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Tämä tutkimus keskittyy Suomalaisten rakennusalan yritysten kannattavuuteen. Yrityksiä 
tarkastellaan koko toimialan näkökulmasta. Yritykset luokitellaan eri ryhmiin liikevaihdon, 
sijainnin ja toimialan suhteen. Tutkimuksessa vertaillaan ryhmien välisiä eroja suhteessa 
kannattavuuteen.  
 
Teoriaosiossa vertaillaan eri strategiatutkimuksen koulukuntia ja käsitellään strategian mit-
taamisen problematiikkaa. Tutkimuksen teoria on rakennettu markkinalähtöisen teorian 
pohjalle ja sitä täydennetään transaktiokustannusteorialla. Tutkimus on toteutettu kvantita-
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rakentamiseen keskittyvät yritykset. Rakennusyrityksen liikevaihdon kasvu laskee liike-
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This research focuses on the profitability of Finnish construction companies. Companies 
are compared industry wide. Companies are classified and grouped based on the revenue 
group, location and industry classification. These groups are compared based on their dif-
ferences to profitability.  
 
The theory part contains comparison of different strategy schools. The difficulty of meas-
uring the strategy has been analyzed separately. The theory of this research has been built 
on the market-based view, and it has been complemented by the relational view. The re-
search is quantitative.  
 
The dada is financial statement data from the database. In the analysis has been used three 
years means from 2016-2018. Variables are revenue, employment costs and material and 
service costs from the revenue. These variables are used together with location and indus-
try classification groups as independent variables and these are compared to the dependent 
variable which is a profit margin. Analysis has been performed by ANOVA analysis and 
hierarchical linear regression analysis. 
 
The research points out, that the competition is different between regions. Location matters 
and it can be measured. Industry classification affects to the profit margin, specialization 
increases the profitability. Specialized companies have a higher profit margin than compa-
nies which does general construction. When company grows, profit margin drops, but larg-
est companies which contains only one per cent of total number of companies makes more 
than 40% of net income of the whole industry.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Taustaa 

 

Tämä työ hakee vastausta yritysten suorituskyvyn eroihin. Ilmiötä tarkastellaan Suomen 

talonrakentamisen kontekstissa. Suomalaisia rakennusyrityksiä mitataan ja tilastoidaan 

säännöllisesti, koska alan menestys vaikuttaa koko maan talouteen. Esimerkiksi rakennus-

lehti nostaa rakentamisen suhdannekatsauksissaan esille koko toimialan tilanteen. Yritys-

ten keskimääräinen suorituskyky tunnetaan melko hyvin. Yksittäisiä menestyjäyrityksiä 

tarkastellaan katsauksissa numeroiden valossa hieman tarkemmin. Suhdannekatsausten ai-

neiston lähteenä on tilinpäätöstietoja ja niistä koostettuja tilastoja. Rakennuslehden lisäksi, 

Rakennusteollisuus RT tekee jäsenyrityksiinsä liittyvää kannattavuusselvitystä vuosittain. 

Aineisto käsittää jäsenyritysten tilinpäätöstietojen yhteenvedon ja niiden perusteella koos-

tetut keskiarvot tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista. Tämän aineiston tarkoitus on 

kuvata alan kehitystä. 

 

Yksittäisten rakennusyritysten suorituskykyä on tutkittu runsaasti. Suorituskyvyllä tässä 

yhteydessä tarkoitetaan resurssien käyttöön ja johtamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka 

tähtäävät jonkin suorituksen parantamiseen. Erilaisia tuotannon osa-alueita ja tapaustutki-

muksia on tehty paljon. Tutkimuksia tehdään säännöllisesti eri yritysten tarpeisiin. Lähes 

kaikilla tutkimuksilla on sama päämäärä – parantaa yrityksen kilpailukykyä niin toiminnan 

ohjauksen kuin laadun näkökulmasta. Yritysten kilpailukyvyn muodostumiseen liittyvää ja 

geneeristä tutkimusta, joka selvittäisi kilpailua alalla yleisesti on tehty vähemmän. Tähän 

vaikuttaa se, että aiheet tulevat usein toimeksiantoina yrityksiltä ja ne liittyvät suoraan ope-

ratiiviseen toimintaan. Erilaisia opinnäytetöitä löytyy runsaasti niin ammattikorkeakoulu, 

kandidaatti kuin maisteritasoltakin. Keskeiset, toistuvat teemat ovat vuodesta toiseen sa-

mankaltaisia. Insinöörityöt pyrkivät pääosin ratkaisemaan yksittäisiä ongelmia kohdeyri-

tyksen tarpeisiin. Tapaustutkimukset ovat yleisiä. Erilaiset työturvallisuuteen ja tehokkuu-

den tai talouden kehittämiseen liittyvät tutkimukset ovat olleet suosittuja. Viime vuosina 

digitalisaatioon liittyvät aiheet ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin tietotekniikka on 

kehittynyt.  
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Väitöskirjoja on kirjoitettu rakennusalaan liittyen runsaasti. Aiheet pysyvät väitöskirjoissa 

pääosin vastaavina kuin alemman tason tutkimus on. Väitöskirjojen laajuus ja lähestymis-

tapa ovat toki erilaisia kuin alemmilla tasoilla. Digitalisaatio trendinä näkyy myös väitös-

kirjoissa. Talotekniikkalehti (2018) kirjoittaa Rakennusteollisuuden apurahoista, joissa ha-

kemusten perusteella painottuvat uudenlaisiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvät aiheet. Ra-

kennusalaan liittyvä tutkimus pyörii riskien kartoittamisen ja ratkaisemisen sekä tuotannon 

taloudellisen yhtälön ympärillä. Yritysten suorituskyvyn mittaamista ja parantamista ja ke-

hittämistä on tutkittu riittämiin ja esimerkiksi konkurssiherkkyyden arviointiin on tehty 

oma tutkimuksensa. 

 

Sitä, mitä yrityksissä tapahtuu ja vastauksia siihen mitä pitäisi tehdä, että jotain tapahtuu 

tai ei tapahdu on siten tutkittu kattavasti. Se, minkälaisia suomalaiset rakennusyritykset 

suhteessa toisiinsa ovat, on sen sijaan selvästi vähemmän läpikäyty osa-alue. Tämän tutki-

muksen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva rakennusalan yrityksien kilpailuken-

tästä Suomessa, sekä tunnistaa ne yritykset rakennusalalla, joilla on parempi suorituskyky 

kuin muilla toimialan yrityksillä. Lisäksi vastataan kysymykseen, miten rakennusyrityksiä 

voidaan jaotella ja ryhmitellä taloudellisen suorituskyvyn näkökulmasta. Tutkimuksen aihe 

on muodostunut mielenkiinnosta alaa kohtaan, ja halusta ymmärtää rakenteet toimijoiden 

välisen kilpailun taustalla. Tutkimusasetelman näkökulmasta rakennusala on mielenkiintoi-

nen siksi, että käytännössä samaa tuotetta valmistaa erittäin kirjava joukko eri kokoisia ja 

eri tavalla erikoistuneita yrityksiä, joko yhdessä tehden tai toisiaan vastaan kilpaillen. 

 

Rakennuslehden ”Suurimmat” listauksen mukaan yritysten liikevoiton mediaani oli 5% 

vuonna 2018 (Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy, 2019). Listaus ei kerro totuutta koko raken-

nusalasta, koska otos perustuu yrityksen omaan haluun olla mukana listauksessa. Syklisyys 

leimaa koko toimialan voittoja – tämä käy ilmi rakennuslehden katsauksissa. Esimerkiksi 

asuntojen kova kysyntä ja hintojen nousu hyödyttää asuntojen gryndaukseen erikoistuneita 

yrityksiä. Yksittäisiä poikkeuksellisen hyvin menestyneitä yrityksiä nostetaan katsauksessa 

esiin ja niistä kerrotaan lyhyesti. Tässä työssä tarkastellaan yritysten lukuja kolmen vuoden 

keskiarvojen perusteella, tämän tarkoituksena on tasoittaa yksittäisten vuosien vaikutusta. 
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten rakennusalan yritysten kilpailuky-

kyyn vaikuttavat rakenteelliset tekijät ja tunnistaa yritykset, joilla on paras taloudellinen 

suorituskyky, sekä selvittää löytyykö näiden yritysten välillä yhdistäviä piirteitä, esimer-

kiksi se, että onko tiettyyn alaan erikoistuminen kannattavampaa tai onko alueitten välillä 

eroja. 

 

Toimialaa analysoidaan huomioiden toimialan strategiset ryhmät, sekä yritysten ominai-

suudet. Tutkimuksessa rajataan rakennusalaa siten, että mukaan valitaan talonrakentami-

seen osallistuvat yritykset. Talonrakentamiseen keskittyvät yritykset valmistavat samaa 

lopputuotetta. Tämän tuotteen – tässä tapauksessa rakennuksen valmistamiseen osallistuu 

paljon eri kokoisia ja eri osa-alueisiin erikoistuneita yrityksiä. Kilpailukenttä – rakennus-

työmaa on kuitenkin sama kaikille yrityksille. Tutkimuksessa pyritään selvittämän miten 

yritykset tekevät tulosta tässä rajatussa viitekehyksessä, jossa kaikilla on periaatteessa sa-

manlaiset mahdollisuudet.  

 

Yrityksistä jätetään pois esimerkiksi maa- ja vesirakentamiseen erikoistuneet yritykset. 

Toimialan mukaiset rajaukset on selvitetty tarkemmin luvussa 3.1. Myös suunnitteluun 

keskittyvät yritykset on rajattu pois tästä tutkimuksesta. Suunnittelu voidaan nähdä koko-

naan omana toimialanaan ja suunnittelijat eivät osallistu fyysisesti rakennuksen rakentami-

seen, vaikka voivatkin olla sopimussuhteessa niin tilaajiin kuin urakoitsijoihin.  

 

1.3 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessa käytetään aineistoina yritysten verottajalle ilmoittamia tilinpäätöstietoja. 

Suomessa tiedot ilmoitetaan verottajalle, joka jakaa ne myös Patentti- ja rekisterihallituk-

sen kesken. Verottajalla ei ole avointa tietokantaa, josta tietoja voisi saada. Patentti- ja re-

kisterihallituksella on tietokanta, josta kaikkien yritysten tiedot ovat saatavilla, mutta tästä 

tietokannasta voi hakea ainoastaan yhden yrityksen tietoja kerrallaan. Julkisuuslain puit-

teissa tiedot ovat saatavilla verottajalta, mutta aineistojen poiminta verottajan tietokannasta 

tapahtuu verohallinnon kumppaniyrityksen kautta ja on maksullista. Aineistojen poiminta 

tällä tavalla voi tulla kalliiksi. Ongelma tässä on lisäksi se, että aineiston kelpoisuutta ei 
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voi todentaa ennen kuin kustannuksia muodostuu. Vastaavia tietoja ylläpidetään myös kau-

pallisesti. Esimerkiksi Alma Median tietopalvelut on kerännyt oman tietokantansa, josta 

yritys koostaa omia aineistojaan myytäväksi. Yritys myy esimerkiksi toimiala-analyysejä. 

Yritykseltä saa myös poimintoina esimerkiksi toimialakohtaisia aineistoja, joihin on poi-

mittu jonkin tietyn toimialaluokituksen mukainen kokonaisuus. Tässä mallissa ongelmaksi 

muodostuu hinta. Ostettuna palveluna yritysten poiminta maksaa perusmaksun lisäksi yk-

sikköhinnan jokaisen poimitun yrityksen osalta. Tämän tutkimuksen laajuisen aineiston 

hinnaksi muodostuisi siten useita tuhansia euroja. Tutkimusta varten tehtiin tietolupahake-

mus verohallinnolle. Tiedot olisi haluttaessa saatu. Vastaavasti aineistoista neuvoteltiin 

myös Alma Median tietopalvelun kanssa. Halutut tiedot päädyttiin kuitenkin keräämään eri 

lähteestä. 

 

LUT-yliopistolla on pääsy Amadeus tietokantaan. Tietokannassa on pääsy läntisen ja itäi-

sen Euroopan yritysten talous- ja päättäjätietoihin. Tietokannassa on tietoja kymmenen 

vuoden ajalta. Tiedot perustuvat yritysten viranomaisille ilmoittamiin tietoihin. Amadeus 

tietokantaa ylläpitää Bureau Van Dijk, joka on osa Moody’s Analyticsia. Tietokannasta 

löytyy käytännössä samat tiedot kuin esimerkiksi Suomalaisista kaupallisista palveluista. 

Kupallisten palvelujen tiedot voivat olla joiltain osin täydellisempiä, koska ne pyytävät tie-

toja myös suoraan yrityksiltä ja tietoja täydennetään saatujen tietojen perusteella. Amadeus 

tietokannasta löytyy kuitenkin kattavaa ja ehyttä dataa, joka perustuu yritysten lakisääteis-

ten velvoitteiden mukaisiin ilmoituksiin. Tutkimuksen aineistona käytetään Amadeus tieto-

kannasta poimittuja yritysten taloustietoja.  

 

Vaikka yritysten tietojen ilmoittaminen on pakollista, eivät kaikki yritykset niitä ilmoita. 

Ilmoittamisessa voi olla viiveitä ja puutteita, josta johtuen osalla yrityksistä tiedot ovat 

epätäydellisiä tai puutuvat. Tietokannassa olevat tiedot aiheuttavat olennaisen rajauksen 

yrityksiin. Kaikki yritykset eivät ilmoita esimerkiksi tilinpäätöksessä liikevoittoaan koska 

se ei ole pakollista. Yritys voi halutessaan ilmoittaa vain bruttotuloksen. Aineistosta raja-

taan analyysivaiheessa pois ne yritykset, jotka eivät ole ilmoittaneet liikevaihtoaan tai joi-

den ilmoittamissa tiedoissa on muita puutteita. Ainestoa rajataan myös ajan suhteen. Tar-

kasteluun valitaan vain yritykset, joilta on saatavilla täydelliset tiedot kolmelta vuodelta, 

tutkimukseen valitulta ajanjaksolta. Ajan rajauksella pyritään tasoittamaan satunnaisia 

vaihteluja, koska tutkimuksen tarkoitus on tarkastella keskimääräistä suorituskykyä. 
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Kolme vuotta on asetettu rajaksi sitä syystä, että vertailuun saadaan riittävän suuri joukko 

yrityksiä, mutta toisaalta siten että kolmelta vuodelta voidaan laskea keskiarvo valituille 

parametreille, kuten liikevaihdolle ja tulokselle. Ajan rajaaminen kolmen tilikauden tulos-

tietoihin luo myös luonnollisen rajan yrityksen vähimmäisiälle. Kolmen vuoden datasta 

käytetään keskiarvoja, vastaavasti kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu ra-

kennusalan yritysten suorituskykyä, esimerkiksi Dikmen et al. (2009). Tällä rajauksella ai-

neistoon valikoituu yrityksiä, jotka ovat käytännössä vähintään neljä vuotta vanhoja.  Li-

säksi tutkimuksessa rajataan yritysten kokoa. Tarkasteluun otetavien yritysten liikevaihto 

rajataan vähintään 200.000 euroon. Tällä rajauksella tarkastelusta jää pois suurin osa yhden 

henkilön yrityksistä. Tutkimuksessa halutaan keskittyä yritysten tarkasteluun, ei niinkään 

yhden henkilön tai ammatinharjoittajien toimintaan.  

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Hirsijärvi et al. (2010 s. 134-139) käsittelevät tutkimusstrategiaa ja sen rakentamista. Hirsi-

järvi et al. esittävät kolme periteistä tutkimusstrategiaa; kokeellisen-, survey-, ja tapaustut-

kimukset. Lisäksi he käsittelevät tutkimusstrategian vaihtoehtoja tutkimuksen tarkoituksen 

mukaan, ryhmitellen ne sen mukaan onko kyseessä kartoittava, selittävä, kuvaileva vai en-

nustava tutkimus. Tämän tutkimuksen strategia on kvantitatiivinen, tutkimuskysymys on 

muuttujien vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja tutkimuksen tarkoitus on selittää tarkaste-

luun valittujen tekijöiden kausaalisuhteita.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on tunnistaa yritysten strategisia ryhmiä rakennusalalla ja niiden 

suhteita toisiinsa. Yritysten sijoittumista eri ryhmiin analysoidaan ja tarkastellaan ryhmien 

välisiä eroja. Lisäksi tarkastellaan yritysten sisäisten tekijöiden vaikutusta menestykseen, 

niiltä osin kuin aineisto sen mahdollistaa. Muuttujia verrataan yrityksen taloudelliseen suo-

rituskykyyn sekä arvioidaan niiden keskinäisiä vaikutuksia.  

 

Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerätään käyttämällä Amadeus tietokantaa. Amadeus 

tietokannassa olevat tiedot perustuvat yritysten viranomaisille ilmoittamiin tietoihin. Tie-

toja suodatetaan siten, että tarkasteltavaan joukkoon jää sellaiset yritykset, joilla on riittä-

vän pitkä historia ehyttä tilinpäätösdataa. Amadeus tietokannassa ei ole eritelty yritysten 

korollista ja korotonta pääomaa, joten sijoitetun pääoman tuottoa ei voida laskea. Tästä 
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syystä taloudellisen suorituskyvyn mittarina käytetään nettotulosta ja siitä laskettua liike-

voittoprosenttia, joka sisältyy aineistoon. Aineisto sisältää yritysten ilmoittamat työntekijä-

tiedot. Työntekijätietoihin liittyy epävarmuutta, niiden paikkansapitävyyttä ei varsinaisesti 

mitata tai seurata. Usean yrityksen ilmoittamissa työntekijämäärissä on ristiriitaisuuksia tai 

puutteita, tästä syystä työntekijämääriä ei käytetä parametrina. Resurssien käyttöä mitataan 

tarkastelemalla yrityksen materiaali- ja palveluostojen ja henkilöstökustannusten suhdetta 

liikevaihtoon.  

 

Aineistosta poimitaan viisi erilaista parametria, joiden vaikutusta yrityksen taloudelliseen 

suorituskykyyn tarkastellaan. Yrityksen oman työn suhteellista osuutta voidaan mitata tar-

kastelemalla (1) henkilöstökulujen osuutta liikevaihdosta. Aliurakoinnin osuutta voidaan 

arvioida suhteuttamalla (2) materiaalien ja palvelujen ostojen osuutta liikevaihtoon ja hen-

kilöstökuluihin. Yritykset on eritelty aineistossa (3) toimialaluokituksen mukaan. Yritykset 

jaetaan (4) liikevaihtoluokkiin ja näiden välisiä eroja tarkastellaan. Yritykset ryhmitellään 

myös (5) alueittain, jaotellen yritykset ryhmiin maakuntarajoittain.  

