sillä tutkimuksissa on usein oletettu että ryhmien 

sisäinen suorituskyvyn homogeenisuus johtaisi suurempaan variaatioon ryhmien 

välisessä suorituskyvyssä (Thomas & Pollock, 1999, 131). Thomaksen & Venkatramanin 

(1988,13) tutkimuksen mukaan tämä oletus on kuitenkin väärä, sillä strategisten ryhmien 

sisäisten yritysten suorituskykyjen välillä voi olla merkittäviäkin eroja. Näin ollen yritysten 

suorituskykyä ei voisi selittää niiden strategiseen ryhmään kuuluvuudella. Lisäksi alan 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa suorituskyvyn käsitettä on käsitelty lähinnä vain 

kannattavuuden kannalta, mikä on todella rajoitettu näkökulma suorituskyvyn käsitteelle 

empiirisesti (Venkatraman et al. 1986, 802; Thomas et al. 1988, 14). 
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3 Strategisten ryhmien suorituskyvyn empiirinen analyysi 
 

Ennen empiiristä analyysiä käydään läpi aineiston hankintamenetelmiä, sen rajaukseen 

liittyviä tekijöitä sekä aineiston yrityksiä kuvaavia tunnuslukuja ja muuttujia. Tämän jälkeen 

kuvaillaan analyysin etenemistä ja tehdään katsaus yritysten toimialoihin. Viimeiseksi 

käsitellään tuloksia ja vertaillaan niitä jo olemassa oleviin tutkimuksiin, joita on käyty läpi 

työn teoriaosassa. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 

Tutkimuksen aineiston yritykset ja niiden tilinpäätöstiedot vuosilta 2007 ja 2010 on 

poimittu AMADEUS-tietokannasta, jota ylläpitää Bureau Van Dijk. Lisäksi yritysten 

kehitysmenot vuodelta 2007 poimittiin yritysten vuosikertomuksista. Amadeuksessa 

aineiston rajaavina tekijöinä käytettiin NASDAQ OMX Helsinki –pörssiin listautumista 

sekä toimialoihin 26 ja 62 kuulumista. Nämä toimialaluokitukset ovat ”tietokoneiden sekä 

elektronisten ja optisten laitteiden valmistus” sekä ”ohjelmistot, konsultointi ja siihen 

liittyvä toiminta”. Lisäksi työn kontekstin takia yritysten täytyy olla ollut listattuna pörssiin 

vuonna 2007. Tämän takia aineistosta jouduttiin rajaamaan neljä yritystä pois. nämä 

yritykset olivat Scanfil Oyj, Detection Technology Oyj, Siili Solutions Oyj ja Nixu Oyj. 

Lisäksi Nokia Oyj poistettiin aineistosta sen korkeiden ”outlier-arvojen” takia, jotka 

vääristivät klusterianalyysin ryhmien muodostamista. Loppujen lopuksi aineistoon kuuluu 

siis 19 yritystä. Aineiston yritykset, niiden toimialaluokitukset sekä suorituskyvyn 

tunnusluvut on esitetty liitteessä 1. 

Ennen varsinaista tutkimusta käydään läpi aineiston yrityksien toimialoille ominaiset 

piirteet, jotta saadaan kuva toimialojen luonteesta. Itse analyysin ensimmäinen 

analysointimenetelmä on klusterianalyysi. Klusterianalyysi suoritetaan SAS Enterprise 

Guidella. Yritykset klusteroidaan niiden vuoden 2007 koon, innovaatioasteen ja 

diversifioitumisasteen mukaan. Juuri vuoden 2007 tietojen käyttö on tärkeää, sillä näin 

saadaan hahmotettua yritysten strateginen sijoittuminen finanssikriisiä edeltävältä ajalta. 

Yritysten kokoa kuvattiin liikevaihdolla ja innovaatioastetta laskemalla yrityksen 
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kehitysmenojen ja liikevaihdon suhde. Diversifioitumisaste määriteltiin yritysten 

toimialaluokitusten määrän mukaan.  Toimialaluokituksia aineiston yrityksillä oli tosin 

maksimissaan vain kaksi. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa vertaillaan strategisten ryhmien välisiä eroja 

suorituskyvyn tunnusluvuissa, ja tässä käytetään apuna Kruskal-Wallis -testiä. Kruskal-

Wallis -testillä testataan vähintään kolmen ryhmän keskiarvojen yhtäsuuruutta, eli 

käytännössä tarkastellaan löytyykö ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Kruskal-

Wallis -testi sopii hyvin aineistolle, sillä se sopii pienelle otantamäärälle ja sitä 

käytettäessä ei oleteta aineiston olevan normaalijakautunutta. 

Amadeus-tietokannasta poimitut suorituskykytunnusluvut koskevat yritysten 

kannattavuutta, maksukykyä ja vakavaraisuutta. Näitä suorituskyvyn osa-alueita mitataan 

taloudellisilla mittareilla jotka ovat tilinpäätöslähtöisiä. Käytännössä siis yritysten 

suorituskykyä tarkastellaan ulkoisen suorituskyvyn näkökulmasta. Tunnusluvut sekä 

niiden laskemiseen käytetyt kaavat ja lähteet on listattu taulukkoon 1. Kannattavuuden 

tunnusluvuiksi valittiin nettotulos-% ja kokonaispääomantuotto-%, maksukyvykkyyden 

tunnusluvuiksi current ratio sekä käteisvarojen määrä, sekä vakavaraisuuden 

tunnusluvuiksi nettovelkaantumisaste-% ja omavaraisuusaste-%.  

Erilaisten taloudellisten tunnuslukujen määrä on suuri, joten tunnuslukujen valintaa on 

syytä perustella. Sijoitetun pääomantuotto-%:n sijaan toiseksi kannattavuutta kuvaavaksi 

tunnusluvuksi valittiin kokonaispääomantuotto-%, sillä se antaa kokonaisvaltaisemman 

kuvan yritykseen sidotun pääoman tuottavuudesta, ja toisaalta nämä kaksi lukua antavat 

monesti saman suuntaisia tuloksia. Nettotulos-% valittiin toiseksi kannattavuuden 

tunnusluvuksi, sillä se antaa hyvän kokonaiskuvan yrityksen kyvystä tuottaa voittoa.  
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Taulukko 1 Työn empiirisessä osiossa käytetyt muuttujat, niiden laskemiseen käytetyt kaavat sekä 

keräykseen käytetty lähde. Suorituskyvyn muuttujien kaavat on poimittu Amadeuksesta. 