 

Suorituskykyyn verrattavat parametrit ovat siten;  

 

• Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon 

• Materiaalit ja palvelut suhteessa liikevaihtoon 

• Liikevaihto 

• Sijainti 

• Toimiala (NACE) 

 

Valittujen parametrien luotettavuutta arvioidessa täytyy huomioida se, että tiedot ovat yri-

tysten itsensä ilmoittamia. Aineiston näkökulmasta erittäin paikkansapitävinä tietoina voi-

daan pitää liikevaihtoa ja tulosta, joita käytetään suorituskyvyn absoluuttisina mittareina. 

Näiden tietojen voidaan olettaa olevan oikeita. Vastaavasti materiaalien ja palvelujen 

osuus, sekä henkilöstökulut ovat tilinpäätöksistä poimittuja tietoja ja näiden tietojen ilmoit-

tamista ohjaavat kirjanpidon säännöt. On mahdollista, että joitain yrityksiä omistetaan esi-

merkiksi väliyhtiöiden kautta ja tämä vääristää materiaali- ja palveluostojen ja henkilöstö-

kulujen osuutta. Tämä mahdollinen ongelma on kuitenkin marginaalinen. Yrityksen itse 

ilmoittama toimiala ei myöskään välttämättä kerro absoluuttista totuutta siitä, mitä yritys 
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todella tekee, mutta sitä voidaan pitää pääosin paikkansapitävänä. Yritysten sijainti ei anna 

varmaa tietoa siitä, missä yritys oikeasti harjoittaa operatiivista toimintaa, mutta sitä voi-

daan pitää keskimäärin edustavana. Näin ollen kotipaikan ja toimialaluokituksen osuuteen 

pitää suhtautua kriittisesti.  

 

Parametreja vertaillaan keskenään erilaisilla analyysimenetelmillä. Varianssianalyysia (an-

lysis of variance ANOVA) käytetään, kun halutaan selvittää eroavatko kahden tai useam-

man ryhmän keskiarvot tilastollisesti toisistaan (KvantiMOTV 2019). Yksisuuntainen vari-

anssianalyysi sisältää yhden selittävän muuttujan. Tutkimuksessa tarkastellaan eri muuttu-

jien vaikutusta liikevoittoon yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkastellaan useiden muuttujien yhteisvaikutusta liikevoittoon. Regressioanalyysin avulla 

voidaan tutkia useiden muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan. Regressioanalyysi 

vastaa siihen, mikä on yhden selitettävän muuttujan vaikutus ilmiöön silloin, kun muiden 

muuttujien vaikutus on otettu huomioon. Regressioanalyysilla voidaan selittää muuttujien 

välisiä kausaalisuhteita (KvantiMOTV 2019). Muuttujien suhdetta toisiinsa ja niiden koko-

naisvaikutusta tarkastellaan hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysilla.  

 

Amadeus tietokannan aineistoa voidaan pitää luotettavana, koska se perustuu yritysten ve-

rottajalle ilmoittamiin tietoihin. Kaikkien yritysten antamat tiedot ovat vertailukelpoisia 

keskenään. Tietojen keräystapa yrityksiltä on kaikille sama. Aineistosta suodatetaan pois 

yritykset, jotka ovat esimerkiksi liian pieniä tai niiden antamissa tiedoissa on puutteita. Tä-

män tarkoitus on parantaa aineiston laatua ja varmistaa, että aineistoon poimitut yritykset 

ovat vertailukelpoisia keskenään. Tutkimus voidaan toistaa yksinkertaisesti poimimalla 

Amadeus tietokannasta tässä tutkimuksessa käytetty aineisto, rajaamalla se valituilla suo-

dattimilla ja suorittamalla aineistolle tilastolliset analyysit.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus on jaettu viiteen osaan. Tutkimus alkaa katsauksella strategiatutkimukseen ja pe-

rusteluihin tämän työn näkökulman valinnasta ja painotuksista. Tässä osiossa tehdään kat-

saus strategiatutkimukseen, jossa selvitetään yleisen strategiatutkimuksen nykytilannetta ja 

tarkastellaan strategian mittaamista. Tutkimuksen kolmas osuus käsittää teoriaosuuden. 

Tämä osuus käsittelee kilpailua ja sen elementtejä rakennusalalla, Suomessa. Työn 
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viitekehyksenä toimii markkinalähtöinen strategiaoppi ja teoriat, pääasiassa Porterin 

(1980,1985) mallin mukaisesti.  

 

Luvussa 3 tarkastellaan yksityiskohtaisesti suomalaista rakennusalaa Porterin viiden voi-

man mallin mukaisessa viitekehyksessä. Rakennusalasta tehdään rakenneanalyysi, jossa 

kilpailu toimijoiden välillä asetetaan rakennusalan kontekstiin. Toimialan rakenneanalyy-

sin jälkeen tehdään toimialan sisäinen rakenneanalyysi, jossa rakennusalan toimijoiden vä-

liset suhteet selitetään ja havainnollistetaan. Tässä osiossa käsitellään strategisten ryhmien 

vaikutus kilpailuun ja esitetään, kuinka se ilmenee rakennusalalla. Toimialan sisäisen ra-

kenneanalyysin tarkoituksena on selvittää tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen strategisiin 

valintoihin sen toimialasta riippuen. 

 

Toimialan analyysin jälkeen käsitellään rakennusalaan kilpailua strategisten valintojen nä-

kökulmasta. Yritysten strategisten valintojen vaikutus ja mahdollisuudet käsitellään raken-

nusalan näkökulmasta. Strategiaa käsitellään Porterin mallin mukaisesti, sekä tarkastellaan 

rakennusalan erityispiirteitä ja eroja Porterin geneerisiin strategioihin. Viiden voiman mal-

lin, toimialan- ja sisäisen rakenneanalyysin jälkeen tarkastellaan kilpailua fragmentoitu-

neella toimialalla, jollainen rakennusala Suomessa on. Tässä osiossa käsitellään syitä, jotka 

johtavat alan fragmentoitumiseen yleisesti, ja siihen miten nämä tekijät ilmentyvät raken-

nusalalla.  

 

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään empiriaosuuteen. Luku 4, Toimialan taloudellinen ana-

lyysi käsittelee Suomalaisia rakennusalan yrityksiä numeroiden valossa. Osiossa tutkitaan, 

miten liikevaihto on jakautunut alan yritysten kesken. Liikevaihdon jakautumista tarkastel-

laan sijainnin, toimialan ja liikevaihtoryhmien mukaan. Yritykset ryhmitellään näiden mu-

kaisesti strategisiin ryhmiin, jonka logiikka on liikevaihto-kotipaikka-toimiala. Ryhmien 

välisiä eroja suhteessa taloudelliseen suorituskykyyn tarkastellaan eri analyyseilla. 

 

Ulkoisten muuttujien lisäksi teoriaosuudessa tutkitaan yritysten resurssien käyttöä, niiltä 

osin kuin käytettävä aineisto sen mahdollistaa. Yritysten henkilöstökulut suhteessa liike-

vaihtoon ja materiaalit ja palvelut suhteessa liikevaihtoon analysoidaan erikseen. Tämän 

osio vastaa kysymykseen, miten yrityksen oman työn osuus ja aliurakoinnin osuus vaikut-

tavat tuloksentekokykyyn ja onko se mitattavissa kvantitatiivisesta aineistosta.  
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Viidennessä luvussa tehdään yhteenveto aineistosta.  Yhteenvedossa tulkitaan aineiston 

tuottamat tulokset ja esitetään keskeisimmät havainnot. Yhteenvedon jälkeen esitetään 

työn johtopäätökset.  
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2. STRATEGIATUTKIMUS YLEISESTI 

 
Suorituskyvyn ja strategian välinen suhde on sisäänrakennettu. Strategiatutkimuksen tar-

koituksena on pyrkimys selvittää, mikä oikeasti vaikuttaa yritysten suorituskykyyn ja millä 

tavalla. Yleispätevän teorian muodostaminen on vaikeaa, koska kaikki osat linkittyvät toi-

siinsa ja vaikuttavat lopputulokseen. Vaikuttavia tekijöitä ovat ihmiset, ympäristö, muutos 

ja yrityksen historia. Ihmisten välillä on eroja kyvykkyydessä, käyttäytymisessä ja vuoro-

vaikutuksessa toisiinsa. Ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kulttuuri, si-

jainti sekä toimiala. Kilpailijat, teknologia, yhteiskunta yrityksen ympärillä sekä asiakkai-

den käyttäytyminen kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Historian vaikutus näkyy siinä, mi-

ten aikaisemmat valinnat voivat luoda rajoitteita tai tuoda mahdollisuuksia esimerkiksi 

hankittujen resurssien kautta.  

 

Strategiatutkimus on jakautunut eri koulukuntiin sen mukaan, mitä osaa tarkastellaan ja 

minkä ilmiön tarkasteluun ne painottuvat. Osa tutkimuksesta painottuu resurssien vaiku-

tuksen mittaamiseen, toinen painottaa verkostoja ja kolmas mittaa markkinoita. Näille kai-

kille kiistattomasti yhteistä se, että ne pyrkivät selittämään samaa asiaa. Selitystä haetaan 

sille, miten suorituskyky oikeasti syntyy ja miten sitä mitataan. Lisäksi halutaan vastata sii-

hen, miten tällä tiedolla voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen.   

 

Mitä strategia on? Strategian määrittelyyn löytyy erilaisia ilmaisuja ja tulkintoja runsaasti. 

Minzberg (1987) esittää strategian 5-P mallin mukaisesti ”plan, pattern, position, perspec-

tive, ploy”.  Jylhä & Viitala (2014, s. 61) ovat esittäneet Minzbergin tulkinnan seuraavasti:  

 

• Strategia on suunnitelma, joka voi olla yksityiskohtainen tai yleisellä tasolla. Se on 

määritelty ja systemaattinen ajattelu- ja päätösprosessi, jonka tuloksena syntyy 

suunnitelma 

• Strategia on juoni, jolla päätetään selviytyä vaikeasta markkinatilanteesta 

• Strategia on toimintamalli, joka muotoutuu ajan myötä yrityksen tiedostetuista tai 

tiedostamattomista tavoista toimia 

• Strategia on yrityksen asema markkinoilla. ja se määritellään suhteessa kilpailijoi-

hin ja toimintaympäristöön 

• Strategia on käsitys siitä, miten edetään 
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Grant (2016, s. 15) tiivistää strategian ajatuksen ja toteaa strategian määrittelevän sen 

kuinka organisaatio tai yksilö saavuttaa tavoitteensa. Tämä määrittely kuvaa hyvin strate-

gian varsinaista tarkoitusta. Strategia on suorituskyvyn kaava. Kaikkien strategioiden tu-

loksena on vaikutus jonkin suorituskykyyn. Strategiatutkimuksen voidaan todeta olevan 

suorituskyvyn yhtälön selvittämistä.  

 

2.1 Strategiatutkimuksen koulukunnat 
 

Strategiatutkimus lähestyy saman lopputuloksen ratkaisemista varsin erilaisista näkökul-

mista. Erilaisten lähestymistapojen ymmärtämiseksi on hyvä kerrata strategiatutkimuksen 

lähtökohdat. Dyer & Sighn (1998) jakavat strategiatutkimuksen suuntaukset kolmeen pää-

kategoriaan, joita ovat transaktiokustannusteoria, resurssipohjainen malli sekä markkina-

pohjainen malli. Tässä työssä käytetään edellä mainitun mukaista jaottelua eri strategia-

koulukuntien määrittelyyn. Seuraavat esimerkit eivät ole täydellisiä vaan niihin on kerätty 

osa tärkeimmistä mallien kehitykseen vaikuttaneista tutkijoista ja julkaisuista, tarkoituk-

sena esitellä teoria ja sen painotus yleisellä tasolla.  

 

Modernin Strategiatutkimuksen ja strategiateorioiden kehityksen voidaan katsoa alkaneen 

1930-luvulta, jolloin Coase (1937) esitti suhteellisen mallin - ”Relational view” jota kutsu-

taan myös transaktiokustannusteoriaksi. Teoria käsittelee verkostoja hallinnon ja vaihto-

kustannusten näkökulmasta. Coasen varsinainen tarkoitus oli selittää, miksi taloudellinen 

toimeliaisuus järjestäytyy yrityksiksi. Transaktiokustannusteoria esittää kysymyksen, miksi 

yritykset ovat olemassa ja keskittyy sisällöltään vaihtoon ja kauppaan. Teoriaa on Coasen 

avauksen jälkeen jatkettu ja kehitetty useiden tutkijoiden toimesta. Williamsson on tuonut 

tähän teoriaan omaa näkemystään useamman kymmenen vuoden aikana ja esittää hallin-

nollisen näkökulman (1999) ”Governance perspective” erottaen yrityksen sisäiset toimin-

not ja markkinan erillisiksi kokonaisuuksiksi. Dyer & Sighn (1998) esittävät mallin yritys-

ten synergianäkökulmasta. Lavie (2006) on täydentänyt teoriaa voiton jaon mallilla verkos-

ton kesken.  

 

Toisena merkittävänä koulukuntana Strategiatutkimuksessa voidaan pitää resurssipohjaista 

teoriaa, ”Resource based view - RBV”. Ressurssipohjaisen teorian kehityksessä ehkä tär-

keimpinä kehitysaskelina voidaan pitää seuraavia tutkijoita ja heidän jukaisujaan; Penrose 
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(1958) julkaisi yrityksen johtamisen ja kasvun suhdetta käsittelevän kirjan. Tutkimus jatkui 

1980-luvulla, jolloin tuotettiin lukuisia aihetta käsitteleviä tutkimuksia. Rumelt (1984) 

pyrki selittämään yrityksen olemassaolon, rajoitusten, organisaation ja kilpailuedun suh-

detta. Teece (1984) julkaisi artikkelin ”Economic Analysis and Strategic Management”, 

jonka ajatuksena oli se, että yrityksen tulisi kehittää uniikkia kyvykkyyttä, sen sijaan, että 

keskityttäisi pelkkään tuotannon järjestämiseen. Wernerfeldt (1984) esitti oman näkemyk-

sensä siitä, että suorituskyvyn lähdettä pitäisi etsiä ennemmin yrityksen resurssien kuin 

tuotteiden kautta. Cool & Schendel (1988) esittivät tutkimuksen strategisista ryhmistä ja 

niiden suorituskykyyn vaikuttavien sisäisen tekijöiden suhteesta. Kaikilla tutkimuksilla on 

vaikutuksensa RBV:n kehitykseen ja nämä ovat osaltaan luoneet pohjaa Barneyn (1991) 

huomiota saaneelle tutkimukselle ”Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” 

jossa esiteltiin VRIN (valuable, rare, imperfectly imitable, non-substitutable) malli. Jokai-

nen edellä mainituista on julkaissut myös uutta tuotantoa ja täydentänyt tutkimusta omalta 

osaltaan. RBV mallin voidaan sanoa olevan tällä hetkellä selvästi suosituin malli tutkimuk-

sen näkökulmasta, tämän teorian laajennuksia ja jatkeita on runsaasti ja teorian kehitys on 

jatkunut 2000-luvulla.  

 

Kolmantena pääsuuntauksena strategiatutkimuksessa ja teorian luomisessa on markkina-

lähtöinen, ”Market based view – MBV”. Markkinalähtöisen tutkimuksen juuret ovat teol-

listen organisaatioiden ”Industrial organization - IO” mallissa. IO teoriaa on kehitetty mm. 

Masonin (1939), Bainin (1956, 1964), Stiglerin (1968) ja Schmalenseen (1988) toimesta. 

Varsinaisen markkinapohjaisen teorian kehitti Porter (1980, 1985). Porterin malli kuvaa 

yritysten välistä kilpailua, markkinalähtöisen kilpailuedun näkökulmasta. Markkinalähtöi-

nen teoria pyrkii kuvaamaan, miten yritykset ovat järjestäytyneitä, omistettuja ja johdet-

tuja.  

 

Strategiatutkimus on jakautunut voimakkaasti eri koulukuntiin. Tällä hetkellä selvästi suo-

situin suuntaus strategiatutkimuksessa on RBV malli. Yksikään teoria ei ole säästynyt kri-

tiikiltä.  Esimerkiksi Newbert (2007) esittää tutkimuksessaan ”Empirical research on the 

resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research” vah-

vaa kritiikkiä RBV-mallin ja empirian puutteen välillä. Newbertin tutkimuksessa analysoi-

daan RBV-pohjaisia empiirisiä tutkimuksia, jotka keskittyvät selittämään yrityksen kilpai-

luetua tai suorituskykyä. Tutkimus osoittaa, että vain 53% osoittaa mallin toimivuuden 
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empiirisessä testaamisessa. Newbertin tutkimus osoittaa omalta osaltaan resurssien mittaa-

misen ongelman. RBV malli ei ole ainoa, jota on kritisoitu. MBV malli on saanut vähin-

tään yhtä paljon kritiikkiä, koska periaatteessa koko RBV malli haastaa MBV mallia. 

Transaktiokustannusteoria on sen sijaan enemmän resurssipohjaista mallia täydentävä, 

koska se ei kyseenalaista RBV mallin perusolettamusta. Transaktiokustannusteorian ja 

RBV mallin oleellisin ero on siinä, että transaktiokustannusteoria käsittelee resurssien ja-

kamista ja RBV yrityksen uniikkia kyvykkyyttä. 

 

Kuten edellä todettiin, strategiatutkimuksen koulukunnat lähestyvät asiaa erilaisilla paino-

tuksilla. Yksi mittaa verkostoja, toinen resursseja ja kolmas yrityksen toimintaympäristöä.  

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto ja vertailu eri strategiakoulukuntien välisistä eroista. 

Taulukkoon on koottu strategiatutkimuksen pääsuuntaukset ja siinä on esitetty teoreettinen 

lähestymistapa ja pääasiallinen fokus.  
 
 
Taulukko 1. Eri teorioiden vertailu suhteessa toisiinsa. (Madhok 2002 mallia mukaillen, täydennettynä 
markkinalähtöisellä teorialla) 
 

  
 

Eri koulukuntien opit menevät myös osittain päällekkäin, vaikka painotukset ovat erilasia. 