Suorituskyvyn muuttujat Laskukaava Lähde 
Nettotulos-% 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
∗ 100 

AMADEUS 

Kokonaispääomantuotto-% 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡

𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 

 

AMADEUS 

Current ratio 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

 

AMADEUS 

Käteisvarat 𝐾ä𝑡𝑒𝑖𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
 

 

AMADEUS 

Omavaraisuusaste-% 𝑂𝑚𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
∗ 100 

 

AMADEUS 

Nettovelkaantumisaste-% 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑜𝑚𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡
∗ 100 

AMADEUS 

 
Klusteroinnin muuttujat 

  

Liikevaihto  AMADEUS 

Innovaatioaste 𝐾𝑒ℎ𝑖𝑡𝑦𝑠𝑚𝑒𝑛𝑜𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
 

 

Vuosikertomukset & 
AMADEUS 

Diversifioitumisaste Yksi toimiala=0 
Kaksi toimialaa=1 

AMADEUS 

 

Maksukyvykkyyden tunnusluvuiksi valittiin current ratio ja käteisvarojen määrä, vaikka 

käteisvarojen määrä ei itsessään ole varsinainen tunnusluku. Käteisvarat suhteutetaan 

yritysten liikevaihtoon, jotta yritysten koko ei vääristä yritysten välisiä eroja. Käteisvarat 

otettiin mukaan analyysiin kirjallisuusosiossa nousseiden tekijöiden takia. Muun muassa  

Duchin et al. (2010) nostivat käteisvarojen määrän melko tärkeäksi tekijäksi yritysten 

selviytymisessä taloudellisista kriiseistä. Käteisvarojen todella likvidiä luonnetta otettiin 

tasapainoittamaan yrityksen vaihto-omaisuuden huomioon ottava current ratio, koska sen 

tarkasteluperspektiivi on hieman pidempi kuin monesti käytetyllä quick ratiolla. 

Omavaraisuusaste-% valittiin vakavaraisuuden ensimmäiseksi tunnusluvuksi, sillä se 

kuvaa hyvin yrityksen tappion sietokykyä, ja nettovelkaantumisaste-% toiseksi 

tunnusluvuksi koska se kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta. Aineistossa ei ole puuttuvia 
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havaintoja lukuun ottamatta Innofactor Oyj:n nettovelkaantuneisuusasteprosenttia 

vuodelta 2007, joka puuttui Amadeuksen tarjoamasta tietokannasta. 

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Itse analyysin ensimmäinen vaihe oli klusterianalyysi, joka tehtiin SAS Enterprise Guiden 

avulla. Klusterointi suoritettiin Wardin menetelmällä. Liikevaihdon muuttujassa havaittiin 

suuri outlier-arvo joka poistettiin, ja tämän seurauksena Nokia Oyj poistui analyysistä 

kokonaan. Cubic Clustering Criterion sekä PST T-squared –kriteerin mukaan klusterien 

määräksi valittiin kolme. Ryhmien väliset tilastolliset eroavaisuudet klusteroivissa 

muuttujissa testattiin Kruskal-Wallis testillä. Ryhmien välillä havainnoitiin tilastollisesti 

merkitsevät erot diversifoitumisasteen suhteen yhden prosentin riskitasolla sekä 

innovaatiotason suhteen viiden prosentin riskitasolla. Yritysten koon eli liikevaihdon  

suhteen tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. Klusterianalyysin lopputuloksena 

yrityksistä muodostui kolme strategista ryhmää, joita on käsitelty tarkemmin kappaleessa 

3.4.1. 

Seuraavaksi testattiin Kolmogorov-Smirnov -testillä noudattavatko suorituskyvyn 

muuttujat normaalijakaumaa. Testin nollahypoteesina on, että tarkasteltavat muuttujat 

noudattavat normaalijakaumaa. Jos testin tuloksen p-arvo on pienempi kuin riskitaso, 

nollahypoteesi hylätään. Aineiston jakautuneisuus on olennaista analysointiin käytettävän 

testin valinnan kannalta. Kolmogorov-Smirnov –testin mukaan yritysten nettotulos-%, 

kokonaispääomantuotto-% sekä käteisvarat ovat vuosilta 2007 ja 2010 

normaalijakautuneita. Nettovelkaantumisasteen sekä Current ration muuttujien kannalta 

havaittiin, että ne eivät ole kummankaan vuoden osalta normaalijakautuneita. 

Omavaraisuusaste oli vuoden 2010 osalta normaalijakautunut, mutta vuoden 2007 osalta 

ei.  
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Kuvio 3. Analyysin eteneminen pääpiirteittäin. 

 

Koska aineisto on melko pieni ja osa aineistosta ei noudata normaalijakaumaa, valikoitui 

ryhmien välisiä tilastollisia eroavaisuuksia suorituskyvyn tunnusluvuissa mittaavaksi 

testiksi Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis -testin nollahypoteesina on, että ryhmien 

keskiarvojen välillä ei ole eroa. Jos testin tuloksen p-arvo on pienempi kuin testin riskitaso, 

nollahypoteesi hylätään eli keskiarvot poikkeavat ryhmittäin. Sekä Kolmogorov-Smirnovin 

että Kruskal-Wallis osalta riskitasona käytettiin arvoa 0,05. Testien sekä tunnuslukujen 
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analyysin kohdalla tulee ottaa huomioon, että Innofactor Oyj:n 2007 

nettovelkaantuneisuusaste puuttuu aineistosta. Kruskal-Wallis -testin p-arvot olivat 

riskitasoa pienempiä ainoastaan vuoden 2007 current ratiossa, 

omavaraisuusasteprosentissa sekä nettovelkaantuneisuusprosentissa. 

  

3.3 Teknologiateollisuus toimialana  
 

Teknologiateollisuuden rooli Suomen kansantaloudelle on suuri, sillä se vastaa yli 

puolesta Suomen viennistä, ja se työllistää välillisesti tai suoraan jopa 700 000 ihmistä 

Suomessa. Käytännössä ilman teknologiateollisuutta suomalaisen hyvinvointivaltion 

ylläpitäminen olisi mahdotonta. Teknologiateollisuus ry:n mukaan Suomen 

teknologiateollisuus sisältää viisi toimialaa; tietotekniikka, elektroniikka- ja 

sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus sekä suunnittelu ja 

konsultointi. Näistä päätoimialoista kaksi ensimmäistä ovat tutkimuksen kannalta 

keskeisiä. (Teknologiateollisuus ry, 2015a) 

Teknologiateollisuus ry:n tekemän jaottelun perusteella suurin osa (13) tämän työn 

aineistoon kuuluvista yrityksistä toimii tietotekniikan alalla. Tietotekniikka-ala on vahvasti 

B2B-painoitteista, sillä sen tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on usein yritysten 

tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen. Lopputuotteina on usein ohjelmistoja, 

tietotekniikkaan liittyviä palveluita ja konsultointia sekä sisällön tuotantoa. Tietotekniikka-

ala työllisti vuonna 2014 53000 ihmistä Suomessa. (Teknologiateollisuus, 2015b) 

Loput aineiston yrityksistä (6) toimivat Teknologiateollisuus ry:n jaottelun mukaan 

elektroniikka- ja sähköteollisuuden alalla. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ala koostuu 

tietoliikennelaitteiden, sähkökoneiden ja instrumenttien valmistuksesta. Alan henkilöstö oli 

vuonna 2014 Suomessa 42000 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 114 000 - alalle on 

tyypillistä tuotannon ulkoistaminen alhaisemman työkustannuksen maihin. Vuonna 2014 

alan yritysten liikevaihto oli yhteensä 14,9 miljardia euroa. Viennin kannalta tämä toimiala 

on Suomelle selvästi tärkein, sillä toimialan tuotannosta 80 % menee vientiin ja sen osuus 

koko teknologia-alan viennistä on noin puolet. (teknologiateollisuus, 2015c)  
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3.3.1 Tietotekniikkateollisuus 

 

Tietotekniikan alan liikevaihto vuonna 2008 oli 6,5 miljardia euroa ja vuonna 2013 8,4 

miljardia euroa (Teknologiateollisuus, 2014, 10). Kyseinen toimiala ei siis ole kohdannut 

yleisesti otettuna kovin suurta iskua finanssikriisin takia. Walker et al. (2008) tutkimuksen 

mukaan kuitenkin 43 % länsimaisista yrityksistä leikkasivat tietotekniikkaan liittyviä 

kustannuksia joko halvemman kustannusten maihin ulkoistamalla tai yksinkertaisesti 

leikkaamalla osia sisäisistä toiminnoista. Lisäksi todettiin, että IT-alan yrityksissä oli 

käynnissä rakenteellinen muutos: asiakkaat pienensivät IT-projektien kokoa ja viivästivät 

IT-toimintojen kehitystä. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että finanssikriisin 

vaikutukset keskittyivät suurilta osin valinnaisiin ulkoistettuihin toimintoihin eikä 

varsinaiseen ohjelmistojen kehitykseen ja ylläpitoon. 

Aineistoon kuuluvista tietotekniikka-alan yrityksistä kaikki keskittyvät tavalla tai toisella 

ohjelmistoihin. Kahden viimeisimmän vuosikymmenen aikana ohjelmisto-ala on ollut yksi 

maailman nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista, ja myös suomalainen ohjelmistoala 

on ollut vahvassa nousujohteessa 1990-luvulta lähtien (Kuivalainen, Lindqvist, 

Saarenketo & Äijö, 2006, 8). Ohjelmistoala on kuitenkin teollisuuden alana nuori, sillä 

ohjelmistoja joita luokitellaan teollisiksi tuotteiksi, on valmistettu vasta joitakin 

vuosikymmeniä (Haikala & Merijärvi, 2004, 23). Ohjelmistoteollisuuden liikevaihdosta noin 

kolmannes koostuu viennistä, ja alan pienet kotimarkkinat rajoittavat ohjelmistoalan 

yritysten kasvua verrattuna esimerkiksi yhdysvaltalaisiin alan yrityksiin (Kuivalainen et al. 

2006, 8).  

Ohjelmistoala on jatkuvasti muuttuva teollisuuden ala, ja menestyäkseen yritysten tulee 

adaptoitua muuttuviin olosuhteisiin jatkuvasti. Yritysten innovaatiotaso tulee olla todella 

korkea, ja monesti yhtiöt käyttävätkin kehitysmenoihin jopa 20 % liikevaihdostaan (Li, 

Shang & Slaughter, 2010, 634). Alalle on tyypillistä lyhyt tuotteen elinkaari sekä tuotteen 

kehityksen alkuvaiheessa sitoutuva suuri pääoman määrä – nämä tekijät johtavat 

yrityksien tarpeeseen palautua kehitysmenoista tavallista nopeammin (Kuivalainen et. Al, 

2006, 8). Haikalan et al. (2004) mukaan massatuotantoon tarkoitettujen ohjelmistojen 

kehityskustannukset ovat monesti moninkertaisia räätälöityihin ohjelmistoihin verrattuna. 
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Toisaalta monistettavan ohjelmiston rajakustannukset ovat todella alhaisia johtuen 

alhaisista monistamiskustannuksista, ja samalla myös tuotteen arvo kuluttajalle korreloi 

käyttäjämäärän kanssa; nämä seikat johtavat ohjelmistoalan yrityksien suureen 

tarpeeseen saavuttaa markkinajohtajan rooli (Kuivalainen et. al, 2006, 8). 

 

3.3.2 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
 

Yleisesti ottaen teollisuuden alat, jotka liittyvät tavalla tai toisella elektroniikkaan ovat 

todella kilpailtuja, ja kilpailun rajat ylittävät sekä alueelliset että valtiolliset rajat. Jotta 

yritykset pysyvät kilpailukykyisinä, yritysten tulee sisäistää teknologiset, 

organisationaaliset, tuotannolliset sekä rahoitukseen liittyvät kyvykkyydet, joilla pidetään 

kilpailukykyä yllä kansainvälisesti. Lisäksi yritysten tulee omistaa toimivat alihankinta- ja 

asiakasverkostot sekä erinomaiset markkinointikyvykkyydet. Jotta yritys pystyy toimimaan 

korkeasti kilpaillulla alalla, tulee sen omaksua nämä kyvykkyydet nopeammin ja 

edullisemmin kuin kilpailijat omaksuvat. Alalle tunnusomaisten piirteiden takia sen 

kilpailua kuvaillaan strategiseksi peliksi, jossa markkinajohtajat pyrkivät vaikuttamaan 

kilpailijoidensa toimiin strategisilla päätöksillä. (Ernst, 1997, 4-5) 

Suomen elektroniikka- ja sähköteollisuus on todella tietoliikennelaitekeskeinen. Nokian 

rooli tällä teollisuuden alalla oli vuonna 2007 todella olennainen, ja lähinnä Nokian 

valmistamien tietoliikennelaitteiden lisäksi tuotantoon kuului esimerkiksi erilaisia 

instrumentteja ja mittauslaitteita, terveydenhuollon elektroniikkaa ja komponentteja (TEM 

toimialapalvelu, 2008, 8-9). Alan kokonaisliikevaihto on vähentynyt talouskriisiä 

edeltävältä ajalta todella paljon, sillä Teknologiateollisuus ry:n (2014, 6) mukaan se oli 

vuonna 2008 27 miljardia euroa vastaavan luvun ollessa vuonna 2014 14,9 miljardia 

euroa. Tässä luvussa tulee kuitenkin ottaa huomioon Nokian matkapuhelinliiketoimintojen 

poismyynti.  