Vaikka tutkijoiden välillä on näkemyseroja ja debattia, kuitenkin jokainen teoria pyrkii 

osaltaan selvittämään samaa asiaa eli ratkaisemaan suorituskyvyn yhtälöä.  

 

  

Trasaktiokustannusteoria Resurssipohjainen teoria Markkinalähtöinen teoria
Laaja teoreettinen 
lähestyminen

Yrityksen teoria Yrityksen teoria Markkinavoimat

Pääasiallinen teoreettinen 
kysymys

Miksi yirtykset ovat olemassa? Miten yritykset eroavat? Postition vaikutus kilpailuun?

Johtoajatus Tehokkaan hallintomallin 
etsiminen

Kilpailuedun etsiminen Kilpailuedun etsiminen

Pääasiallinen kiinnostuksen 
kohde

Vaihto ja kauppa Tuotanto ja resurssit / kyvykkyydet Markkina-analyysi

Pääasiallinen analyysin fokus Kaupankäynnin attribuutit (esim. 
omaisuuden erityispiirteet)

Resurssittribuutit, (esim. arvo, 
pysyvyys)

Kilpailijat, korvaavat tuotteet, toimittajien 
ja asiakkaiden neuvotteluvoima

Pääasiallinen painotus Vaihtokustannukset Yrityksen resurssit, tietotaito, 
rutiinit

Suhteellinen positio valitussa 
markkinassa
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2.2 Tutkimuskatsaus 
 

Osana tätä tutkimusta tehtiin lyhyt katsaus meneillään olevaan strategiatutkimukseen. Kat-

saukseen valittiin vertaisarvioituja tutkimuksia, joiden tarkoituksena oli selittää jonkin 

muuttujan vaikutusta suorituskykyyn. Aineisto poimittiin Strategic Management Journa-

lista. Aikaväli rajattiin vuosiin 2009 - 2019, julkaisupäivämäärän mukaan. Vertailuun poi-

mittiin 25 julkaisua, jotka käsittelevät jonkun muuttujan tai muuttujien ja suorituskyvyn 

välistä suhdetta. Katsaukseen valikoidut tutkimukset on esitetty taulukossa 2.  

 
Taulukko 2. Tutkimuskatsaukseen sisältyvät artikkelit, vuosiluvun mukaan järjestettynä. 

 

Tekijä(t) Vuosi Artikkelin nimi
Wibbens, P.D 2019 Performance persistence in the presence of higher-order resources
Posen & Martignoni 2018 Revisiting the imitation assumption: Why imitation may increase, rather than decrease, 

performance heterogeneity
Tarakci et al. 2018 Performance feedback and middle managers’ divergent strategic behavior: The roles of social 

comparisons and organizational identification
Yan & Chang 2018 The contingent effects of political strategies on firm performance: A political network    

perspective
Wassmer & Madhok 2017 Resource ambidexterity through alliance portfolios and firm performance
Hoisl et al. 2017 R&D team diversity and performance in hypercompetitive environments
Levine et al. 2017 Strategic Intelligence: The Cognitive Capability to Anticipate Competitor Behavior
Klingebiel & Joseph 2016 Entry timing and innovation strategy in feature phones
Wu & Salomon 2016 Does imitation reduce the liability of foreignness? Linking distance, isomorphism, and 

performance
Lungeanu et al. 2016 When do firms change technology-sourcing vehicles? The role of poor innovative performance 

and financial slack
Laureiro-Martinez et al. 2015 Understanding the exploration–exploitation dilemma: An fMRI study of attention control and 

decision-making performance
Chadwick et al. 2015 Resource orchestration in practice: CEO emphasis on SHRM, commitment-based HR systems, 

and firm performance
Arrfelt et al. 2015 Examining a key corporate role: The influence of capital allocation competency on business unit 

performance
Moatti et al. 2015 Disentangling the performance effects of efficiency and bargaining power in horizontal growth 

strategies: An empirical investigation in the global retail industry
Menz & Scheef 2014 Chief strategy officers: Contingency analysis of their presence in top management teams
Eesley et al. 2014 The contingent effects of top management teams on venture performance: Aligning founding 

team composition with innovation strategy and commercialization environment
Gentry & Shen 2013 The impacts of performance relative to analyst forecasts and analyst coverage on firm R&D 

intensity
Barroso & Giarratana 2013 Product proliferation strategies and firm performance: The moderating role of product space 

complexity
Zahavi & Lavie 2013 Intra-industry diversification and firm performance
Mollick 2012 People and process, suits and innovators: the role of individuals in firm performance
Dezsö & Ross 2012 Does female representation in top management improve firm performance? A panel data 

investigation
Parmigiani. & Holloway 2011 Actions speak louder than modes: antecedents and implications of parent implementation 

capabilities on business unit performance
Chatain 2011 Value creation, competition, and performance in buyer-supplier relationships
Surroca et al. 2010 Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources
Shamsie et al. 2009 In with the old, in with the new: capabilities, strategies, and performance among the Hollywood 

studios
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Pelkkiä teorian jalostamiseen tai uusien konseptien kehittämiseen keskittyviä tutkimuksia 

ei otettu mukaan tarkasteluun. Kaikissa tutkimuksissa on strategianäkökulma mukana. Kat-

sauksen tarkoituksena oli selvittää, miten viimeaikaisessa tutkimuksessa on mitattu suori-

tuskykyä. Tutkimuksista poimittiin teoreettinen viitekehys ja lähestymistapa. Lisäksi selvi-

tettiin, onko kyseessä kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen tutkimus. Lisäksi poimittiin ai-

neiston tyyppi, otos ja muuttujat. Osassa tutkimuksia on useita datan lähteitä ja erillisiä 

koeasetelmia, näitä on yksinkertaistettu taulukkoon valitsemalla niistä vain yksi. Aineiston 

yhteenveto on esitetty taulukossa 3. 

 
Taulukko 3. Tutkimuskatsauksen yhteenveto, järjestys on taulukon 2 mukainen. 

 
 

Aineistoa on ryhmitelty painotuksen mukaan, resursseja, markkinoita ja verkostoja mittaa-

vaan tutkimukseen. Kaikkia tutkimuksia ei voi selvästi lokeroida mihinkään yhteen tiet-

tyyn strategiasuuntaukseen. Tutkimusten teoreettinen lähestymistapa on monipuolinen ja 

vaihtelee tutkimusten välillä voimakkaasti. Kaksi tutkimusta keskittyy verkostojen vaiku-

tukseen ja kolme markkinoiden vaikutuksen mittaamiseen, loput kaksikymmentä keskitty-

vät resursseihin. Kaikki katsauksen tutkimukset selittävät eri osien vaikutusta suoritusky-

kyyn.  

 

Teoreettinen lähetymistapa Painotus Kvantitat. Kvalitat. Aineiston lähde Otos Muuttujat

Resurssien saatavuus Resurssit x Tietokannat 79203 3

Kopioinnin kerrannaisvaikutukset Resurssit x Tietokannat 26 3

Yrityksen käyttöytymisteoria Resurssit x Verkkokysely 156 21

Poliittinen verkostoteoria Verkosto x Useita lähteitä 79 3

Eturistiriidat, ympäristön muutos Resurssit x Tietokannat 79 7

Organisaation mukauttaminen nopeasti muuttuvaan ympäristöönResurssit x Tietokannat 88 14

Strateginen älykkyys ja yrittäjän suorituskyky Resurssit x Pelisimulaatio 96 3

Markkinoille menon ajoitus, päätöksenteko Resurssit x Interview 68 6

Institutionaalinen ympäristö Verkosto x Tietokannat 170 7

Teknologian louhinta, sisäinen kehitys Markkina x Raportit 30 5

Strateginen käyttäytymisteoria Resurssit x Aivokuvaus 63 7

Resurssipohjainen teoria, johtajan rooli Resurssit x Kysely 191 9

Dynaaminen johtamiskyvykkyys Resurssit x Tietokannat 3660 11

Neuvotteluvoiman ja talouden skaalan vaikutukset Markkina x Tietokannat 83 14

Muutoksen johtaminen Resurssit x Tietokannat 147 12

Liiketoimintaympäristö, innovaatiostrategia Resurssit x Kysely 2067 3

Agenttiteoria Resurssit x Tietokannat 2539 13

Asiakkaiden käyttöytyminen, yrityksen fokus Markkina x Tietokannat 621 14

Synergia Markkina x Tietokannat 972 16

Johtoryhmä / organisaation rakenne Resurssit x Tietokannat 854 12

Erot johtamiskäytännöissä Resurssit x Tietokannat 1500 10

Hallinto ja kyvykkyydet Resurssit x Tietokannat 72 17

Arvopohjainen lähetymistapa Resurssit x Tietokannat 1896 15

Sidosryhmät / resurssipohjainen teoria Resurssit x Tietokannat 599 11

Dynaamiset kyvykkyydet Resurssit x Tietokannat 7124 8
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Tutkimuksista näkyy kuitenkin selvästi, että painotus on resurssien mittaamisessa ja niiden 

vaikutusten selvittämisessä. Tutkimus on pääasiassa kvantitatiivista ja aineisto on suurim-

massa osassa tapauksista peräisin erilaista tietokannoista. Katsaus osoittaa, että tutkijoiden 

lähestymistavassa on huomattavaa vaihtelua. Katsauksessa näkyy myös aikaisempien vuo-

sikymmenten vaikutus, joiden aikana on tehty saman alan tutkimusta. Osa aiheista on niin 

loppuun kaluttuja, ettei niistä enää juuri julkaista uutta tutkimusta. Tällainen aihe on esi-

merkiksi markkinalähtöinen näkökulma. Tutkimusten teoriapohjan valinta ja painotukset 

olisivat todennäköisesti erilaisia, jos tutkimuskatsaus tehtäisi eri ajanjaksolta. 

 

2.3 Strategian mittaaminen 
 

Strategian mittaamisen problematiikka syntyy siitä, että yhtälö (strategia = suorituskyvyn 

yhtälö) on niin monimutkainen, muuttujia on paljon. Lopputulokseen vaikuttaa kaikki mitä 

yrityksessä tapahtuu. Yritysten sisäistä ympäristöä mitataan alkaen yksilötasolta, jatkuen 

ryhmiin, resursseihin ja johtamiseen. Yrityksen sisäisen ympäristön ja ulkoisen ympäristön 

väliin jää verkosto, joka menee voimakkaasti limittäin molempien osien päälle. Selkeim-

min yrityksen ulkoisessa ympäristössä on markkina ja sieltä mitattavat tekijät.     

 

Tutkimuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että suorituskyvyn mittaamisen tapoja on 

yhtä paljon kuin tutkimuksia. Tutkimusten teoreettinen lähestymistapa vaihtelee. Tutki-

muksen erilaistaminen, ja erottaminen niin sanotusta valtavirran tutkimuksesta tuntuu ole-

van tätä päivää. Suuri osa tutkijoista rakentaa erilaisia teoreettisia hybridimalleja ja niitä on 

vaikea laittaa tiettyyn lokeroon. Osa resurssipohjaisista tutkimuksista on selvästi RBV mal-

lin mukaan tehtyjä, mutta monessa teoriapohja on laveampi ja tutkija on muodostanut teo-

rian eri lähteitä ja tyylisuuntia yhdistellen. Kuvassa 1 on esitetty strategiatutkimuksen ta-

soja ja eri koulukuntien asettuminen suhteessa toisiinsa. 
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Kuva 1. Strategiatutkimuksen painotuksen tasot, sisäinen ja ulkoinen ympäristö. 

 

Mittaaminen muuttuu sitä hankalammaksi, mitä kauemmaksi suorituskyvystä siirrytään 

kohti resursseja, tämä on esitetty kuvassa 1 alimmaisella akselilla. Yksinkertaistettuna 

tämä tarkoittaa sitä, että suorituskyvyn mittaaminen on absoluuttista ja oikein, ihmisen mit-

taaminen on sen sijaan vaikeaa ja epävarmaa. Yrityksen tuottavuus ja tuloksentekokyky 

voidaan mitata helposti tarkastelemalla numeroita esimerkiksi tilinpäätöksestä. Myös yri-

tysten vertaileminen tällä tasolla voidaan tehdä absoluuttisesti oikein. Siirryttäessä kuvan 

1. mukaisessa kehyksessä vasemmalle yrityksen ulkoisesta ympäristöstä yrityksen sisäi-

seen ympäristöön, mittaustarkkuus laskee. Markkinoista voidaan mitata esimerkiksi mark-

kinaosuuksia ja yhteenliittymiä suhteellisen luotettavasti. Verkostoon vaikuttavien muuttu-

jien vaikutusta voidaan mitata jollain tarkkuudella. Siirryttäessä ”rajan yli” markkinoista 

tai verkostosta yrityksen sisäiseen ympäristöön, mittaustarkkuus laskee entisestään.  

 

Esimerkkinä resurssien vaikutuksen mittaamisesta voidaan käyttää tutkimuskatsaukseen 

sisältynyttä Dezsö & Ross (2012) artikkelia ”Does female representation in top manage-

ment improve firm performance? A panel data investigation”. Tutkimus käsittelee yrityk-

sen johtoryhmän sukupuolijakauman vaikutusta tyrityksen suorituskykyyn. Kyseinen tutki-

mus pystyi löytämään tilastollisia eroja yritysten välillä. Tutkimus siis esittää, että sellais-

ten yritysten suorituskyvyssä voidaan havaita (positiivisia) eroja, joiden johtoryhmän ko-

koonpano on heterogeeninen. Sitä, miksi näin on, ei kuitenkaan pystytä luotettavasti selit-

tämään. Yrityksen suorituskyky muodostuu kokonaisuudesta, johon vaikuttaa kaikki 
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tekeminen. Kokonaisuuden muodostaa vaikeasti mitattava yhtälö. Yrityksen suorituskyvyn 

yhtälön muodostamisen ja epävarmuutta voidaan havainnollistaa seuraavasti: 

 

Jos strategian muodostamisvaiheessa tunnetaan yksi muuttuja, jonka vaikutuksen todennä-

köisyys suorituskykyyn on 95% - tarkoittaa tämä sitä, että tätä tekijää säätämällä, saadaan 

95% todennäköisyydellä aikaan haluttu efekti. Vastaavasti, jos ajatellaan että yrityksessä 

on 10 kokonaisuutta, joiden kunkin vaikutuksen todennäköisyys suorituskykyyn on 95% - 

tarkoittaa tämä sitä, että näitä tekijöitä säätämällä on noin 60% (0.95¹⁰) todennäköisyys 

saada aikaa haluttu efekti. Jos 95% todennäköisyydellä olevia lopputulokseen vaikuttavia 

muuttujia on 100, on halutun lopputuloksen saavuttamisen todennäköisyys enää 0,6%.  

 

Edellinen esimerkki kuvaa strategian mittaamisen monimutkaisuutta. Teoreettisen mallin 

käytännön sovellukset tai empiirinen todistaminen edellyttävät, että se on yleispätevä. Mal-

lin pitäisi sopia jokaiseen yritykseen, jota sillä kuvataan tai jonka toimintoja se ennustaa. 

Yhtälöä on hankala laatia, jos muuttujien määrä ei ole tiedossa tai niihin liittyy suurta epä-

varmuutta. Asiasta ei tule yhtään yksinkertaisempaa sen tosiasian kanssa, että ollakseen 

toimiva, yhtälön pitää olla dynaaminen ja pystyä mukautumaan muutokseen usealla ta-

solla.  

 

Strategiatutkimus kehittyy jatkuvasti. Uusia malleja ja erilasia uusia konsepteja ja vanho-

jen mallien yhdistelmiä ja kehitysversioita syntyy säännöllisesti. Strategiatutkimuksen 

osalta löytyy lukuisia tutkimuksia, jotka käsittelevät integroituja malleja mutta tyypillisesti 

nämä integroinnit tarkoittavat sitä, että tutkija yhdistää paria erilaista mallia. Strategiatutki-

muksen suuri ongelma vaikuttaa olevan se, että integroitu malli, joka tunnistasi kattavasti 

kaikki elementit, puuttuu. Tutkijat ovat tunnistaneet strategiatutkimuksen ongelmia ja yri-

tyksiä kohti kattavaa integroitua mallia on tehty. Esimerkiksi Zollo et al. (2017) käsittele-

vät artikkelissaan integroitua strategiamallia. Artikkelissa myös todetaan, että tämän tyyp-

pistä aikaisempaa tutkimusta, joka yrittäisi luoda kattavaa mallia, on varsin niukasti.   
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2.4 Strategiat rakentamisessa 
 

Porterin (1998, s.35) mallin mukaiset kolme yleistä strategiaa ovat kustannusjohtajuus, eri-

laistaminen ja keskittyminen. Hinta on usein erittäin merkittävässä roolissa rakennusalan 

hankinnoissa. Jos yritykset ovat suunnilleen samalla viivalla, hinta ratkaisee. Erilaistami-

nen näkyy rakennusalalla hyvin esimerkiksi asuntotuotannossa. Keskittyminen johonkin 

tiettyyn segmenttiin on rakennusalalla enemmän sääntö kuin poikkeus. 

 

Porterin mallin mukainen jaottelu on saanut osakseen kritiikkiä ja sen sopivuutta on ky-

seenalaistettu eri asiayhteyksissä. Esimerkiksi Kale & Arditin (2002) rakennusyritysten 

strategiaa käsittelevässä tutkimuksessa todettiin, että rakennusyritykset, jotka keskittyvät 

kaikkiin osa-alueisiin kannattavat paremmin kuin ne yritykset, jotka ilmoittivat keskitty-

vänsä erityisesti johonkin strategiaan. Tämän kanssa ristiriitaista näkemystä edustaa Porter, 

jonka mukaan ”keskelle juuttuminen” takaa lähes varmasti matalan tuoton ja yritysten pi-

täisi tästä syystä johtuen keskittyä johonkin. 

 

Kale & Arditin (2002) tutkimukseensa sisällyttämät yritykset käsittävät pääasiassa suuria 

yrityksiä, jotka ovat vastanneet kyselytutkimukseen. Junnonen (1998, s. 113) Puolestaan 

käsittelee rakennusyritysten strategian muodostumista ja esittää, että resurssipohjainen teo-

ria sopii rakennusyritysten ja niiden strategioiden analysointiin. Porter (1985, s. 36, 42-43) 

toteaa resursseista lähinnä sen, että ne tulee huomioida yhtenä toimittajana. Resurssipohjai-

nen teoria on täysin järkeenkäypää, on helppo ymmärtää, että yritysten erot ovat sisäsyn-

tyisiä. Junnosen esitys on varmaankin validi, mutta analysointiin liittyy edelleenkin resurs-

sien mittaamisen problematiikka. 