Menestyäkseen elektroniikka- ja sähköteollisuuden alalla yrityksillä tulee olla aktiivinen 

kehitystoiminta, nopea tuotteistus sekä kyky uudistua liiketoimintalogiikassa. Lisäksi 

erikoistuminen, asiakasrajapinnan hallitseminen ja poikkitieteellinen visionäärinen 

toiminta ovat kyvykkyyksiä, jotka johtavat menestykseen. Kuten 
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ohjelmistoteollisuudellakin, alan ongelmana voidaan nähdä sisäisten markkinoiden puute 

ja Suomen syrjäinen asema. (TEM toimialapalvelu, 2008, 47-48) 

 

3.4 Tulokset 
 

3.4.1 Strategiset ryhmät 

 

Klusterianalyysissä muodostuneet ryhmät on listattu taulukoissa 2, 3 ja 4 klustereittain 

klusterointiin käytettyjen muuttujien kanssa. Keskiarvot ja -hajonnat on laskettu muuttujien 

tarkoilla arvoilla, jonka jälkeen liikevaihdot on pyöristetty tuhansiin euroihin ja 

innovaatioasteet pyöristetty kolmeen desimaaliin. 

Taulukko 2. Ensimmäisen klusterin yritykset 

 Liikevaihto t€ Innovaatioaste Diversifioitumisaste 

Tieto Oyj 1785700 0,036 0 

Okmetic Oyj 65414 0,029 0 

Innofactor Oyj 3835 0,059 0 

Solteq Oyj 27995 0,005 0 

Ixonos Oyj 59229 0,018 0 

Aspocomp Oyj 44587 0,054 0 

Incap Oyj 85276 0,004 0 

Revenio Group Oyj 24491 0,033 0 

Keskiarvo 38853 0,030 0 

Keskihajonta 576383 0,019  

 

Kuten taulukosta 2 voidaan nähdä, klusterianalyysin muodostamaan ensimmäiseen 

ryhmään kuuluu kahdeksan yritystä. Yritysten koon kannalta yritysjoukossa ei ole 

havaittavissa suuria johdonmukaisuuksia, sillä ryhmään kuuluu pääasiassa 

liikevaihdoltaan pieniä yrityksiä mutta joukossa on myös aineiston suurin yritys Tieto Oyj. 

Liikevaihdon keskiarvo on klustereista selvästi pienin. Taulukosta on myös havaittavissa 

että yritysten innovaatioasteet ovat koko aineiston pienimpiä keskiarvoltaan. Lisäksi 

innovaatioasteen keskihajonta klusterissa on kaikkein pienin. Voidaan siis todeta että 

klusteriin on valikoitunut innovaatioasteeltaan aineiston heikoimmat yritykset. 

Diversifioitumisasteen perusteella voidaan päätellä, että ryhmän yritysten tuotevalikoima 
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ei ole kovin laaja, vaan niiden toiminta on jossain määrin erikoistunutta. Yhteenvetona 

yritykset nimetään pieniksi perinteikkäiksi yrityksiksi. 

Taulukko 3. Toisen klusterin yritykset 

 Liikevaihto t€ Innovaatioaste Diversifioitumisaste 

Teleste Oyj 126199 0,104 1 

F-Secure Oyj 97569 0,217 1 

Affecto Oyj 97663 0,009 1 

Digia Oyj 106051 0,021 1 

QPR Software Oyj 7105 0,148 1 

Keskiarvo 86917 0,100  

Keskihajonta 41250 0,078  

 

Klusterianalyysin toiseen muodostamaan klusteriin kuuluu viisi yritystä. QPR Softwarea 

lukuun ottamatta yritysjoukkoon kuuluu keskisuuria yrityksiä. Keskiarvolla mitattuna 

yritysjoukko on innovaatioasteeltaan klusterien keskivaiheilla. Taulukosta 3 on 

havaittavista että siihen on valikoitunut pelkästään yrityksiä, jotka toimivat Amadeus-

tietokannan mukaan kahdella eri toimialalla, eli niiden diversifioitumisaste on korkeampi 

kuin kahteen muuhun klusteriin kuuluvilla yrityksillä. Klusterin yritykset nimetään 

keskisuuriksi diversifioituneiksi yrityksiksi. 

Taulukko 4. Kolmannen klusterin yritykset 

 Liikevaihto t€ Innovaatioaste Diversifioitumisaste 

Vaisala Oyj 224100 0,105 0 

Basware Oyj 74104 0,178 0 

Comptel Oyj 82456 0,125 0 

Tecnotree Oyj 70325 0,229 0 

Soprano Oyj 2137 0,150 0 

SSH 
Communications Oyj 

14274 0,259 0 

Keskiarvo 77899 0,174  

Keskihajonta 72175 0,055  

 

Taulukosta 4 nähdään kolmannen klusterin yritykset. Kolmas klusteri muodostuu 

kuudesta eri yrityksestä. Ryhmässä ei ole havaittavissa johdonmukaisuuksia yritysten 

kokojen suhteen. Suurin yhdistävä tekijä yrityksillä on niiden korkea innovaatioaste, joka 

on suurimmaksi osaksi aineiston korkeinta, sillä joukkoon ei mahdu yhtään yritystä jonka 
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kehitysmenot olisivat alle 10 % yrityksen liikevaihdosta. Ryhmästä käy ilmi Kuivalainen et 

al. (2006) toteama ohjelmistoalan yrityksille tyypillinen korkea innovaatiotaso, sillä ryhmän 

kuudesta yrityksestä viisi toimii ohjelmistoalalla. Kolmannen klusterin yritykset nimetään 

innovoituneiksi. 