 

Rakennusyritysten kohdalla strategiaa ohjaa tasapainottelu yrityksen koon ja kannattavuu-

den kanssa. Absoluuttinen tulos kiinnostaa enemmän kuin prosentit. Tätä voidaan havain-

nollistaa esittämällä kysymys, että kannattaako omistaa 1M€ liikevaihtoa tekevä yritys, 

jonka liikevoittoprosentti on 10 vai 10M€ liikevaihtoa tekevä yritys, jonka liikevoittopro-

sentti on 5%? Tätä asiaa käsitellään tarkemmin johtopäätöksissä, jossa käsitellään yrityk-

sen kokoa ja voiton jakamisen suhdetta. Kale & Arditi, Porter ja Junnonen ovat kaikki 

tässä asiassa osaltaan oikeassa. Suuren yrityksen pitää hallita kokonaisuus hyvin, kaikkeen 

keskittyminen vaikuttaa tuottoon ja resurssit ovat tärkeässä osassa.    
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3. KILPAILU RAKENTAMISESSA 

 

Kuten aiemmin todettiin, yrityksen strategian mittaaminen on vaikeaa. Mittaaminen on yk-

sinkertaisempaa ulkoisen ympäristön osalta kuin yrityksen sisäisen ympäristön mittaami-

nen. Markkinoiden vaikutuksen mittaaminen on tehtävissä. Tämän työn tarkoitus on suorit-

taa vertailu ja tarkastella tunnuslukujen keskiarvoja. Näistä lähtökohdista tämän työn teo-

reettiseksi viitekehykseksi sopii parhaiten markkinalähtöinen malli. Vaikka teoreettiset 

mallit välillä kilpailevat keskenään, ne myös täydentävät toisiaan. Tämän luvun loppu-

osassa käsitellään myös resursseja ja niiden mittaamista ja sen sovittamista markkinaläh-

töiseen teoriaan.  

 

Tämän työn teoriaosuus on rakennettu pääasiassa Porterin viiden voiman mallin ympärille. 

Tässä osiossa käsitellään rakennusalaa Porterin mallin asettamassa viitekehyksessä. Teo-

riaosiossa käydään läpi toimialan määrittely, toimialan rakenneanalyysi ja viiden voiman 

elementit rakennusalan kontekstissa. Strategisia ryhmiä tarkastellaan markkinalähtöisestä 

näkökulmasta. Lisäksi luvussa käsitellään position vaikutusta rakennusalalla. Markkinaläh-

töisen teorian lisäksi sivutaan transaktiokustannusteoriaa ja verkostoja, etenkin tarkastelta-

essa yrityksen henkilöstökustannusten ja materiaali- ja palveluostojen suhdetta ja vaiku-

tusta. 

 

Porterin mallin mukaan, ymmärtääkseen toimialan kannattavuutta, täytyy ymmärtää toi-

mialalla vallitseva kilpailu ja sen elementit. Toimialan kilpailu voidaan mallintaa vasta, 

kun toimialan rakenne on selvitetty. Rakenteen selvittämiseksi täytyy ensin määritellä toi-

miala, joka rajaa tarkasteltavat yritykset. Tämän jälkeen voidaan suorittaa toimialan raken-

neanalyysi. Seuraavissa kappaleissa käsitellään toimialan rajaus, suositetaan toimialan 

yleinen rakenneanalyysi ja toimialan sisäinen rakenneanalyysi. Näiden tarkoituksena on 

nostaa esille toimialan erityispiirteet ja elementit, joista kilpailu muodostuu. Luvun loppu-

osa painottuu strategisten ryhmien määrittelyyn. Viimeiseksi käydään läpi resurssipohjai-

nen teoria niiltä osin kuin sitä tässä työssä käytetään.  
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3.1 Toimialan määrittely 

 

Suomessa on käytössä TOL 2008 toimialaluokitus, joka perustuu EU:n toimialaluokituk-

seen NACE Rev.2. TOL 2008 luokitus on viisinumeroinen. Ensimmäiset neljä numeroa 

ovat yhteneväisiä NACE luokituksen kanssa, mutta viides numero on kansallinen (SVT, 

2019). Tästä johtuen, tietokantojen tiedoissa voi olla pieniä eroja, riippuen siitä, haetaanko 

tietoja EU tason vai kotimaisista lähteistä. Tässä työssä analysoitava aineisto on NACE 

formaatissa. Rakentaminen on jaoteltu toimialaluokituksissa 23:n eri toimialan alle. Tässä 

työssä aineistoon poimitut ja analysoitavat yritykset sijoittuvat taulukossa 4 listattuihin 

luokkiin. Luokkien valintaa ja rajauksia on selitetty tarkemmin luvussa 4.  

 
Taulukko 4. Toimialaluokitukset. 

 
 

Käsiteltäessä rakentamista toimialana, sen alle luetaan tyypillisesti useita hyvin erilaisia 

yrityksiä. Rakentamisen arvoketju on pitkä, ja siihen osallistuvat tuottajat voivat toimia 

myös muilla toimialoilla. Esimerkiksi laivanrakennus on täysin oma toimialansa, mutta 

sinne toimittavat työtä ja tuotteita samat yritykset kuin rakennusten rakentamiseen, esi-

merkkinä hissit, sähkötyöt, rakennusmoduulit. Toimialan rajaus on siten tiettyjen toimijoi-

den osalta häilyvä.  

 

Osa yrityksistä on keskittynyt selvästi uudispuoleen ja osa korjausrakentamiseen. On kui-

tenkin paljon yrityksiä, jotka tekevät molempia, niin korjausrakentamista kuin uudistuotan-

toa. Monella isolla yrityksellä nämä toiminnot on jaettu omiin erillisiin liiketoimintayksi-

köihinsä. Liiketoiminnan volyymi koko rakennusalalla jakautuu melkein tasan molempien 

NACE REV2 luokitus Kuvaus

41.2 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
43.12 Rakennuspaikan valmistelutyöt
43.21 Sähköasennus
43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43.29 Muu rakennusasennus
43.32 Rakennuspuusepän asennustyöt
43.33 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
43.34 Maalaus ja lasitus
43.91 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
43.99 Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
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lajien kesken. Esimerkiksi vuonna 2017 korjausrakentamisen osuus Suomessa oli 13,1mrd 

€ ja uudisrakentamisen 13,9mrd € (Rakennusteollisuus, 2019b).  

 

Korjausrakentamista pidetään yleisesti vakaampana markkinana kuin uudistuotantoa. 

Asuntojen vanheneminen aiheuttaa korjausvelkaa, joka poistuu vain korjaamalla rakennuk-

sia. Olemassa oleva rakennuskanta generoi siten tietyn määrän työtä. Korjaamatta jättämi-

nen maksaa, koska ongelmat kumuloituvat ja korjausten laiminlyönti johtaa uusiin ongel-

miin, joita ei synny, jos korjaukset hoidetaan. Uudistuotanto on syklisempää ja siihen vai-

kuttaa enemmän talouden suhdanteet ja aluepolitiikka. Uudistuotannossa on paljon hel-

pompi jättää investointi tekemättä, jos taloudellinen tilanne on epävarma. Korjausrakenta-

misessa ja uudistuotannossa on kuitenkin kyse samasta asiasta, rakentamisesta. Teoriassa 

sama organisaatio voi toteuttaa pienillä muutoksilla kumpaa tahansa työn lajia. Tässä 

työssä keskitytään toimijoihin, jotka osallistuvat rakennusten rakentamiseen riippumatta 

siitä, onko kyseessä korjaus- vai uudisrakentaminen. Rakentamista tarkastellaan siten ko-

konaisuutena. Ilmiöitä tarkastellaan rakennusten rakentamisen tai korjaamisen rajaamassa 

kontekstissa.  

 

Toimiala asettaa rajoitteita sieltä saatavalle tuotolle, esimerkiksi McGahan & Porter (1997) 

käsittelevät tätä artikkelissaan. Kaikkien toimialojen pelikenttä ja valtasuhteet eivät ole sa-

manlaisia. Rakennusala Suomessa on voimakkaasti fragmentoitunut. Alalla toimivia yri-

tyksiä on yli 40000kpl. Vuonna 2017 rakentamisen liikevaihto oli yhteensä 33,6mrd € ja 

neljän suurimman yrityksen osuus liikevaihdosta oli alle 20%. Rakennusyritykset jaetaan 

usein kategorioihin koon mukaan. Rakennusteollisuus RT jakaa yritykset kolmeen luok-

kaan liikevaihdon mukaan; pienet alle 10M€, keskikokoiset 10-40M€ ja suuret yli 40M€. 

Tässä työssä yrityksiä tarkastellaan yli näiden rajojen. Rajat huomioidaan, mutta mitään 

ryhmää ei rajata pois. Tässä tutkimuksessa toimialan määrittely on siten Suomessa toimi-

vat rakennusten rakentamiseen keskittyvät yritykset, kymmenessä eri toimialaluokassa.  

 

3.2 Toimialan rakenneanalyysi 

 

Ymmärtääkseen toimialaa ja sen kilpailua täytyy ymmärtää toimialan rakenne. Porter esit-

tää kirjassaan Competitive Strategy (1980) jo klassikoksi muodostuneen, 5-voiman mallin, 

jolla yritysten välinen kilpailu voidaan mallintaa. Malli on esitetty kuvassa 2.   
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Kuva 2. 5-voiman malli Porterin (1980) mallia mukaillen. 
 

Porter (1998, s.126) korostaa toimialan rakenteen ymmärtämistä kaiken kilpailun perus-

tana. Tämä rakenneanalyysi voidaan suorittaa mille tahansa toimialalle. Seuraavaksi käsi-

tellään rakennusalaa tämän rakenneanalyysin mukaisesti.  Rakenneanalyysin tarkoituksena 

on muodostaa kuva yritysten väliseen kilpailuun vaikuttavista elementeistä. Näitä element-

tejä on neljä, ja ne on jaettu osiin. Ostajien neuvotteluvoima, alalle tulon esteet, uusien 

tuotteiden uhka ja toimittajien neuvotteluvoima muodostavat Porterin mallissa kokonaisuu-

den, ja ne yhdistettynä ovat 5-voiman malli.   

 

3.2.1 Alalle tulokynnys 

 

Rakennusalalle on varsin helppo tulla ja perustaa uusi yritys. On tavallista, että esimerkiksi 

ammattimiehet tai toimihenkilöt perustavat oman yrityksen ja alkavat työskentelemään 

siinä. Nämä uudet yritykset voivat olla suoria kilpailijoita niille, joista henkilöt ovat irtau-

tuneet. Toisaalta, ei ole tavatonta, että uusi perustettu yritys jatkaisi tiiviissä yhteistyössä 

edellisen kanssa. Markkinan koko on rakennusalalla selvästi alalle tulokynnykseen vaikut-

tava muuttuja. Etenkin noususuhdanteessa vakiintuneet yritykset valikoivat urakkansa ja 

kaikille töille on vaikea löytää tekijöitä. Tämänkaltaisissa olosuhteissa markkina suoras-

taan vetää uusia yrityksiä. Laskusuhdanteessa tilanne on päinvastainen. Erikoistuminen 

koskettaa rakennusalaa silloin, kun se jaetaan pienempiin segmentteihin. Mikään 
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rakentamisen päätaso, kuten esimerkiksi rakennustekniset työt tai talotekniikkatyöt eivät 

aiheuta erityisiä kynnyksiä alalle tulemiseen. Kuitenkin rakentamisen segmenttien välillä 

on isojakin eroja. Erikoistyöt voivat vaatia erityistä tottumista työhön ja osaamista. Yleiset 

rakennustyöt, jotka kattavat noin puolet rakentamisen volyymista, ovat suhteellisen mata-

lan kynnyksen takana. Näitä töitä on kenen tahansa suhteellisen helppo alkaa tekemään. 

Toinen puolikas, joka jakautuu taloteknisiin- ja erikoistöihin, on selvästi erilaisessa ase-

massa. Sähkötöiden tekeminen vaatii erityisiä lupia ja siten tietyn osaamisen ja koulutusta-

son jo työntekijätasolla. Talotekniset tekniset järjestelmät vaativat myös tuntemusta. Työ-

voiman saatavuus voi olla myös tässä yhteydessä kynnys alalle tulemiseen, toisiin töihin 

löytyy helpommin työvoimaa. Pääomavaatimukset aiheuttavat kynnyksen alalle tulemi-

seen. Rakentamisessa kynnys on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi val-

mistavaan teollisuuteen keskittyvässä toiminnassa. Tuotannon käynnistämien ei vaadi esi-

merkiksi suuria investointeja tuotantolaitokseen. Tilaajat asettavat urakoitsijoille tyypilli-

sesti liikevaihtorajan, joka urakoitsijalla pitää olla ennen kuin se hyväksytään urakoiden 

toimittajaksi. Liikevaihtoraja voi olla esimerkiksi kolme kertaa urakan koko. Tämä aiheut-

taa kynnyksen tietynlaisiin urakkatyyppeihin käsiksi pääsemiseen. Tätä liikevaihtokyn-

nystä voi kompensoida vakavaraisuudella, eli jos yrityksellä on käynnistyessään vahva ta-

loudellinen tilanne, se voi päästä nopeammin mukaan isompiin urakoihin. Uudistuotan-

nossa asia on myös erilainen. Rahoittajien vaatimat hankekohtaiset oman pääoman vaati-

mukset aiheuttavat suoraan tietynlaisia pääomavaatimuksia. Vaihtokustannukset tarkoitta-

vat sitä, että tietyn tuotteen tai toimittajan vaihtaminen aiheuttaa kuluja. Vaihtokustannuk-

set nousevat selvimmin esille sellaisissa töissä, joissa on kyse kapean osa-alueen erikois-

osaamisesta. Esimerkiksi rakennukseen asennettu rakennusautomaatiojärjestelmä voi mää-

ritellä pitkäksi aikaa ne toimijat, joiden kanssa yhteistyötä on mahdollista tehdä. Vaihto-

kustannuksia voi tulla myös tavanomaisissa töissä, joissa työn tekemispaikka on erityinen. 

Esimerkiksi kauppakeskus tai tehdasympäristö voivat olla sellaisia, että niissä toimiminen 

vaatii pitkän perehtymisen. Tällaisessa ympäristössä toimivaa urakoitsijaa on vaikeampi 

vaihtaa, koska uuden perehdyttämisessä syntyy hukkaa. Rakennusalalla pääsy jakelukana-

viin voidaan nähdä toimijan suhteena tilaajaan tai työn lopulliseen maksajaan. Rakennus-

liikkeen näkökulmasta tilaajalla on paljonkin väliä, kaikki eivät ole yhtä haluttavia. Tilaa-

jissa kiinnostaa esimerkiksi maksuvalmius, ammattitaito ja yhteistyön sujuvuus. Jotkut ra-

kennusliikkeet eivät esimerkiksi halua työskennellä lainkaan asunto-osakeyhtiöiden 

kanssa, koska siellä hankkeet tehdään kertarakentajien kanssa. Esimerkiksi sijoittaja, joka 
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hankkii toimistotiloja ja laittaa niitä kuntoon voidaan nähdä hyvinkin haluttuna kumppa-

nina, mutta näiden tilaajien toimittajaksi on vaikea päästä. Skaalaetu näkyy rakennusalalla 

selvästi varsinkin isommissa tuotannoissa ja uudisrakentamisessa. Isommilla yrityksillä on 

usein osaamista, jota pienemmän voi olla vaikea kopioida. Esimerkkinä voi toimia moni-

mutkaisen hankkeen laskenta. Pelkkä laskenta sitoo resursseja ja päätös suorittaa laskenta 

ei tuo varmuutta siitä, että työstä tulisi tehtäväksi. Skaalaetu tuo hyötyä myös materiaalien 

hankkimisessa. Iso rakennusliike voi saada esimerkiksi elementit halvemmalla kuin yhtä 

rakennusta rakentava yritys. Koko auttaa myös esimerkiksi tonttien hankinnassa, joka on 

kriittinen tekijä uudistuotantoon panostavassa rakentamisessa. Isommalla yrityksellä on to-

dennäköisesti enemmän tietoa, eli ne ovat eri asemassa oppimiskäyrällä kuin uudet kilpai-

lijansa. Skaalaetu on siten selvä rakennusalalla, mutta sillä on merkitystä vain isommissa 

tuotannoissa. Lainsäädäntö aiheuttaa alalle tulokynnyksiä vaihtelevasti. Esimerkiksi säh-

köurakoinnissa vaaditaan tietyt pätevyydet niin yrityksiltä kuin jokaiselta työntekijältä. As-

bestipurkutyöt ovat myös säädeltyjä ja niiden tekemiseen vaaditaan erityisiä lupia. Raken-

nusalan toimijoille on määritelty rajoituksia maankäyttö- ja rakennuslaissa. Luvanvaraisten 

töiden tekeminen vaatii tiettyjä pätevyyksiä eri tasoilla. Tämä luo kynnyksen alalle tulemi-

seen osaamisen kautta.   