 

3.4.2 Strategisten ryhmien suorituskyvyn analyysi 

 

Aineistolle suoritettiin ensin Kolmogorov-Smirnov –testi, jonka perusteella ryhmien välisiä 

tilastollisia eroja analysoivaksi testiksi valikoitui Kruskal-Wallis. Strategisten ryhmien 

suorituskyvyn analyysi tapahtuu kyseisen testin tuloksia hyödyntämällä. Seuraavissa 

taulukoissa esiintyvät tähdet esittävät ryhmien välillä löydettyjä tilastollisesti merkitseviä 

eroja: yksi tähti tarkoittaa eroavaisuutta kymmenen prosentin riskitasolla, kaksi tähteä 

viiden prosentin riskitasolla ja kolme tähteä yhden prosentin riskitasolla. 

 

 

Luokkien välisiä eroja tarkasteltaessa nettotulosprosentissa Kruskal-Wallis -testillä 

luokkien välillä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero ainoastaan vuonna 2007 kymmenen 

prosentin riskitasolla. Keskiarvoja tarkasteltaessa voi havaita että pienien ja 

perinteikkäiden yritysten tuloksentuottamiskyky on jopa parantunut tarkasteluvälillä, sillä 

ne ovat onnistuneet siirtymään kannattamattomasta toiminnasta kannattavaan 

toimintaan, kun niiden nettotulosprosentti on noussut yli kolmella prosenttiyksiköllä. 

Lisäksi näiden yritysten välinen keskihajonta on supistunut huomattavasti, mutta tämä 

selittyy suurelta osin Aspocomp Oyj:n huomattavalla tuloksen parantumisella. 

Kokonaisuudessaan kannattavimpia yrityksiä vuonna 2010 olivat keskisuuret 

diversifioituneet yritykset, vaikkakin niiden kannattavuus on laskenut vuodesta 2007 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko 
 aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ 

Nettotulos-
% 2007 

-2,72* 18.90 10.00* 7.60 12.32* 10.85 5.37 14.94 

Nettotulos-
% 2010 

0,60 9.24 8,5 5,73 1.57 10.63 2.99 8.9 

Muutos +3.32 9.66 -1.5 -1.87 -10.75 -0.22 -2.38 -6.04 

Taulukko 5. Yritysryhmien erot nettotulosprosentissa 
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hiukan. Vaikka innovoituneet yritykset ovat onnistuneet pitämään nettotuloksena 

positiivisella tasolla, ovat ne kärsineet ryhmistä selkeästi eniten, kun niiden nettotulos-% 

on laskenut lähes 11 prosenttiyksikköä. 

Taulukko 6. Strategisten ryhmien väliset erot kokonaispääomantuottoprosentin suhteen. 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko  
aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar.  σ 

ROA 2007 -1.11* 12.85 9.46* 7.56 10.85* 9.91 5.45 11.42 

ROA 2010 -1.10 12.45 9.60 6.53 3.00 9.15 3.01 10.33 

Muutos +.01 -0.4 +0.14 -1.03 -7.85 -0.76 -2.44 -1.09 

 

Myös kokonaispääomantuottoprosentille löytyi vuonna 2007 ryhmien välillä tilastollisesti 

merkitsevä ero kymmenen prosentin riskitasolla. Odotetusti ryhmien keskiarvot ja niiden 

kehitykset ovat samansuuntaisia nettotulosprosentin kanssa, vaikka ne ovatkin hieman 

hillitympiä. Tilastollisesti merkitsevän eroavaisuuden katoaminen vuoteen 2010 

mennessä voidaan pitkälti selittää innovoituneiden yritysten kannattavuuden laskemisella, 

kun niiden tunnusluku on laskenut lähes kahdeksan prosenttiyksikköä. Tästä huolimatta 

innovoituneet yritykset ovat onnistuneet pitämään tuottoprosenttinsa positiivisena. 

Muiden ryhmien tunnuslukujen kehitykset ovat todella maltillisia, joskin on hieman 

yllättävää että sekä pienten ja perinteikkäiden sekä keskisuurten diversifioituneiden 

ryhmien tunnusluvut ovat marginaalisesti jopa parantuneet tarkasteluvälillä. Ryhmien 

sisäiset muutokset ovat myös melko pieniä, sillä arvojen keskihajonnat ovat pysyneet 

lähes samoina. 
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Taulukko 7. Strategisten ryhmien väliset erot käteisvarojen suhteen 

 

 

Kruskal-Wallis -testin mukaan käteisvarojen suhdeluvun suhteen luokille ei löytynyt 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Eniten käteisvaroja on sekä vuonna 2007 että 2010 

innovoituneilla yrityksillä, vaikka niiden käteisvarat ovatkin vähentyneet eniten. 

Keskisuurien diversifioituneiden yritysten käteisvarojen määrä on hieman yllättäen 

noussut. Koko aineiston keskihajontaa tarkastelemalla voidaan sanoa että yritysten 

väliset erot ovat pienentyneet. 

Taulukko 8. Strategisten ryhmien väliset erot current ration suhteen 

  

 

Current ration suhteen ryhmien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä ero yhden 

prosentin riskitasolla vuonna 2007 sekä kymmenen prosentin riskitasolla vuonna 2010. 

Vuonna 2007 pienien perinteikkäiden yritysten current ration arvo oli 1.17, keskisuurien 

diversifoituneiden 1.84 ja innovoituneiden 3.97. Kuten jo tilastollisesti merkitsevien erojen 

riskitasoista voidaan päätellä, ovat ryhmien väliset erot kuitenkin tasaantuneet vuoteen 

2010 mennessä, ja varsinkin innovoituneiden yritysten current ratio on tippunut 

merkittävästi. Positiivisin kehitys on havaittavissa pienten ja perinteikkäiden yritysten 

keskuudessa, sillä niiden current ratio on noussut 0.45:llä. Suurin pudotus on nähtävissä 

innovoituneiden yritysten kohdalla, kun se on tippunut 1.83:lla. Koska tilastollisesti 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko  
aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ 

Käteisvarat  
2007 

0.128 0.130 0.097 0.035 0.199 0.093 0.142 0.105 

Käteisvarat  
2010 

0.094 0.093 0.130 0.067 0.143 0.076 0.119 0.080 

Muutos -0.034 -0.037 +0.033 +0.032 -0.056 -0.017 -0.023 -0.025 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko 
aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ 

Current ratio 
2007 

1.17*** 0.47 1.84*** 0.54 3.97*** 1.58 2.23 1.50 

Current ratio 
2010 

1.62* 0.80 1.34* 0.11 2.14* 0.70 1.71 0.68 

Muutos +0.45 +0.33 -0.5 -0.43 -1,83 -0,88 -0.52 -0.82 
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merkitsevää eroa ei ole enää vuonna 2010, voidaan todeta että ryhmien väliset erot ovat 

tasaantuneet. 