 

3.2.2 Kilpailu toimijoiden välillä 

 

Rakennusalalla on useita tasavertaisia kilpailijoita. Tämä korostuu keskisuurten ja pienten 

yritysten kategoriassa. Suurissa yrityksissä kilpailijoiden määrä vähenee, ka kuten aikai-

semmin todettiin ovat suuret hankkeet muutenkin vaikeita pienemmille toimijoille. Kun 

alalla on useita saman tasoisia yrityksiä, se lisää kilpailua. Rakennusalan voi todeta olevan 

tässä suhteessa hyvin kilpailtu. Toimialan hidas kasvu lisää kilpailua, kun yritykset yrittä-

vät kasvaa. Rakennusala on vahvasti syklinen. Uudistuotanto seuraa yleensä talouden tren-

dejä. Nousukaudella kilpailu on vähäisempää. Laskusuhdanteessa uudispuolen resursseja 

vapautuu tasaisempaan korjausrakentamiseen ja siten se heijastuu yritysten väliseen kilpai-

luun. Kasvuelementti on siten alati muuttuva tekijä rakennusalalla. Korkeat varastointi- tai 

kiinteät kustannukset vaikuttavat yleisesti toimialan sisällä vallitsevaan kilpailuun. Raken-

nusalalla kiinteiden kulujen määrä on suhteessa tuotannon volyymiin ja työntekijöiden 

määrään. Rakennusalan työehtosopimus mahdollistaa työvoiman vähentämisen ja lisäämi-

sen suhteellisen joustavasti. Yritysten välillä on kuitenkin eroja. Yrityksen painotukset sen 
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suhteen, miten oma työ, vuokratyö ja aliurakoinnit ovat jakautuneet vaikuttavat siihen, 

kuinka nopeasti yritys voi sopeuttaa toimintojaan. Erikoistumisen puute tai matalat vaihto-

kustannukset tarkoittavat rakennusalalla käytännössä samaa asiaa. Jos yritys tuottaa samaa 

palvelua samoilla välineillä kuin kilpailijansa, ostajan on helppo vaihtaa palveluntuottajaa. 

Erikoistuminen myös vaihtelee rakennusalan sisällä, kenttä on voimakkaasti segmentoitu-

nut. Erikoistuminen nostettiin esille myös alalle tulokynnyksien yhteydessä. Voimakas ka-

pasiteetin lisääminen esiintyy rakennusteollisuudessa, suhdannevaihtelujen mukaan. Nou-

sukaudella kapasiteettia lisätään ja laskusuhdanteessa ala kärsii liiallisesta tuotannosta. 

Suhdanteet vaikuttavat siten rakennusalan kilpailuun kapasiteettinäkökulmasta. Toisinaan 

vaikutukset voivat olla merkittäviä. Suomen 1990 luvun lama ajoi rakennusinsinöörejä 

vaihtamaan alaa. Tämä yhdistettynä teknologiateollisuuden aseman muuttumiseen vaikutti 

rakennusalaan pitkän ajan resurssipulan myötä. Vaihtelevat ja monipuoliset kilpailijat 

muokkaavat kilpailukenttää. Esimerkiksi yritys, jolla on monipuolista omaa tuotantoa voi 

kilpailla eri segmenteissä. Suomalaisen rakennusalan lukumäärältään runsas joukko pieniä 

erikoistuneita yrityksiä luo monipuolista kilpailua. Korkeat strategiset panostukset vaikut-

tavat kilpailuun rakennusalalla. Esimerkiksi suuren yrityksen päätös laajentaa uudistuotan-

nosta korjausrakentamiseen tai tietynlaiseen moduulirakentamiseen näkyy välittömästi kil-

pailukentässä vaikuttaa voimakkaasti yritysten väliseen kilpailuun. Korkeat poistumiskus-

tannukset vaikuttavat myös yritysten väliseen kilpailuun. Rakennusalalla tämä näkyy esi-

merkiksi erikoistuneilla yrityksillä, joilla on tiettyyn suoritteeseen hankittua erikoislaitteis-

toa, joka ei ole likvidiä. Toiminnan keskeyttäminen voi tällöin olla kallista. Melkein kaik-

kia yrityksiä koskettaa erilaiset takuut ja vastuut. Korjausrakentamisessa on tyypillisesti 

kahden vuoden takuuaika. Joissain erikoistöissä, esimerkiksi vesikattotöissä takuuaika voi 

olla jopa 10 vuotta. Jos yritys poistuu alalta, mutta yritys jatkaa toimintaa, seuraavat takuut 

mukana ja ne aiheuttavat siten kustannuksia.  

 

3.2.3 Korvaavien tuotteiden uhka 

 

Korvaavien tuotteiden uhka rakennusalalla on kaksijakoinen. Rakennuksia rakennetaan ja 

korjataan, ja niille on vaikea keksiä substituutteja. Sen sijaan erilaisille työvaiheille, raken-

nusosille ja tuotteille on olemassa vaihtoehtoja ja niitä kehitetään jatkuvasti. Harvat tuotan-

tomenetelmät säilyvät muuttumattomina pitkällä aikavälillä. Korvaavien tuotteiden uhka 

kohtelee siten eri tavoin rakentamisen eri segmenttejä. Konkreettisia esimerkkejä on 
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paljon. Vedeneristevalmistajat käyvät kovaa kilpailua siitä, kenen tuote on nepein asentaa. 

Tämä vaikuttaa materiaalien lisäksi myös koko vedeneristysalaan. Teknologinen murros 

tuo muutosta isommassa mittakaavassa. Esimerkiksi aurinkopaneelien valmistajat ovat al-

kaneet tarjoamaan omia kattoja. Ardani et al. (2018) käsittelevät artikkelissaan teknisten 

kattojen rakentamista ja sen tuomaa muutosta todeten, sieltä saatavissa olevan hyödyn vai-

kuttavan varmuudella tulevaisuuteen. Myös uusi tietotekniikkaan liittyvä teknologia pyrkii 

myös muokkaamaan rakennusalaa. Äly rakennuksissa lisääntyy koko ajan. Mediassa on ol-

lut toistuvasti spekulaatiota informaatioteknologian jättien uusista aluevaltauksista ja mah-

dollisesta laajentumisesta rakennusalalle. Esimerkiksi Forbes (2018) spekuloi artikkelis-

saan tällä hetkellä maailman arvokkaimman yrityksen Amazonin laajentamisesta rakennus-

alalle. Rakennusala on murroksessa ja uuden tekniikan tuleminen alalle ja muutos on jo 

käynnissä. Tätä asiaa ei voi jättää huomiotta alan rakenneanalyysissa. Rakentamisen tren-

dit vaihtelevat. Trendit voivat vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Esimerkiksi puurakenta-

misen suosion kasvaessa ne yritykset, joilla on puurakentamisosaamista voivat saada sillä 

kilpailuetua. Toisaalta, perusasioissa tuskin nähdään nopeaa muutosta. Asumisen konteks-

tissa, saman hyödyn tarjoavaa halvempaa tuotetta on isossa mittakaavassa vaikea tuottaa.  

 

3.2.4 Ostajien neuvotteluvoima 

 

Asiakkaan ostovolyymi suhteessa myyjän liikevaihtoon vaikuttaa osapuolien väliseen neu-

votteluvoimaan ja valtasuhteisiin. Rakennusalalla tätä voi esiintyä esimerkiksi, jos toimi-

joilla on pitkä kumppanuus. Asiakkaan on suhteellisen helppo verrata omien ostojen mää-

rää toimittajan liikevaihtoon. Jos ostajana on pääurakoitsija ja toimittajana aliurakoitsija, ei 

ole mitenkään tavatonta, että pääurakoitsija hankkii osan yrityksestä tai koko omistuksen 

yrityksestä, joka toimii sen alihankkijana, tällöin tapahtuu taaksepäin integrointi. Jos tuote 

muodostaa suuren osan asiakkaan kuluista, on se tyypillisesti sellainen, että asiakkaalla on 

halua optimoida sen kustannuksia. Toisin sanoen, jos rakennusalan yrityksen palvelut 

muodostavat suuren osan sen asiakkaan kuluista, aiheutuu siitä paineita hinnan suhteen ja 

kilpailusta tulee tiukempaa. Niin sanottu Pareto sääntö 80-20, kuuluu tässä yhteydessä si-

ten että 20% hankinnoista aiheuttaa 80% kustannuksista. Siten, jos toimittajan tuotos kuu-

luu siihen kahteenkymmeneen prosenttiin, joka aiheuttaa kahdeksankymmentä prosenttia 

tilaajan kuluista, voidaan olla melko varmoja, että hankinnat ovat tarkemmin seurattuja. 

Toisaalta, tässä on huomioitava, että 20% kentästä on sellaista, jossa kulukuri ja seuranta ei 
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välttämättä ole yhtä tiukkaa. Jos toimittajan vaihtaminen on helppoa, se vaikuttaa ostajan 

neuvotteluvoimaan siten, että ostajalla on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia toimittajan 

hinnoitteluun. Rakennusalalla tämä on tyypillinen skenaario – tällöin on kyseessä matalat 

vaihtokustannukset. Tilanteissa, joissa suoritteen tilaajan oma tuotto on matala, pyrkii ti-

laaja optimoimaan omia ostojaan. Tilaaja voi parantaa tai pitää oman katteensa vain karsi-

malla kuluja, jos tuotteesta ei saada parempaa hintaa. Rakennusalalla tämä näkyy varsin 

yleisesti, etenkin pidemmissä ketjutuksissa. Jos toimittajan tuottamalla palvelulla ei ole 

merkittävää laadullista merkitystä lopputuotteelle, se lisää ostajan neuvotteluvoimaa. Ra-

kennuksissa tämä voi olla urakat tai työvaiheet, jotka eivät ole kriittisiä siten, että ne tah-

distaisivat työmaata, tai esimerkiksi peittoon jäävät rakenteet, joiden rakentaminen eivät 

vaadi erityistä ammattitaitoa. Informaatio on erittäin tärkeä osa rakennusalan kilpailuky-

kyä. Urakoitsija ovat innokkaita saamaan tietoa kilpailijoiden urakkahinnoista. Esimerkiksi 

julkisiin hankintoihin osallistumisen yhtenä motiivina voi olla pelkästään se, että näin voi-

daan selvittää kilpailijoiden hinnoittelua. Katerakenteiden tuntemus ja hankintaosaaminen 

ovat rakennusalan toimijoiden tärkeintä ydinosaamista. Jos ostajalla on selkeä ja tarkka 

kuva toimittajan katteesta ja kuluista, se lisää ostajan neuvotteluvoimaa.  

 

3.2.5 Toimittajien neuvotteluvoima 

 

Toimittajan neuvotteluvoimaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Jos palvelun tai materiaalin 

toimittajia on vähän, se lisää toimittajan neuvotteluvoimaa. Tämä tulee rakennusalalla 

esille tietyissä segmenteissä ja alueellisesti. Joidenkin erikoistöiden hankkiminen voi olla 

hankalaa esimerkiksi kasvukeskusten ulkopuolella. Esimerkkinä voidaan käyttää siirtolasi-

seiniä, joissa tuotte ja asennus toimitetaan yleensä samalla, ja toimittajia on rajallisesti. Jos 

toimittajan ei tarvitse kilpailla muiden vaihtoehtoisten tuotteiden kanssa se parantaa toi-

mittajan asemaa markkinoilla. Toimittajalla voi esimerkiksi olla menetelmä, jolla työ teh-

dään siten, että sama lopputulos saadaan aikaan yksinkertaisemmin. Jos toimiala ei ole it-

sessään tärkeä toimittajalle, se lisää toimittajan neuvotteluvoimaa. Rakennusalalla tämä 

voi esiintyä sellaisten urakoitsijoiden piirissä, joiden liiketoiminnan päävolyymi tulee jos-

tain muualta, mutta ne operoivat myös rakentamisessa. Jos toimittajan panos on tärkeä, se 

lisää toimittajan neuvotteluvoimaa. Rakennusalalla tärkeys voi liittyä aikaan tai laatuun. 

Laatutekijät voivat olla myös kriittisiä, ei pelkästään lopputuotteen kannalta vaan myös 

seuraavan työvaiheen takia. Osa työvaiheista tahdistaa seuraavia ja ne pitää toimittaa 
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ajallaan. Rakennusalan eri segmenteissä on erilainen kilpailutilanne ja suhdanteet vaikutta-

vat niihin eri tavalla. Erikoistuminen voi lisätä toimittajan neuvotteluvoimaa silloin, kun 

suoritteesta on niukkuutta. Tilaaja voi olla myös optimoinut omaa toimintaansa johonkin 

työmenetelmään ja silloin työtavan muuttamisesta voi syntyä vaihtokustannuksia. Ostajien 

neuvotteluvoiman kohdalla todettiin, että rakennusalalla yritysten integraatiot ovat yleisiä. 

Eteenpäin integroitumista tapahtuu myös yleisesti. Toimittajien positio voi muuttua suh-

teessa tilaajaan. Tilaaja saattaa kysyä seuraavan urakan kohdalla tarjousta suoraan aliura-

koitsijalta, jos aliurakoitsija täyttää vaatimukset. Porter (1998, s. 28) toteaa, että työvoima 

ja sen saatavuus tulisi nähdä myös toimittajan asemassa, koska sen saatavuudella voi olla 

suurta merkitystä toimialalle. Rakennusalalla asia on korostuneesti esillä. Työvoiman saa-

tavuus voi olla kriittinen tekijä hankkeelle. Työvoimaa vuokraavat yritykset toimivat toi-

mittajan roolissa ja hakevat kilpailuetua sillä, että ne panostavat vaikeasti saatavan työvoi-

man löytämiseen ja parantavat siten omaa kilpailuasemaansa. 

 

3.3 Toimialan sisäinen rakenneanalyysi 

 

Porter (1998, s. 127-128) toteaa useiden tekijöiden vaikuttavan yrityksen strategian muo-

dostumiseen. Porter mainitsee seuraavien strategisten ulottuvuuksien kuvaavan tyypillisesti 

- toki toimialasta riippuen valintoja, joita yritykset tekevät oman strategiansa puitteissa. 

Erikoistuminen, on rakennusalla selvästi näkyvä ilmiö, joka näkyy kaikenkokoisissa yri-

tyksissä. Erikoistumista voidaan mitata esimerkiksi toimialaluokkien mukaan, mutta vielä 

tiukempaa segmentoitumista tapahtuu niiden sisällä. Ääripään esimerkkinä voidaan mai-

nita yritykset, jotka ovat erikoistuneet korjaamaan tietynlaisia lattiapinnoitteita. Erikoistu-

misen esteitä rakennusalalla on esimerkiksi osaamisen puute tai osaamisen hankkimisen 

hinta. Brändi-identiteetti nousee usein esille yritysten kasvaessa. Yrityksen itselleen raken-

tama ja ansaitsema maine on hyvinkin strateginen valinta. Yritys voi profiloitua esimer-

kiksi digitalisaation edelläkävijäksi. Mielikuvasta huolehtiminen on tärkeää, kukaan ei ha-

lua olla esimerkiksi hidas tai epäluotettava. Työntö – veto (push-pull) jakaa selvästi yritys-

ten strategioita. Rakennusalalla on tavallista, että yritys laskee niitä töitä, joita sille tarjo-

taan, toki niitä valikoiden. Alalta löytyy myös yrityksiä, jotka luovat kysyntää. Tämä tie ei 

ole helppo, mutta toisaalta sillä voi saada kilpailuetua, esimerkiksi jos yritys saa materiaa-

lin tai toimintatavan markkinoille ja muilla ei ole sitä tarjota. Kanavan valinta on Porterin 

mallin mukaisesti jakelukanava tai väylä. Rakennusalan kontekstissa palvelun 
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jakelukanavana voidaan nähdä esimerkiksi se, mitä kautta työt myydään. Asiakas voi olla 

isännöitsijä, ammattimainen rakennuttaja tai myynti voidaan tehdä suoraan kuluttajille. 

Tuotteen laatu on rakennusalan lempiaihe. On vaikea keksiä, mistä asiasta olisi yhtä paljon 

mielipiteitä kuin rakentamisen laadusta. Suurin osa yrityksistä haluaa tehdä laadukasta 

työtä. Laadukas työ on niin sanottu standardilupaus alalla. Jotkut yritykset nostavat itsensä 

tämän tason yli, tai ainakin markkinoivat näin.  Teknologinen johtajuus on selkeästi nähtä-

vissä usean yrityksen strategiassa. Esimerkkinä voidaan käyttää rakennusyritystä, jolla on 

oma puuelementtejä valmistava tehdas. Yritys voi saada tällä menettelyllä poikkeuksellista 

kilpailuetua. Samaa esimerkkiä voisi käyttää silloin kun yrityksen strategiaan on raken-

nettu ajatus vertikaalisesta integraatiosta. Tämän integraation ilmenemismuotoja on myös 

muita. Yritysostot ovat yleisiä rakennusalalla. Rakennusliike voi esimerkiksi hankkia talo-

tekniikkaan erikoistuneen yrityksen. Hinnoitteluasema on rakennusalalla kriittinen tekijä 

strategian luomisessa. Yksikään tilaaja ei ota kalliimpaa urakoitsijaa, jos muut parametrit 

ovat samat. Kuten aiemmin todettiin, rakennusala on voimakkaasti syklinen. Esimerkiksi 

aliurakoitsija, joka hinnoittelee työnsä liian kalliiksi kovan kysynnän aikana, saattaa jäädä 

ilman töitä myöhemmin, vaikka laskisikin hintaa, kyse on kostosta. Hinnoittelustrategia pi-

tää sitoa yrityksen omistajastrategiaan, tämä tarkoittaa sitä, että korkeasuhdanteen aikana 

voiton maksimointiin tähtäävän yrityksen omistaminen on erilaista, kuin pitkiin ja vakai-

siin asiakassuhteisiin painottuva toiminta. Palvelu on tärkeä elementti strategiassa. Tässä 

yhteydessä palvelulla ei tarkoiteta palvelua osana laatua, vaan esimerkiksi lisäarvopalve-

luja, joita urakoitsija voi tuottaa. Esimerkkinä voidaan käyttää elinkaarihankkeita, joissa 

urakoitsija vastaa kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta sopimusjakson ajan, joka voi olla 

kymmeniä vuosia. Kustannusten hallinta strategian osana tarkoittaa sitä, että yritys voi 

päättää etsiä kilpailuetua investoimalla esimerkiksi tuotantotekniikkaan. Ei ole mitenkään 

uutta, että rakennusyritys hankkii omistukseensa betoniasemia tai elementtitehtaita. Toi-

saalta tämä näky myös hankinnoissa. Esimerkiksi kahviloiden ja ravintoloiden rakentami-

sessa sisustusmateriaalit muodostavat ison osan hankkeen kustannuksista. Tämänkaltaisiin 

töihin keskittyneet yrityksen voivat panostaa omaan maahantuontiin ja erityiseen hankinta-

osaamiseen. Vaikutusvalta näkyy rakennusalalla selvästi esimerkiksi kaavoituksessa. Isolla 

yrityksellä on erilainen mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin kuin pienemmillä. Rakennusyri-

tykset käyttävät valtaa myös etujärjestöjen kautta lobbaamalla. Yrityksen strategiaan vai-

kuttaa myös suhteet emoyhtiöön. Jos rakennusalan yritys on osa esimerkiksi isompaa mo-

nialayhtiötä, se vaikuttaa esimerkiksi päämääriin. Yhteiskunnalliset suhteet ovat 
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rakentamisessa merkityksellisiä, etenkin suurten rakennusliikkeiden osalta. Suomalaisilla 

rakennusyrityksillä tämä voi näkyä erityisesti esimerkiksi operaatioissa itänaapuriin.  