Taulukko 9. Strategisten ryhmien väliset erot omavaraisuusasteprosentin suhteen 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko 
aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ 

Omavaraisuusaste-% 
2007 

27.69*** 38.09 49.59*** 9.34 75.46*** 5.68 48.54 31.20 

Omavaraisuusaste-% 
2010 

43.02 23.25 44.82 8.33 61.84 13.14 49.44 18.19 

Muutos +15.33 -14.84 -4.77 -1.01 -13.62 -7.45 +0.9 -13.01 

 

Ryhmien välillä todettiin tilastollisesti merkitsevä ero omavaraisuusasteen suhteen yhden 

prosentin riskitasolla vuonna 2007. Tällöin pienillä ja perinteikkäillä yrityksillä 

omavaraisuusasteprosentti oli 27.69 %, keskisuurilla ja diversifioituneilla 49.59 % ja 

innovoituneilla yrityksillä 75.46 %. Vuoteen 2010 mennessä ryhmien väliset erot ovat 

kuitenkin tasaantuneet merkittävästi, kun tilastollisesti merkitsevät erot ovat kadonneet 

kokonaan. Keskiarvoja tarkastellessa onkin havaittavissa että varsinkin innovoituneiden 

yritysten omavaraisuusaste on laskenut, kun taas pienten ja perinteikkäiden 

omavaraisuusasteprosentti on noussut huomattavasti. 

Taulukko 10. Strategisten ryhmien erot nettovelkaantumisasteprosentin suhteen 

 Pienet 
perinteikkäät 

Keskisuuret 
Diversifioituneet 

 
Innovoituneet 

Koko 
aineisto 

 Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ Keskiar. σ 

Nettovelkaantumis-
aste-% 2007 

180.3*** 317.92 44.02*** 38.14 8.74*** 9.76 85.27 200 

Nettovelkaantumis-
aste-% 2010 

156.68 222.13 44.58 22.49 17.67 16.34 83.28 149.6 

Muutos -23.65 -95.79 +0.56 -15.65 +8.93 +6.58 -1.99 -50.4 

 

Myös nettovelkaantumisasteprosentin kohdalla todettiin ryhmien keskiarvojen välillä 

tilastollisesti merkitsevä ero yhden prosentin riskitasolla vuonna 2007. Tuon vuoden 

pienten ja perinteikkäiden yritysten suurta velkaantumisprosenttia ja ryhmän suurta 

sisäistä keskihajontaa selittää melko vahvasti Aspocomp Oyj:n suuri 

nettovelkaantumisaste-%, joka oli lähes 900 %. Vuoteen 2010 mennessä tämän klusterin 

sisäiset erot ovat kuitenkin pienentyneet huomattavasti, ja yritykset ovat keskiarvoltaan 

onnistuneet pienentämään velkaantumisastettaan. Joka tapauksessa arvoista on 
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havaittavissa, että innovoituneille yrityksille on ominaista erityisen alhainen 

velkaisuusaste sekä pienille ja perinteisille erityisen korkea velkaisuusaste. 

Yhteenvetona kannattavuuden tunnusluvuista ja niiden kehityksestä voidaan todeta, että 

finanssikriisin negatiiviset vaikutukset ovat iskeneet vähiten pienten ja perinteikkäiden 

yritysten strategiseen ryhmään, vaikkakin se on edelleen vuonna 2010 kannattavuuden 

osalta huonoiten suoriutuva ryhmä. Eniten negatiiviset vaikutukset ovat iskeneet 

innovoituneiden yritysten ryhmään, jonka kummatkin kannattavuuden tunnusluvut ovat 

laskeneet reilusti. Vastaavasti kannattavuuden tunnuslukujen kanssa on innovoituneiden 

yritysten ryhmä kärsinyt myös maksukyvykkyydessä eniten, sillä ryhmän current ratio 

sekä käteisvarat ovat laskeneet rajusti kriisin aikana. Huolimatta rajusta pudotuksesta 

innovoituneet yritykset pysyvät kuitenkin yritysryhmien parhaimmistona maksukyvyllä 

mitattuna.  

Yritysryhmien vakavaraisuuden tunnusluvuissa havaittiin molemmissa tilastollisesti 

merkitsevä ero yhden prosentin riskitasolla vuonna 2007. Oleellisinta on kuitenkin, ettei 

näitä eroja ollut enää havaittavissa vuonna 2010. Täten voidaankin sanoa että suurimmat 

muutokset ryhmien välillä ovat tapahtuneet vakavaraisuudessa. Jälleen kerran 

suurimpana kärsijänä on ollut innovoituneiden yritysten ryhmä, jonka omavaraisuusaste 

on laskenut lähes 14 prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste noussut noin yhdeksän 

prosenttiyksikköä. Voidaan siis todeta, että innovoituneet yritykset ovat joutuneet 

rahoittamaan toimintaansa ulkoisella rahoituksella. 

Yhteenvetona kannattavuuden, maksukyvyn ja vakavaraisuuden tunnusluvuista voidaan 

todeta että finanssikriisi on toiminut ryhmien välisiä eroja tasaavana tekijänä. Tätä 

havaintoa tukee se fakta, että jokaisen ryhmien välillä vallitsevan tilastollisesti merkitsevän 

eron riskitaso on suurentunut tarkasteluvälillä tai tilastollisesti merkitsevä ero on hävinnyt 

kokonaan. Sekä hyvistä että huonoista tunnuslukujen arvoista on tullut maltillisempia, ja 

jokaisessa tunnusluvussa koko aineiston keskihajonta on pienentynyt. Koko aineiston 

keskiarvoja tarkastellessa voidaan havaita, että tunnusluvut ovat huonontuneet 

kannattavuuden ja maksuvalmiuden osalta, mutta vakavaraisuuden osalta arvot ovat 

marginaalisesti parantuneet. Suurimpana kärsijänä jokaisella osa-alueella nähdään 

innovoituneiden yritysten ryhmä, jonka kaikki tunnusluvut ovat olleet ryhmien kesken 
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parhaita vuonna 2007. Vahvojen vuoden 2007 arvojen takia suuretkaan pudotukset 

tunnuslukujen arvoissa eivät kuitenkaan alenna sen asemaa parhaimpana ryhmänä 

lukuun ottamatta kannattavuuden tunnuslukuja, joissa keskisuurten ja diversifioituneiden 

yritysten ryhmä sai vuonna 2010 parempia arvoja. Vähiten finanssikriisin negatiiviset 

vaikutukset ovat kohdistuneet pienten ja perinteikkäiden yritysten ryhmään, sillä 

kokonaisuudessaan ne ovat parantaneet jokaista tunnuslukua käteisvaroja lukuun 

ottamatta. Finanssikriisin vaikutusta keskisuurten ja diversifioituneiden yritysten ryhmään 

voidaan pitää melko maltillisena. 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän työn keskeisin tavoite oli selvittää millaisten teknologia-alan yritysten 

suorituskykyyn finanssikriisi on vaikuttanut eniten. Työssä hyödynnettiin klusterianalyysiä, 

jonka avulla yritykset jaoteltiin strategisiin ryhmiin. Syntyneiden strategisten ryhmien 

eroavaisuuksia suorituskyvyn kehityksessä analysoitiin, minkä jälkeen analyysin tuloksia  

on aihetta vertailla työn teoriaosiossa käsiteltyihin tutkimuksiin.  