 

3.4 Toimijan positio toimialalla 

 

Porterin (1988 s. 63-71) mukaan yrityksen strateginen asemointi - positio, määrittelee sen 

paikan kilpailukentällä. Strateginen asemointi mahdollistaa oman tilan puolustamisen tai 

hyökkäämisen. Positio voidaan mitata niin monella eri tavalla, että yksittäisen yrityksen 

position määrittely on vaikeaa. Porterin yleisen typologian mukaan asemointi voidaan 

yleistää kahteen pääsuuntaan, jotka ovat yrityksen kilpailun muoto ja päämäärä. Kilpailun 

muoto kuvaa niitä päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla yritys aikoo hankkia kilpailuetua. Pää-

määrä tarkoittaa keskittymisen tasoa, kilpaillaanko tiukalla fokuksella jossain vai yleisellä 

tasolla. Rakennusalan yrityksissä molemmat tavat ovat yleisiä ja näkyviä, vaihtelevissa 

muodoissaan. Esimerkiksi talotekniikkaurakoitsija, joka keskittyy tiukasti kapeaan seg-

menttiin, tai rakennusliike, joka kilpailee yleisesti rakentamisessa.  

 

Kale & Arditi (2002) tutkivat rakennusalan yritysten position vaikutusta. Kale & Arditin 

(2002, s. 239-241) mukaan Kilpailun muoto rakennusalan kontekstissa kiteytyy kolmeen 

osa-alueeseen; laatutekijät, johon kuuluu niin lopputuotteen kuin prosessien laatu. Toisena 

tekijänä nousee esiin tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot. Kolmantena muuttujana on 

hinta. Samassa yhteydessä todetaan, että fokus voi olla tiukasti erikoistunutta tai vastaa-

vasti laajalla alueella ja skaalalla operointia. Molemmissa voi olla etunsa, kilpailuedun saa-

misessa. Kale & Arditi tunnistavat tutkimuksessaan, että rakennusyritykset ovat luokitelta-

vissa sen perusteella, miten ne ovat päättäneet kilpailla. Tutkimuksessa todetaan, että nämä 

löydökset ovat jokseenkin ristiriidassa Porterin geneerisen strategian mukaan, koska tutki-

mus osoittaa, että yritykset, jotka harjoittavat hybridistrategiaa pärjäävät paremmin kuin 

sellaiset yritykset, jotka keskittyisivät tiukasti yhteen osa-alueeseen. 

 

Rakennusala poikkeaa monesta muusta alasta siinä, että toimijan positio voi vaihdella pal-

jonkin. Positioon vaikuttaa vertikaalinen etäisyys työn lopulliseen maksajaan, eli tilaajaan 

sekä vertikaalinen asema suhteessa muihin toimijoihin. Asema suhteessa tilaajaan riippuu 

myös urakkamuodosta. Erilaisia urakkamuotoja on runsaasti. Erilaiset yhteistoimintamalli-

set hankkeet, allianssit yleistyvät koko ajan. Allianssissa kaikki toimijat ovat periaatteessa 



 37 

samalla tasolla vertikaalisesti suhteessa tilaajaan. Tavanomaisin ja vakiintunein on urakka-

muoto, jossa on yksi pääurakoitsija ja tästä alaspäin ketjutettuja aliurakoitsijoita. Pääurak-

kaan voi liittyä sivu-urakoitsijoita, jotka ovat suoraan sopimussuhteessa tilaajaan, mutta 

ovat tyypillisesti alistettuja pääurakoitsijalle.  

 

Rakennusurakka voidaan nähdä hankintojen summana, tätä on havainnollistettu kuvassa 3. 

Urakan toteuttaminen vaatii työvoimaa ja materiaaleja. Rakennusyritysten oman työvoi-

man osuus on vähentynyt tasaisesti. Rakennusteollisuus (2019a) tekemän selvityksen mu-

kaan oman työvoiman osuus tuotannossa on tällä hetkellä keskimäärin 17%. Hankintojen 

osuus on siten korostunut. Yritykset käyttävät omaa työvoimaa kriittisten työvaiheiden hal-

litsemiseen, joita voivat olla esimerkiksi viimeistelytyöt, joista syntyy helposti reklamaati-

oita tai työvaiheet, joihin sisältyy erityisiä riskejä, esimerkiksi aikataulun tai talouden suh-

teen. Oman työnjohdon on helpompi vaikuttaa omiin työntekijöihin, jotka tunnetaan. Tun-

temisessa on merkityksellistä yksilöllisen kyvykkyyden tuntemus.  

 

 

 
Kuva 3. Hankintojen vaihtoehdot. 
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Osa projektinjohtoon erikoistuneista yrityksistä eivät työllistä muita kuin toimihenkilöitä. 

Näissä tapauksissa kaikki rakennuksen rakentamiseen sisältyvät materiaalit ja hankinnat 

ostetaan toimittajilta. Toimittajina toimivat aliurakoitsijat, jotka toimittavat työtä, materiaa-

lia tai näiden yhdistelmiä sekä tavarantoimittajat, jotka toimittavat materiaalia. Tämä stra-

tegia on hyvä muuttuvissa suhdanteissa. Liiketoiminnan volyymi voi vaihdella suuresti il-

man, että sillä on paljoa vaikutusta omaan henkilöstöön. Tähän strategiaan liittyy kuitenkin 

myös heikkouksia, kuten laadun hallinta ja kustannukset. Oman työvoiman ohjaaminen ja 

johtaminen on helpompaa kuin aliurakoitsijoiden. Aliurakointi tai vuokratyövoiman käyttö 

ei myöskään ole välttämättä halvempaa kuin omien työntekijöiden pitäminen. Vuokratyö-

voiman pitäminen kustannussyistä on kannattavaa lähinnä alle kahden kuukauden mittai-

sissa jaksoissa (Ahokangas T. 2015).  

 

 
Kuva 4. Rakennusalan toimijoiden positioita. 
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Kuvassa 4 on esitetty rakennusalan yritysten sijoittuminen suhteessa horisontaalisessa ja 

vertikaalisessa integraatiossa. Katkoviivat Pääurakoitsijan ja Aliurakoitsija 1 välillä, sekä 

Aliurakoitsija 2 ja Aliurakoitsija 1.2 välillä kuvaavat toimijoiden sijoittumista kaaviossa. 

Positio voi vaihdella riippuen kilpailutilanteesta. On tavallista, että esimerkiksi talotekniik-

kaurakoitsija ja rakennusurakoitsija toimivat pitkäjänteisesti yhteistyössä ja riippuen ta-

pauksesta, toinen toimii pääurakoitsijana. Esimerkiksi rakennuksen putkiremontissa työt 

jakautuvat keskimäärin melko tasan puoliksi talotekniikkatöihin ja rakennusteknisiin töi-

hin. Pääurakoitsijan velvoitteet ovat kuitenkin erilaiset kuin aliurakoitsijoiden, urakan pää-

toteuttajalle lankeaa lainsäädännöstä tulevat päätoteuttajan velvoitteet. Pääurakoitsijalla tu-

lee olla kyvykkyyttä täyttää velvoitteet.  

 

Rakennusurakoitsijat voivat myös tehdä töitä toisilleen joissain tilanteissa, vaikka olisivat-

kin kilpailijoita jossain toisessa segmentissä. Tätä on havainnollistettu kuvassa 4. Esimerk-

kisi, Aliurakoitsija 1 voi olla jollain työmaalla aliurakoitsijana tekemässä laatoitusurakkaa 

Pääurakoitsijalle. Toisella työmaalla Aliurakoitsija 1 voi kuitenkin toimia Pääurakoitsijana 

sopimussuhteessa suoraan tilaajaan ja toisella työmaalla pääurakoitsijan roolissa oleva ura-

koitsija voi olla toimittajana aliurakoitsija 1:lle. Suhteet ja sijainti vaihtelevat siten sen mu-

kaan, kuka on sopimussuhteessa tilaajaan ja määrittelee alemman tason toimijat. Sopimuk-

sella voidaan rajoittaa aliurakointia ja se onkin varsin tavallista. Tilaajat lisäävät usein eh-

toja jo tarjouspyyntöihin. Näillä ehdoilla voidaan rajoittaa esimerkiksi urakoiden ketju-

tusta. Tämä muodostaa rajoitteita yhden urakan vertikaaliseen ulottuvuuteen. Horisontaali-

nen ulottuvuus vaihtelee urakan koon mukaan. Yhdellä urakoitsijalla voi olla vain yksittäi-

nen tai satoja aliurakoitsijoita.  

 

Jokainen rakennushankkeeseen liittyvä urakoitsija pyrkii tekemään työtä kannattavasti. 

Kaikilla urakoitsijoilla on työmaakohtainen katetavoite. Keskimääräinen työmaakate vai-

kuttaa suoraan yrityksen tulokseen. Toimijan koon kasvaessa myös kulurakenne muuttuu. 

Vertikaalisessa positiossa alimpana voi toimia esimerkiksi ammatinharjoittaja, joka tuottaa 

vain jotain yksittäistä palvelua yhden henkilön voimin. Yhden henkilön organisaatiolla on 

luonnollisesti erilainen kulurakenne kuin päätoteuttajalla. Yksinkertaistettuna tämä tarkoit-

taa sitä, että mitä pidemmäksi vertikaalinen ketju venytetään, sitä kalliimmaksi lopputuote 

tulee. Jos esimerkiksi oletetaan, että jokaisen portaan katetavoitteena on 12%, joka on ra-

kennusalalla tyypillisesti käytetty hankintojen yleiskuluprosentti, muodostuu 
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pääurakoitsijan hinta seuraavasti; jossa L=lopullinen hinta, e=ketjun ensimmäisen toimijan 

palkkio, y=yleiskuluprosentti ja n=ketjun toimijoiden lukumäärä. 

 

L=e*y^n              (1) 
 

Asia ei tietenkään ole näin yksinkertainen. Kaikilla toimijoilla ei ole lähtökohtaisesti sa-

manlainen katetavoite. Osa urakoitsijoista saattaa tehdä töitä tappiota, esimerkiksi sopi-

mukset saattavat onnistua huonosti ja urakoitsija ei pysty tekemään työtään kannattavasti. 

Tämä vaikuttaa koko ketjun arvonmuodostukseen. Kilpailukyvyn näkökulmasta oleellista 

on saada koko ketju hallittua niin että lopullinen hinta on kilpailukykyinen. Vastuullisen 

toimijan täytyy mieltää, mikä on kannattavuuden raja ja sen raja, että ketjun viimeinenkin 

saa riittävän korvauksen työstä.  

 

Positioon arvoketjussa vaikuttaa oleellisesti osapuolien välinen neuvotteluvoima. Neuvot-

teluvoimaan ei vaikuta välttämättä urakoitsijan koko. Esimerkiksi erikoisurakoitsija, jolla 

on suuri markkinaosuus omassa segmentissään tai alueella, voi sijoittua vertikaalisesti 

melko vapaasti. Siirtymistä rajoittaa lähinnä vaihtokustannukset, joita työn tilaajan täytyisi 

olla valmis maksamaan esimerkiksi toisen toimijan tuomiseksi kauempaa. 

 

Hankittaessa urakkaa, voidaan pyytää hinta pelkkänä työurakkana ja materiaalit sisältävänä 

urakkana. Materiaalien sisällyttäminen tarjouspyyntöön voi lisätä tai vähentää tarjousha-

lukkuutta. Aliurakan ostamisen kannattavuus kokonaisurakkana sisältäen materiaalit tai 

pelkkänä työurakkana riippuu seuraavista asioista:  

 

• Materiaalin omakustannehinta 

• Rahoituskulut 

• Aliurakoitsijan tarjoama hinta 

• Hankintaan liittyvä työpanos 

• Viivästymisriski 

• Varastointikustannukset 

• Vaikutus tarjoushalukkuuteen 

• Hankintaan tarvittava erikoisosaaminen  
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Aliurakoitsijan materiaaleille määrittelemä hinta sisältää materiaalien hankintakustannuk-

set, rahoituskustannukset sekä aliurakoitsijan materiaaleille määrittelemän katteen. Materi-

aalien sisällyttäminen urakkaan saattaa lisätä tarjoushalukkuutta aikataulun hallinnan näkö-

kulmasta. Itse hankittuna aikataulutus on omassa hallinnassa. Lisäksi materiaaleista saa-

tava kate voi olla motivaatio hankinnan hinnoittelemiselle. Jos materiaaleista saatava kate 

jää pois, se voi lisätä suoritteen hintaa. Toisaalta materiaalien sisällyttäminen urakkaan voi 

vaikuttaa negatiivisesti tarjoushalukkuuteen tai korottaa tarjouksen hintaa, esimerkiksi jos 

aliurakoitsijan maksuvalmius on huono, maksuehdot toimittajien suuntaan ovat epäedulli-

sia tai hankinta on suuri verrattuna aliurakoitsijan kokoon. 

 

Oma hankintahinta verrattuna aliurakoitsijan hinnoitteluun täytyy ymmärtää, parhaan lop-

putuloksen saavuttamiseksi. Omaan hankintahintaan täytyy lisätä rahoituskulut sekä han-

kintaan tarvittavat resurssit sisältäen oston, logistiikan työmaalla sekä työnjohdon sidotun 

ajan. Materiaalihankintoihin muille urakoitsijoille liittyy aina riski siitä, että materiaaleja ei 

ole työmaalla tarvittavana aikana ja aliurakoitsija reklamoi tästä. Toisaalta jos materiaalit 

hankitaan etupainotteisesti, syntyy varastointikustannuksia. Hankittavien tuotteiden moni-

mutkaisuus ja hankintaan sisältyvät riskit täytyy myös huomioida.  

 

Hankintahinta ei ole kaikille yrityksille sama. Tähän liittyy ostajien ja myyjien välinen 

neuvotteluvoima. Erikoistuneet yritykset voivat olla merkittäviä ostajia oman alansa jäl-

leenmyyjälle. Pääurakoitsijaa pienemmällä urakoitsijalla voi olla siten halvemmat hinnat ja 

kilpailuetua tiettyjen rakennusosien hankinnassa. Vaikka aliurakoitsija lisäsi oman kat-

teensa hintaan, voi tässä tapauksessa materiaalien hankinta olla kantattavaa aliurakoitsijan 

kautta. Aliurakoitsijan sijainnilla on kuitenkin paljon merkitystä. Mitä lähempänä pääura-

koitsijaa ja mitä edullisemmalla materiaalin hankinta tehdään, sitä suurempi vaikutus sillä 

on lopputulokseen.  

 

3.5 Strategiset ryhmät toimialalla 

 

Porterin mukaan strategisten ryhmien jaottelu kannattaa aloittaa analysoimalla kaikkien 

merkittävien yritysten strategiat, joka auttaa jakamaan yritykset eri ryhmiin. Porter toteaa 

myös, että toimialalla ei välttämättä ole kuin yksi ryhmä jos kaikki seuraavat samaa strate-

giaa. (Porter 1998, s. 129.) Porter esittää mallin, jonka mukaan yritykset voidaan kuvata 
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strategisten ryhmien mukaan. Suomalaisen rakennusalan kilpailukenttää strategisten ryh-

mien näkökulmasta Porterin mallin mukaan on kuvattu kuvassa 5.  

 

 
Kuva 5. Rakennusalan yritysten sijoittuminen strategisiin ryhmiin Porterin (1998) mallia mukaillen.  

 

Porter käsittelee kirjassaan (1998, s. 132-155) strategisten ryhmien osalta yritysten välisten 

suhteiden vaikutusta. Porter tuo esille seuraavia tekijöitä; Strategiset ryhmät ja liikkuvuu-

den esteet, joilla tarkoitetaan alalle tulokynnystä, tai tässä tapauksessa rakennusalan tietylle 

segmentille siirtymistä. Kynnykseen vaikuttaa markkinan koko, erikoistuminen, vaihtokus-

tannukset, hinnan tuoma kilpailuetu, pääsy jakelukanaviin, pääomavaatimukset sekä lain-

säädäntö. Rakennusalalla nämä tekijät voivat näkyä eri tavalla. Havainnollinen esimerkki 

on kylmälaitteiden asennukset. Markkinan koko on suhteellisen pieni. Rakennuksen 
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olemassa oleva jäähdytysverkko voi vaikuttaa laitteiden ja toimittajan valintaan. Tuotteissa 

voi olla huomattavia eroja hinnan suhteen, esimerkiksi materiaalin toimittaja voi olla integ-

roitunut vertikaalisesti ja saada sitä kautta hintaetua. Merkkien edustuksissa voi olla yksin-

oikeuksia ja siitä voi syntyä esteitä pääsyyn jakelukanavissa. Investointi varastoon tai työ-

kaluihin voi muodostaa esteen pääoman suhteen. Erikoisasennukset edellyttävät lupia 

asennukseen ja materiaalien käsittelyyn, tämä muodostaa lainsäädännöllisiä esteitä. 

 

Käsiteltäessä liikkuvuuden esteitä ja ryhmien muodostumista, Porter toteaa, että strategisia 

ryhmiä muodostuu ja ne muuttuvat erilaisista syistä. Yritykset erilaistuvat suhteessa toi-

siinsa strategioiden ja resurssien suhteen. Riskinottokyky ja halu jakavat yrityksiä eri kate-

gorioihin. Rakennusalalla tämä näkyy varsin suoraviivaisesti, epäselvät tarjouspyynnöt jää-

vät joko tarjoamatta tai hinnoitellaan eri tavoin. Alalle tulon hinta voi myös olla erilainen 

riippuen siitä, milloin alalle tullaan. Rakennusalalla tämä voi näkyä esimerkiksi tonttiva-

rannoissa. Rakennusliike hyötyy todennäköisesti siitä, että sillä on pitkäjänteinen hankinta-

politiikka rakennuspaikkojen suhteen ja maan hinta nousee. Strategisten ryhmien välisessä 

neuvotteluvoimassa on eroja. Isot rakennusliikkeet ovat erilaisessa neuvotteluasemassa esi-

merkiksi kaavoitusviranomaisia kohtaan kuin pienemmät yritykset. Yksinkertainenkin kaa-

voitusprosessi voi kestää vuosia ja sitoa paljon resursseja. Pienemmällä yrityksellä ei vält-

tämättä ole kykyä tähän. Suurella yrityksellä voi olla myös neuvotteluvoimaa esimerkiksi 

materiaalintoimittajan suuntaan. Esimerkiksi, jos pieni ja suuri yritys ostavat betoniele-

menttejä korkeasuhdanteen aikaan, voi elementtitoimittajan olla hyödyllistä tarjota edulli-

sempia ehtoja suurelle toimittajalle. Strategiset ryhmät ja korvaavien tuotteiden uhka, riip-

puu siitä, mihin osaan tuotantoketjua toiminnot keskittyvät. Keskittyminen erilaisen laadun 

tuottamiseen tai tiettyihin asiakastyhmiin voi lisätä tai vähentää ryhmän haavoittuvuutta 

korvaaville tuotteille. Rakennusalalla tilanne voi syntyä erimerkiksi tilanteessa, jossa lain-

säädäntö muuttuu. Porter kirjoittaa (Porter 1998, s. 138.) strategisten ryhmien ja yritysten 

välisen kilpailun yhteydestä, todeten, että toimiala, jossa on useita strategisia ryhmiä, on 

yleensä kovemmin kilpailtu. Kilpailu ei myöskään kohtaa yrityksiä tasavertaisesti samalla 

tavalla. Suomalaisessa rakennusalan kontekstissa tämä näkyy esimerkiksi urakoissa, joiden 

tarjoajien valintaan vaikuttaa paikallinen mielikuva ja kontaktit. Toiset ryhmät ovat myös 

herkempiä hinnoittelun vaikutuksille. Porter ryhmittelee strategisten ryhmien vaikutuksen 

kilpailuun, neljään tekijään, joita ovat: 
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• Markkinoiden keskinäinen riippuvuus, tai asiakkaan tarpeiden päällekkäisyys 

• Eri ryhmien erilaistamisen taso – differointi 

• Strategisten ryhmien määrä ja niiden suhteellinen koko 

• Ryhmien ”etäisyys” strategisella kartalla tai se kuinka paljon niiden strategiat eroa-

vat 

 

Porter toteaa markkinoiden keskinäisen riippuvuuden olevan tärkein tekijä strategisten ryh-

mien välisessä kilpailussa – tämä kattaa myös tason, jolla ryhmät kilpailevat samoista asi-

akkaista. Rakennusalalla tämä voi näkyä esimerkiksi suhdanteiden muuttuessa. Suuri talo-

tekniikkayritys voi ohjata resurssejaan pienurakointiin ja huoltoon uudistuotannon hiipu-

essa, tämänkaltaisessa tilanteessa ryhmien välinen tasapaino muuttuu. Erilaistamisen taso 

syntyy ryhmien strategioista. Strategioiden laaja kirjo johtaa erilaiseen tarjontaan asiak-

kaille ja vaikuttaa kilpailuun tasapainottavasti. Strategisten ryhmien määrä ja tasapaino 

vaikuttavat kilpailuun. Jos ryhmät ovat samankokoisia ja niitä on paljon, on todennäköistä, 

että joku ryhmä tekee toimienpiteitä, jotka kiristävät kilpailua ja aiheuttaa vastareaktioita 

ryhmien välillä. Strateginen etäisyys kuvaa tasoa, jolla ryhmät erottuvat tärkeimmillä 

muuttujilla mitattuna, kuten; teknologinen johtajuus, brändi-identitetti, kustannusjohtajuus, 

suhteet emoyhtiöön ja suhde yhteiskuntaan. (Porter 1998, s. 139.)   

 

Porter (1998, s. 142-145.) käsittelee strategisten ryhmien ja yrityksen kannattavuuden suh-

detta. Porter toteaa kannattavuuteen vaikuttavien taustatekijöiden olevan seuraavia:  

 

Toimialan yleiset ominaisuudet, jotka määrittelevät viiden voiman väliset suhteet kuten; 

toimialan kasvu, mahdollisuudet erilaistamiseen, toimittajien ja toimittajatoimialan ra-

kenne ja teknologiset tekijät, jotka määrittelevät toimialan yleisen kontekstin. Strategisen 

ryhmän kilpailu muita ryhmiä vastaan voidaan siten ilmaista suhteina, joita määrittävät 

ryhmän sisäinen tulokynnys, strateginen ryhmän neuvotteluvoima ostajien ja myyjien 

suuntaan, ryhmän haavoittuvuus muita ryhmiä vastaan ja kilpailu ryhmien kesken. Yrityk-

sen asemaan strategisen ryhmän sisällä vaikuttaa; kilpailun taso ja voimakkuus ryhmän si-

sällä, yrityksen suhteellinen koko muihin yrityksiin ryhmässä, ryhmään tulokynnys ja sen 

hinta sekä yrityksen kyky toteuttaa omaa strategiaansa operatiivisella tasolla. Huomattavaa 

on, että vaikka yrityksellä olisi samankaltainen strategia, sen asemaan ja strategian toimi-

vuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi yrityksen koko. 
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Porter (1998, s. 145-148.) käsittelee yrityksen kokoa ja se vaikutusta kannattavuuteen ylei-

sellä tasolla. Käytännössä, jos yritys pystyy hyödyntämään skaalaetunsa operaatioissaan, 

se yleensä on kannattavampi kuin pienempi yritys. Porter toteaa myös, että jos toimiala on 

sellainen, että skaalaetua ei voida kunnolla hyödyntää, voivat pienet yritykset olla tehok-

kaampia ja tuottavampia kuin suuret. Suomalaisessa rakentamisessa vaikuttaa, että skaala-

etuja ei ole tai niitä ei osata hyödyntää. Yritysten keskimääräinen tuloksentekokyky laskee 

yrityksen koon kasvaessa, tämä voidaan todeta tarkastelemalla viimeisen 10-vuoden ajalta 

Rakennusteollisuus Ry:n jäsenyritysten statistiikkaa (RT 2019b). Toisaalta, yrityksen kas-

vaessa liikevoittoprosentti ei laske keskimäärin kovin paljoa, nettotuotto sen sijaan kasvaa. 

 

Porter (1998, s. 48.) käsittelee hinnoitteluaseman vaikutusta kilpailustrategian rakentami-

sessa, strategisten ryhmien tasolla. Porter toteaa, että alhaisen hintatason säilyttäminen ei 

ole helppoa. Ilmiö on mielenkiintoinen, jos sitä verrataan strategisiin ryhmiin Suomalai-

sessa rakentamisessa. Suuret urakoitsijat kamppailevat kannattavuuden kanssa ja kulunut 

vuosikymmen on kallistunut pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyttäväksi. Kokonaisuuden 

tarkastelu vaatisi kuitenkin syvempää perehtymistä. Markkinan muutos, rakentamisen laa-

tutason muutos, aluerakentamisen trendit, vuokratyövoiman määrä, aliurakoinnin osuus ja 

useat muut tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Strategisten ryhmien näkökulmasta vaikut-

taa, että pienemmät yritykset pystyvät hyötymään hinnoitteluasemasta suuria paremmin.  

 

3.6 Kilpailu fragmentoituneella toimialalla 

 

Suomalainen rakennusala on voimakkaasti fragmentoitunut toimiala. Ala on jakautunut 

useiden toimijoiden kesken ja suurimmat yhtiöt hallitsevat suhteellisen pientä osaa markki-

nasta. Toimialan fragmentoitumiseen löytyy selviä syitä. Porter (1998, s.196-200) käsitte-

lee fragmentoitumisen syitä ja listaa ne seuraavasti;  

 

Matala alalle tulokynnys näkyy rakennusalalla vaihtelevasti. Pienten yritysten osalta kyn-

nys on olematon. Muureja alkaa syntymään, kun urakoiden koko kasvaa ja siitä seuraavat 

pääomavaatimukset tulevat mukaan kilpailuun. Ostajan tyyppi vaikuttaa myös asiaan. Esi-

merkiksi julkisiin hankintoihin osallistuminen voi olla työlästä ja pienemmillä urakoitsi-

joilla ei ole resursseja tähän. Volyymiedun puuttuminen rakennusalalla näkyy parhaiten 

pienen mittakaavan töissä, tai töissä, jotka ovat työvaltaisia. Henkilön yksikkökustannus 
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määräytyy lopulta peruspalkan perusteella. Hankitun osaamisen matala vaatimustaso nä-

kyy rakennusalalla monessa työssä. Alalla on paljon työvaltaisia suorittavia töitä, jotka ei-

vät vaadi paljoa ammattitaitoa. Tallaisia töitä ovat esimerkiksi rakennuslogistiikka, siivous, 

yksinkertaiset rakennustyöt ja niin edelleen. Tämänkaltaisiin töihin on helppo saada ura-

koitsijoita ja se näkyy siten toimijoiden määrässä. Korkeat kuljetuskustannukset voivat nä-

kyä rakennusalalla esimerkiksi elementtien siirtokustannuksina. Korkeat varastointikustan-

nukset näkyvät rakennustuotannossa esimerkiksi elementtien varastoimisessa työmaalla. 

Tähän ei usein ole lainaakaan mahdollisuutta, koska työmaalla ei ole tilaa varastointiin. 

Hankintoja ei siten voi tehdä varastoon vaan ne pitää tahdistaa. Varastoinnissa työmaaolo-

suhteissa on myös riskejä varaston pilaantumiselle, esimerkiksi kastumisen myötä. Arvaa-

maton myynnin vaihtelu on tyypillistä fragmentoituneelle toimialalle, ja etenkin rakennus-

alalle. Suhdanteet ohjaavat rakennusalaa voimakkaasti. Volyymiedun puuttuminen on mie-

lenkiintoinen aihe. Suuret rakennusliikkeet eivät vaikuta saavan volyymietuja hyödynnet-

tyä. Suurten yritysten keskimääräinen tuloksenteko Suomalaisessa rakennustuotannossa on 

pieniä ja keskisuuria huonompi. Porter mainitsee yhdeksi syyksi mittakaavaedun puuttumi-

sen joissain tärkeissä osioissa. Rakennusalalla tämä näkyy etenkin työvaltaisissa suorit-

teissa silloin, kun suoritteeseen sidottu aika on vakio. Alhaisten sivukulujen paine on yksi 

toimialan fragmentoitumisen syistä. Rakennusalalla tämä näkyy pienemmissä töissä, eten-

kin, kun työ on vaativuudeltaan helppo tai tavanomainen. Tuotevalikoiman monipuolisuu-

den vaatimukset näkyvät rakennusalalla erikoistöissä ja on rakennusalalla ymmärrettävissä 

korkeana erilaistumisena. Harvalla yrityksellä on mahdollisuus tuottaa kaikkia erikoisura-

koinnin lajeja omilla resursseillaan. Esimerkiksi asuntotuotantoon erikoistuneet yritykset 

eivät välttämättä osaa korjausrakentamista. Porterin mainitsema luovan työn iso painotus 

voi vaikuttaa toimialan jakautumiseen. Rakennusalalla tämä tekijä ei näyttele merkittävää 

roolia. Paikallisen kontrollin tarve esiintyy rakennusalalla selvästi. Yrityksellä täytyy olla 

paikallista tuntemusta. Paikallinen mielikuva ja paikalliset kontaktit liittyvät tähän asiaan 

vahvasti. Suurikin rakennusliike tarvitsee paikallista tuntemusta pystyäkseen esimerkiksi 

laajentumaan uudelle paikkakunnalle. Monipuolinen markkinoiden vaatimus tarkoittaa 

käytännössä ostajien mielipiteitä ja personoituja vaatimuksia. Esimerkiksi kiinteistösijoit-

taja, joka hankkii asuntoja uuteen salkkuun asettaa toimittajalle täysin erilaisia vaatimuksia 

kuin vaikkapa asunto-osakeyhtiö, joka teettää korjauksia asuttuun kerrostaloon.  

Alalta poistumiskynnykset näkyvät rakennusalalla työaikaisten- ja takuuajan vakuuksien 

muodossa. Jokaisesta tehdystä työstä jää pääsääntöisesti vakuudet tilaajalle, ja takuutöiden 
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hoitaminen muodostaa kuluja, vaikka liiketoiminta lopetettaisi. Paikallinen lainsäädäntö 

vaikuttaa rakennusalan fragmentoitumiseen jollain tasolla. Esimerkiksi sähköturvallisuutta 

ja muita luvanvaraisia erikoistöitä, esimerkiksi haitta-aine purkuja koskeva lainsäädäntö 

vaikuttaa siihen, että yritykset jakautuvat pienempiin yksiköihin. Kilpailulainsäädännön 

vaikutukset ovat rakennusalalla kaksijakoisia. Kilpailulainsäädäntö ei ole esimerkiksi estä-

nyt Suomen suurimpia rakennusliikkeitä fuusioitumasta. Toisaalta erilainen valittaminen 

esimerkiksi julkisista hankinnoista on tavallista.  

 

3.7 Voiton jakaminen verkoston kesken  
 

Tämän työn teoriaosuus on markkinapainotteinen ja edeltävissä kappaleissa on käyty läpi 

varsin yksityiskohtaisesti rakennusala MBV mallin mukaisesti. Markkinapohjainen teoria 

ei pysty, eikä pyri selittämään kovin hyvin resurssien käyttöä ja suhteita muihin yrityksiin. 

Lavie (2006) esittelee artikkelissaan ” The competitive advantage of interconnected firms: 

An extension of the resource-based view” mallin, jossa kuvataan resurssien ja voiton jaka-

mista, joka on esitetty kuvassa 6.  

 

 
Kuva 6. Lavie 2006, voiton jakaminen verkoston kesken.  

 

Lavien mallin tarkoituksena on täydentää resurssipohjaista teoriaa. Transaktiokustannus-

teoria ja puhtaasti resurssipohjainen teoria limittyvät voimakkaasti, mutta niin käy myös 

markkinalähtöisen teorian ja resurssipohjaisen teorian kohdalla. Resurssipohjaisen ja 
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markkinalähtöisen teorian päällekkäisyys ja limittyminen näkyvät etenkin, kun tarkastel-

laan yhteistyökumppaneita ja verkostoa.  

 

Mitattaessa rakennusalan yritysten suorituskykyä, yhtälöön liittyy oleellisesti resurssit ja 

aliurakoitsijat, sekä yhteistyökumppanit. Resurssien mittaaminen yrityksen sisällä on erit-

täin vaikeaa. Tässä työssä käsiteltävistä rakennusyrityksistä, aineistoon sisältyvistä lu-

vuista. voidaan kuitenkin mitata oman työn osuutta ja aliurakoinnin osuutta. Aliurakoinnin 

ja oman työn osuus vaihtelee yrityksissä. Suuremmat yritykset käyttävät suhteessa enem-

män aliurakointia ja niissä oman työn osuus on keskimäärin pienempi. Lavien malli selittää 

yrityksen omien ja jaettujen resurssien suhdetta, sekä kuvaa kuinka suhteet yritysten ja 

kumppaneiden välillä määrittelevät resurssien ja voiton jakamisen periaatteet. Suomalaisia 

rakennusyrityksiä ja niiden kokoa ja keskinäisiä suhteita tarkastellaan Lavien (2006) mal-

lin mukaisesti tarkemmin luvussa 5.  
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4. TOIMIALAN TALOUDELLINEN ANALYYSI 

 

Tämän tutkimuksen yrityskohtainen aineisto on poimittu Amadeus tietokannasta. Tieto-

kannasta on poimittu suomalaiset yritykset, joiden toimialaluokitus vastaa luokkia Asuin- 

ja muiden rakennusten rakentaminen, Rakennuspaikan valmistelutyöt, Sähköasennus, 

Lämpö- vesijohto ja ilmastointiasennus, Muu rakennusasennus, Rakennuspuusepän asen-

nustyöt, Lattianpäällystys ja seinien verhoilu, Maalaus ja lasitus, Kattorakenteiden asennus 

ja kattaminen sekä Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta. Luokat Rap-

paus sekä Muu rakennusten viimeistely on suodatettu pois aineistosta, koska yritysten lu-

kumäärä näissä luokissa jäi niin pieneksi, ettei keskiarvojen laskeminen onnistu. Yrityksiä 

on suodatetuissa luokissakin, mutta sellaisia ei ole riittävästi, joilla olisi ehjää tilinpäätös-

dataa tämän tutkimuksen rajausten mukaisesti.  

 

Yritysdataa on lisäksi suodatettu taloudellisilla parametreilla. Aineistoon valituilta yrityk-

siltä on edellytetty ehjää dataa kolmelta tilikaudelta, 2016, 2017 ja 2018. Näiltä tilikausilta 

on laskettu keskiarvot parametreille: liikevaihto, nettotulos, henkilöstökulut suhteessa lii-

kevaihtoon sekä materiaalit ja palvelut suhteessa liikevaihtoon. Sellaiset yritykset, joilta 

tiedot puuttuvat tai ovat epätäydellisiä, on suodatettu pois aineistosta. Yrityksiä on jäänyt 

analyysiin yhteensä 6051 kappaletta, suodattamattoman datan yritysten lukumäärän ollessa 

32677 kappaletta. Kokonaisliikevaihto, joka tähän tutkimukseen sisällytetyllä ryhmällä on 

edustettuna, on noin 24,5Mrd euroa, kolmen vuoden keskiarvolla mitattuna. Luvun voi-

daan todeta olevan edustava ja kuvaavan alaa hyvin. Kaikki analyysissa käytetyt luvut ovat 

kolmen vuoden keskiarvoja.  