Tämän työn analyysin tuloksista voidaan päätellä, että finanssikriisin negatiiviset 

vaikutukset ovat iskeneet vähiten pienten ja perinteikkäiden yritysten ryhmään. Teoriasta 

nousseiden tekijöiden valossa olisi voinut olettaa, että pienten ja perinteikkäiden 

yritysryhmän suorituskyky olisi vain huonontunut vuoteen 2010 mennessä, sillä 

esimerkiksi ryhmän vakavaraisuus oli huonolla tasolla. Esimerkiksi Denčić-Mihajlov 

(2013) totesi että finanssikriisiä edeltävällä velkaantuneisuudella olisi negatiivinen 

korrelaatio yrityksen nettotulokseen. Myös Claessens et al. (2000) tekivät 

samansuuntaisia havaintoja. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ryhmien tasolla havaittu 

yrityskohtaisten kriisiä edeltävien heikkouksien aiheuttavan suorituskyvyn heikkenemistä 

entisestään, sillä esimerkiksi pienten ja perinteikkäiden yritysten nettotulos-% on suuresta 

velkaantuneisuusasteesta huolimatta parantunut tarkasteluvälillä 3,32 prosenttiyksikköä. 

Toisaalta Duysters et al. (2000) totesivat, että yritysten suuremmalla koolla olisi 

negatiivinen vaikutus yritysten suorituskykyyn strategisissa ryhmissä. Voikin olla 

mahdollista, että yritysten pieni koko on auttanut yrityksiä selviytymään taloudellisesti 

vaikeista ajoista. 

Vastoin odotuksia finanssikriisin vaikutukset kohdistuivat eniten innovoituneiden yritysten 

ryhmään. Toisaalta olisi ollut odotettua että parhaiten ennen kriisiä menestynyt ryhmä olisi 

prosentuaalisesti kärsinyt eniten kannattavuudesta, mutta koska kyseinen ryhmä kärsi 

eniten jokaisella suorituskyvyn osa-alueella, ovat tulokset hieman yllättäviä. Kyseisestä 

yritysryhmästä kaikki yritykset toimivat ohjelmisto-alalla yhtä yritystä lukuun ottamatta, 

joten on todennäköistä että jokin toimialalle ominainen tekijä on ollut muutoksen takana. 

Walker et al. (2008) mukaan 43 % länsimaisista yrityksistä leikkasi IT-toimintoihin liittyviä 
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menojaan finanssikriisin aikana, joten on todennäköistä että kyseinen yritysryhmä kohtasi 

suuren kysynnän laskun finanssikriisin takia. 

Duchin et al. (2010) mukaan yritysten ylimääräiset käteisvarat auttavat yrityksiä 

selviytymään kriiseistä. Myös Notta et al. (2014) viittaavat hyvän maksukyvyn olevan 

erittäin tärkeä tekijä kriiseistä selviämiseen. Näihin havaintoihin ei tässä työssä pystytä 

suoraan vastaamaan. Innovoituneiden yritysten maksukyky oli todella korkea ennen 

kriisiä, ja on havaittavissa että näillä yrityksillä sekä käteisvarat että current ratio ovat 

laskeneet ryhmistä eniten vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi kyseisen ryhmän 

nettovelkaantuneisuusaste-% on noussut. Todennäköisesti innovoituneet yritykset ovat 

pitäneet ryhmälle ominaista korkeaa innovaatiotasoa yllä juuri maksukyvyn ja 

vakavaraisuuden kustannuksella. Ilman ylimääräisiä käteisvaroja kyseinen yritysryhmä ei 

siis olisi välttämättä ollut kykeneväinen toteuttamaan investointejaan. Jos asia on näin, on 

havainto linjassa Alfenseder et al. (2014) toteaman kanssa, minkä mukaan finanssikriisi 

ei vaikuttaisi teknologia-alan yritysten tekemiin investointeihin vaan ne ylläpitävät 

investointien määrää hyödyntämällä käteisvarojaan tai ulkoista rahoitusta.  Lisäksi 

tutkimuksen perusteella voidaan  Ang et al. (2011) löytämiä havaintoja pitää mahdollisina. 

Heidän mukaansa hyvin taloudellisesti menestyvät yritykset varautuvat taloudellisiin 

kriiseihin tavallista korkeammilla käteisvaroilla, ja ennen kriisiä tämän tutkimuksen 

parhaiten menestyneellä innovoituneiden yritysten ryhmällä oli huomattavan paljon 

käteisvaroja ennen kriisiä. 

Suurimmat muutokset finanssikriisi aiheutti yritysryhmien välisiin eroavaisuuksiin 

vakavaraisuudessa, kun sen molemmissa tunnusluvuissa vuonna 2007 olleet selvät 

tilastollisesti merkitsevät erot katosivat vuoteen 2010 mennessä. Tämä havainto on 

ristiriitainen Lemmon et al. (2008) havainnon kanssa, jonka mukaan yritysten 

pääomarakenteet pysyisivät taloudellisten kriisienkin aikana melko samana. 

Koska tutkimuksen tuloksien mukaan kriisiä edeltävänä aikana heikoiten menestyneen 

yritysryhmän suorituskyky on parantunut tarkasteluvälillä, sekä vastaavasti ennen kriisiä 

parhaiten pärjänneen yritysryhmän suorituskyky on heikentynyt reilusti, voidaan 

finanssikriisi nähdä tämän tutkimuksen valossa strategisten ryhmien välisiä eroja 

tasaavana tekijänä. Tätä havaintoa tukee myös koko aineiston kaikkien tunnuslukujen 
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keskihajonnan pieneneminen. Koko aineiston keskiarvoja tarkastellessa voidaan todeta, 

että finanssikriisi on vaikuttanut yritysten kannattavuuteen ja maksukykyyn negatiivisesti, 

sekä hieman yllättäen yritysten vakavaraisuuden tunnusluvut ovat parantuneet hieman.  

Tulosten kannalta on kuitenkin otettava huomioon että tutkimuksen otanta on suppea, 

minkä takia tulosten taustalla olevat yrityskohtaiset tekijät korostuvat eikä kaikkia 

tutkimustuloksia voida yleistää pelkästään finanssikriisin aiheuttamiksi. Lisäksi on vaikeaa 

määritellä kuinka pitkällä aikavälillä finanssikriisin vaikutukset näkyvät yritysten 

suorituskyvyssä. Lisäksi täytyy todeta, että klusterointiin käytetyistä muuttujista 

diversifioitumisasteen määrittämistapa toimialaluokitusten perusteella ei ehkä kuvaa 

yritysten todellista erikoistumista realistisesti. 

Jatkotutkimusaiheita ajatellen olisi mielenkiintoista tietää kuinka tämän aihealueen 

tulokset muuttuisivat jos otantaa laajennettaisiin esimerkiksi analysoimalla koko Euroopan 

pörssiin listautuneiden teknologiayritysten suoriutumista finanssikriisin aikana. Myös 

yritysten toimialan vaikutus yritysten suoriutumiseen olisi hyvä jatkotutkimuksen aihe. 

Lisäksi pääomarakenteen vaikutusta yritysten suoriutumiseen voisi tutkia Suomen tasolla.  
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Liitteet 
 

Liite 1: Aineiston toimialaluokitukset sekä tunnusluvut vuosilta 2007 ja 2010 

Toimialaluokitukset sekä vuoden 2007 tunnusluvut 

 Toimiala(t) LV t€ Nettotulos-
%  

ROA  Current 
ratio  

Käteisvarat t€ Gearing-% Omavaraisuusaste-
% 

AFFECTO 

OYJ 
TOL62030 
TOL62020 

97 663 9,68 5,84 1,16 12 974 83,54 38,85 

ASPOCO
MP 

GROUP 

OYJ 

TOL26 44 587 -47,19 -30,51 0,81 8 373 899,41 7,88 

BASWAR

E OYJ 
TOL 62 74 104 10,40 11,38 1,54 7 010 12,61 70,01 

COMPTEL 

OYJ 
TOL 62 82 456 19,89 22,27 2,85 11 983 6,59 70,82 

DIGIA 

OYJ 
TOL 62020 
TOL 62010 

106 051 7,45 5,28 2,00 6 559 87,25 45,84 

F-SECURE 

OYJ 
TOL 62010 
TOL 58290 

97 569 21,91 18,64 2,63 12 700 9,22 58,89 

INCAP 

OYJ 
TOL26 85 276 -1,24 -1,94 1,62 944 106,45 35,28 

INNOFAC

TOR OYJ 
TOL62 3 835 -5,14 -4,28 0,50 1 490  -59,01 

IXONOS 

OYJ 
TOL62 59 229 7,39 9,36 1,09 2 331 46,79 46,10 

OKMETIC 

OYJ 
TOL26 65 414 7,97 6,31 1,77 13 308 49,65 55,22 

QPR 
SOFTWA

RE OYJ 

TOL 62010 
TOL 58290 

7 105 0,90 1,26 1,63 709 16,31 44,47 

REVENIO 

GROUP 

OYJ 

TOL26 24 491 13,03 7,86 1,59 3 364 38,17 54,70 

SOLTEQ 

OYJ 
TOL62 27 995 3,89 4,94 0,74 345 72,56 44,09 

SOPRANO 

OYJ 
TOL62 2 137 -8,33 -7,28 5,07 708 26,67 70,42 

SSH 

COMMUN

ICATION

S 

SECURIT

Y OYJ 

TOL62 14 275 21,28 11,90 5,63 1 715 1,12 81,47 

TECNOTR

EE OYJ 
TOL62 70 325 14,16 10,45 5,11 17 469 4,39 81,88 

TELESTE 

OYJ 
TOL26110 
TOL26300 

126 199 10,04 16,27 1,80 7 702 23,80 59,92 

TIETO 

OYJ 
TOL62 1 785 

700 

-0,48 -0,67 1,26 72 900 49,31 37,23 

VAISALA 

OYJ 
TOL26 224 100 16,51 16,40 3,61 56 600 1,08 78,15 

 

  



 
 

 
 

Vuoden 2010 tunnusluvut 

 LV t€ Nettotulos-
% 

ROA Current 
ratio 

Käteisvarat t€ Gearing-% Omavaraisuusaste-
% 

AFFECTO OYJ 113 954 1,30 1,04 1,17 13 818 70,50 39,24 

ASPOCOMP GROUP 
OYJ 

18 853 3,57 1,99 2,85 4 712 609,80 10,61 

BASWARE OYJ 103 283 12,90 14,57 1,91 13 787 10,53 73,33 

COMPTEL OYJ 78 314 10,87 11,15 2,21 7 028 15,91 64,36 

DIGIA OYJ 131 143 11,99 13,62 1,28 9 382 37,75 58,40 

F-SECURE OYJ 131 107 15,17 17,78 1,37 16 165 19,50 45,97 

INCAP OYJ 59 722 -8,28 -11,62 1,26 476 383,87 13,20 

INNOFACTOR OYJ 9 866 7,06 3,35 1,17 1 714 14,14 59,04 

IXONOS OYJ 85 235 5,34 8,03 1,14 1 226 44,37 50,20 

OKMETIC OYJ 81 115 12,10 12,87 2,82 14 043 3,86 76,42 

QPR SOFTWARE 

OYJ 

7 031 10,06 9,75 1,45 1 703 29,44 37,16 

REVENIO GROUP 

OYJ 

29 992 -2,19 -2,68 1,63 2 080 22,45 59,22 

SOLTEQ OYJ 27 050 -16,59 -26,07 0,69 131 135,33 30,56 

SOPRANO OYJ 4 374 0,66 0,74 1,48 245 42,05 55,64 

SSH 

COMMUNICATION
S SECURITY OYJ 

9 148 -4,97 -5,51 1,43 1 496 1,93 38,61 

TECNOTREE OYJ 60 733 -15,50 -8,59 3,28 16 737 32,59 65,74 

TELESTE OYJ 169 296 3,98 5,80 1,41 15 203 65,72 43,36 

TIETO OYJ 1 731 

200 

3,82 5,33 1,38 98 000 39,59 44,94 

VAISALA OYJ 255 000 5,49 5,63 2,55 35 300 2,96 73,34 

 

 

 