 

Yritykset on ryhmitelty kahdeksaan eri liikevaihtoryhmään. Liikevaihtoryhmät on jaoteltu 

siten, että yritysten määrä on tasapainossa ryhmien välillä suhteessa liikevaihtoon. Lisäksi 

jaottelussa on pyritty huomioimaan suuntaa-antavasti se, miten yritykset kilpailevat keske-

nään urakoiden koon suhteen. Alle 200t€ liikevaihtoa tekevien yritysten joukossa on paljon 

tapauksia, joiden osalta tilinpäätöstiedot ovat epätäydellisiä. Näiden yritysten tietoja ei ole 

saatavilla tai niitä ei voi pitää luotettavina. Tästä johtuen alle 200t€ liikevaihtoa tekevät 

yritykset on suodatettu pois aineistosta. Yritykset on jaoteltu liikevaihtoluokkiin seuraa-

vasti:  
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Ryhmä Yrityksen liikevaihtoluokka 

 

1 +200-500t€ 

2 +500-1000t€ 

3 +1000-2500t€ 

4 +2500-5000t€ 

5 +5000-10000t€ 

6 +10000-20000t€ 

7 +20000-40000t€ 

8 +40000t€ 

 

Tarkemmat tiedot eri liikevaihtoryhmiin sijoittuvista yrityksistä, kuten lukumäärä ja tun-

nuslukujen keskiarvot on esitetty taulukossa 5. Yritykset jaettiin lisäksi alueellisiin ryh-

miin. Aluejakona käytettiin maakuntarajoja, joten maantieteelliseen rajaukseen perustuvia 

ryhmiä muodostui 19kpl. Maakuntarajauksiin päädyttiin siitä johtuen, että ryhmiä saatiin 

sopiva määrä ja tieto sisältyy aineistoon. Toimialaluokituksen mukaisia ryhmiä muodostuu 

10kpl. 

 

4.1 Yrityksen koon vaikutus 

 

Tarkasteltaessa liikevaihdon jakautumista rakentamisessa, voidaan todeta, että koon puo-

lesta ryhmä 8, eli suurimmat yritykset muodostavat selvästi yli puolet toimialan liikevaih-

dosta. Yli 40 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset muodostavat 52% koko alan 

liikevaihdosta. Suurimmat yritykset edustavat lukumäärältään vain reilua prosenttia alan 

yrityksistä. Yritysten määrä laskee, mitä suuremmaksi liikevaihto kasvaa. Alle miljoonan 

euron liikevaihtoa tekevät yritykset edustavat lukumäärältään 57% yrityksistä, mutta liike-

vaihdosta vain 8% osuutta. Yritysten koon, lukumäärän ja liikevaihdon jakautumisen vä-

listä suhdetta on havainnollistettu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Yritysten lukumäärä ja liikevaihdon jakautuminen ryhmien kesken. 

 

Yrityksen tuloksentekokykyä verrattiin yrityksen kokoon. Ryhmien välillä on havaittavissa 

eroja. Voidaan havaita, että yrityksen koon kasvaessa liikevoiton suhteellinen osuus liike-

vaihdosta laskee. Liikevaihtoprosentin näkökulmasta huonoiten menestyvä ryhmä löytyy 

liikevaihtoluokasta 20-40M€ jossa on myös vähiten yrityksiä. Keskimäärin parasta tulosta 

tekevät 1-2,5M€ liikevaihtoa tekevät yritykset. Ryhmien väliset erot ovat huonoimman ja 

parhaimman tulosta tekevän ryhmän välillä 3,1%. Ryhmien välisiä eroja on havainnollis-

tettu kuvassa 8. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin myös SPSS ohjelmalla yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä. Ryhmien välillä todettiin olevan tilastollisesti merkittäviä eroja.  

 

Teoriaosiossa käsitelty mittakaavaedun puuttuminen voidaan havaita tuloksista selvästi. 

Porterin (1998, s. 197) mukaan mittakaavaedun puuttuminen toimialalla johtaa omalta 

osaltaan toimialan fragmentoitumiseen ja yritysten lukumäärän kasvuun, sekä sellaiseen 

tilanteeseen, jossa pienet yritykset voivat olla selvästi kannattavampia, kuin isot. Vastaa-

vasti matalat alalle tulokustannukset ja poistumiskustannukset lisäävät yrityksien määrää 

(Porter, 1998, s. 196, 199). Rakennusala on myös suhdanneherkkä, joka on myös yksi toi-

mialan fragmentoitumista lisäävä tekijä. Yrityksiä on paljon, ja ne ovat erikoistuneita, ja 

analyysin perusteella se on kannattavaa. Pienet yrityksen pärjäävät liikevoittoprosentin nä-

kökulmasta paremmin kuin isot.   
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Kuva 8. Osuus alan liikevaihdosta ja liikevoittoprosentti ryhmien kesken. 

 

Taulukossa 5 on esitetty liikevaihtoryhmien väliset erot numeerisessa muodossa. Suurim-

mat yritykset, joita on 64kpl muodostavat suurimman osan alan liikevaihdosta, yhteensä 

12,7Mrd €. Tämän ryhmän liikevoittoprosentti on keskimäärin 3,99. Toiseksi suurin ryhmä 

liikevaihdon muodostumisen osuudelta on ryhmä 3, 1-2,5M€ liikevaihtoa tekevät yritykset. 

Tämän ryhmän liikevoittoprosentti on joukon paras, keskimäärin 6,57. Samasta taulukosta 

voidaan laskea, että suurimpien yritysten tekemä nettotuotto on noin 508M€, joka jakautuu 

64 yrityksen kesken ja seuravaksi suurimman ryhmän (ryhmä 3) nettotuotto on noin 

154M€ joka jakautuu 1482 yrityksen kesken. 

 
Taulukko 5. Liikevaihdon jakautuminen liikevaihtoryhmien kesken. 
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Liikevaihtoryhmät Kaikki yht. Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Ryhmä 6 Ryhmä 7 Ryhmä 8

Liikevaihto yhteensä 
(1000€) 24549290 617313 1203896 2348067 2025323 2084727 1876258 1644702 12749005
Liikevaihdon 
keskiarvo 4057 356 713 1584 3462 6926 13498 27876 199203
Nettotulos % 3-v 
keskiarvo 6,02 5,70 6,01 6,57 6,16 5,90 5,78 3,47 3,99

EBITDA% 3-v keskiarvo 10,00 10,69 10,34 9,99 9,19 8,49 7,98 5,00 6,21
Henkilöstökulut - % 
liikevaihdosta 33,15 37,61 35,67 31,57 27,72 23,30 21,21 18,39 18,05
Materiaalit ja palvelut - 
% liikevaihdosta 29,23 26,64 28,40 31,01 31,25 33,86 30,24 31,22 35,64

Lukumäärä yhteensä 6051 1732 1689 1482 585 301 139 59 64
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4.2 Toimialan vaikutus 

 

Yritysten tuottoa vertailtaessa voidaan havaita, että yritysten keskimääräinen tuloksenteko-

kyky vaihtelee sen mukaan, mikä yrityksen toimiala on. Eri toimialaluokitusten mukaisten 

ryhmien väliset erot ovat huonoimman ja parhaimman tulosta tekevän ryhmän välillä on 

2,27%. Paras ryhmä toimialan liikevoittoprosentin perusteella mitattuna on maalaus- ja la-

situs.  Huonoimmin menestyvä ryhmä on rakennuspuusepäntyöt. Ryhmien välisiä eroja 

mitattiin myös SPSS ohjelmalla yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Ryhmien välillä to-

dettiin olevan tilastollisesti merkittäviä eroja. Toimialaryhmien välisiä eroja on havainnol-

listettu kuvassa 9.  
 

 
Kuva 9. Toimialaluokituksen vaikutus liikevoittoprosenttiin. 

 

Taulukossa 6 on esitetty toimialaluokituksen mukaisia eroja yrityksissä numeraalisessa 

muodossa. Tuloksista voidaan havaita, että luokka 4120, Asuin- ja muiden rakennusten ra-

kentaminen muodostaa yli 61% koko alan liikevaihdosta ja tämän toimialan yrityksiä on 

selvästi eniten. Tämän luokan yritykset ovat myös keskimäärin suurempia kuin muut yri-

tykset. Taulukon lukuihin vaikuttaa se, että listan suurimmat yritykset, jotka muodostavat 

valtaosan koko alan liikevaihdosta, kuuluvat tähän toimialaluokkaan. 
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Taulukko 6. liikevaihdon jakautuminen ja tunnusluvut toimialaluokituksen mukaisesti. 

 
 

Edellisessä luvussa käsiteltiin toimialan fragmentoitumisen syitä. Porterin (1998, s. 199) 

mukaan esimerkiksi tuotevalikoiman monipuolisuuden vaatimukset johtavat alan fragmen-

toitumiseen. Rakennusalalla tuotevalikoima voidaan ymmärtää eri työlajeina, harva yritys 

tuottaa kaikki palvelut itse. Rakennusalan yrityksiä vertailtaessa voidaan havaita, että eri-

koistuminen kannattaa. Erikoistuneilla yrityksillä on keskimäärin parempi tuloksenteko-

kyky. Talonrakennuksen yleisiä töitä edustavat toimialat, 4332, 4391 ja 4120 tekevät kes-

kimäärin selvästi heikompaa tulosta kuin erikoistuneet yritykset.  

 

Kun poimitaan parhaan alueen keskiarvot ja sieltä paras toimiala maalaus-ja lasitus on lii-

kevoittoprosentti keskimäärin 9,97. Sama tarkastelu huonoimpien alueiden keskiarvoilla 

laskee liikevoiton 8,09 prosenttiin. Jos huonoimman alueen toimialaksi vaihdetaan keski-

määrin huonoiten menestyvä toimiala rakennuspuusepän asennustyöt, tipahtaa liikevoitto-

prosentti 3,6 prosenttiin. Maalaaminen ja rakennuspuusepän asennustyöt ovat myös hyvin 

erialisia toimialoja. Maalausliikkeet ovat pääasiassa paikallisia yrityksiä, joiden tuotanto 

perustuu työhön. Toimialaan rakennuspuusepän asennustyöt kuuluu paljon yrityksiä, jotka 

valmistavat esimerkiksi kalusteita. Kalustetoimittajat on helppo kilpailuttaa ja maantieteel-

linen sijainti ei tuo etua tai suojaa.  

 

 

 

 

NACE Toimiala
Liikevaihto 

yhteensä 
Liikevaihdon 

keskiarvo
Nettotulos % 
3-v keskiarvo

EBITDA% 3-v 
keskiarvo

Henk. kulut - 
% / LV

Mat. ja palv - 
% / LV

Lukumäärä 
yhteensä

4334 Maalaus ja lasitus
358414 1353 7,13 9,96 43,11 22,98 265

4312 Rakennuspaikan 
valmistelutyöt 2178453 2473 7,01 17,46 27,77 25,05 881

4329
Muu rakennusasennus 620533 4886 6,84 9,78 38,12 25,79 127

4399 Muualla luok. erikoistunut 
rakennustoiminta 1713896 2991 6,69 11,69 34,97 24,80 573

4321
Sähköasennus 1394803 1823 6,45 8,61 36,11 36,21 765

4333 Lattianpäällystys ja seinien 
verhoilu 161737 1617 6,25 8,39 35,37 35,03 100

4322 Lämpö- vesijohto ja 
ilmastointiasennus 2286292 2658 5,63 7,94 31,50 38,16 860

4120 Asuin- ja muiden rakennusten 
rakentaminen 15174504 6703 5,36 8,20 32,65 26,71 2264

4391 Kattorakenteiden asennus ja 
kattaminen 361421 3765 5,29 8,08 36,29 30,48 96

4332 Rakennuspuusepän 
asennustyöt 299238 2494 4,86 8,04 34,71 31,76 120
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4.3 Sijainnin vaikutus 

 

Yrityksen sijainnin vaikutusta tuloksentekokykyyn selvitettiin jakamalla yritykset ryhmiin 

maakuntarajojen mukaan. Vertailtaessa yrityksen tuloksentekokykyä alueen suhteen, voi-

daan havaita, että ryhmien välillä löytyy eroja. Eri aluejaon mukaisten ryhmien väliset erot 

ovat huonoimman ja parhaimman tulosta tekevän ryhmän välillä 2,9%. Ryhmien välisiä 

eroja mitattiin myös SPSS ohjelmalla yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Ryhmien vä-

lillä todettiin olevan tilastollisesti merkittäviä eroja. Taulukossa 7 on esitetty sijainnin vai-

kutuksen mukaisia eroja yrityksissä numeraalisessa muodossa. 

 
Taulukko 7. liikevaihdon jakautuminen ja tunnusluvut sijainnin mukaisesti. 

 
 

Taulukosta 7 voidaan havaita, että yli 57% alan liikevaihdosta syntyy Uudellamaalla.  

Alueellisten ryhmien välisiä eroja liikevoittoprosentin suhteen on havainnollistettu kuvassa 

10. Parasta tulosta alueen mukaan järjestetty ryhmä sijoittuu Lappiin. Huonoin keskimää-

räinen tuloksentekokyky on Kanta-Hämeessä. Ryhmien välisiä eroja mitattiin myös SPSS 

ohjelmalla yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Ryhmien välillä todettiin olevan tilastolli-

sesti merkittäviä eroja. 

 

Maakunta

Liikevaihto 
yhteensä 
(1000€)

Osuus alan 
liikevaihdosta

Liikevaihdon 
keskiarvo

Nettotulos % 3-
v keskiarvo

Väestön 
muutos %

EBITDA% 3-v 
keskiarvo

Henkilöstö- 
kulut - % 

liikevaihdosta

Materiaalit ja 
palvelut - % 

liikevaihdosta
Lukumäärä 

yhteensä
Lappi 470351 1,92 2584 8,09 -0,4 13,18 30,59 32,12 182
Etelä-Pohjanmaa 399425 1,63 1678 7,65 -0,5 12,16 28,77 34,69 238
Kainuu 90599 0,37 2059 7,17 -1,0 11,67 35,19 27,08 44
Keski-Suomi 696137 2,84 2451 7,01 0,0 11,23 32,04 32,44 284
Pohjois-Savo 397118 1,62 1813 6,79 -0,3 11,27 35,26 30,33 219
Etelä-Savo 236190 0,96 1845 6,62 -1,3 10,80 31,51 32,31 128
Pohjois-Karjala 609963 2,48 4094 6,36 -0,5 10,29 31,76 32,75 149
Keski-Pohjanmaa 330287 1,35 4234 6,19 -0,3 9,72 31,23 31,68 78
Varsinais-Suomi 1342169 5,47 2190 6,15 0,3 10,01 31,65 29,64 613
Päijät-Häme 626776 2,55 2383 6,09 -0,2 9,83 35,59 26,45 263
Etelä-Karjala 269520 1,10 2191 6,02 -0,6 9,98 36,03 27,64 123
Pohjois-Pohjanmaa 2075725 8,46 4966 5,96 -0,5 9,96 32,66 32,96 418
Ahvenanmaa 107293 0,44 1951 5,86 0,9 9,90 28,66 39,78 55
Kymenlaakso 653652 2,66 3914 5,73 -1,0 10,09 35,62 28,41 167
Pirkanmaa 1083874 4,42 2172 5,72 0,6 9,85 32,74 29,48 499
Uusimaa 14060007 57,27 7210 5,59 1,0 9,12 34,12 26,21 1950
Satakunta 439039 1,79 1876 5,42 -0,6 10,05 32,41 29,61 234
Pohjanmaa 335701 1,37 1907 5,34 -0,2 10,00 32,74 33,11 176
Kanta-Häme 325465 1,33 1409 5,19 -0,6 9,63 34,64 27,74 231
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Kuva 10. Alueellisen sijoittumisen vaikutus liikevoittoprosenttiin. 

Yrityksen sijainnilla voidaan todeta olevan selvästi merkitystä tuloksentekokykyyn. Sijain-

nin vaikutusta pyrittiin selittämään tarkastelemalla erilaisia parametreja varsinaisesta ai-

neistosta ja muista lähteistä. Esimerkiksi kuntataloudella, yritysten toimiala tai kokojakau-

malla, väestön määrällä tai muutoksella ei todettu olevan mitään vaikutusta, eikä niillä 

voida selittää alueellisia eroja. Teoriaosiossa käsiteltiin esimerkiksi sitä, että toimittajan 

neuvotteluvoimaa lisää se, jos vaihtoehtoisia tuotteita on vähän. Porterin mukaan myös 

paikalliset mielikuvat ja kontaktit vaikuttavat kilpailuun. Alueelliset erot tuloksentekoky-

vyssä vaikuttavat syntyvän yritysten sijainnista itsestään. Kilpailu on erilaista eri alueilla. 

 

4.4 Materiaalien ja palvelujen suhde  

 

Materiaalit ja palvelut kertovat yrityksen suorista materiaaliostoista, mutta myös aliura-

koinnin suhteellisesta osuudesta omassa liiketoiminnassa, koska aliurakoinnin ostot kirja-

taan tälle tilille. Kuvassa 11 on esitetty materiaali- ja palveluostojen määrä sekä liikevoitto-

prosentti. Yritykset on jaoteltu desiileihin sen mukaan kuinka suuren osan liikevaihdosta 

materiaali- ja palveluostot muodostavat. Kuvasta 11 voidaan todeta, että materiaali- ja pal-

veluostoilla on merkitystä liikevoittoprosenttiin. Liikevoitto laskee, kun materiaali- ja pal-

veluostojen määrä nousee. Ilmiö on ymmärrettävä, kulujen kasvu vaikuttaa tulokseen. 
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Kuva 11. Materiaalien ja palvelujen osuus liikevaihdosta suhteessa liikevoittoon. 
 

Pienimmän ja suurimman ryhmän välinen liikevaihtoon suhteutettu ero on 9%. Tarkastelta-

essa materiaalikustannusten ja liikevoittoprosentin välistä yhteyttä, näiden välillä on selvä 

yhteys.   

 
Yritysten suhteellinen materiaalien ja palvelujen hankinta kasvaa yrityksen koon kasva-

essa. Materiaalit ja palvelut kuvaavat yrityksen materiaaliostoja, mutta myös vastaavasti 

aliurakoinnin osuutta. Suurilla yrityksillä aliurakoinnin osuus kasvaa ja oman työn osuus 

laskee. Materiaali- ja palveluostojen keskiarvo on 31% liikevaihdosta. Yrityksen koko vai-

kuttaa materiaali- ja palveluostojen suhteeseen. Yrityksen koon kasvaessa materiaali- ja 

palveluostojen määrä kasvaa. Pienimmillä yrityksillä materiaali- ja palveluostot muodosta-

vat keskimäärin 26,6% liikevaihdosta ja suurimmilla 35,6%. Liikevaihdon ja materiaali- ja 

palveluostojen suhdetta on havainnollistettu kuvassa 12. 

 

Yrityksen koon, aliurakoinnin ja liikevoiton suhde sopii teoreettiseen viitekehykseen. Kun 

yrityksen koko kasvaa, niin tyypillisesti sen hankkeiden koko ja niiden monimutkaisuus 

kasvavat. Kaikkea ei voida tuottaa itse, joten se nostaa aliurakoinnin osuutta. Esimerkiksi 

suuren rakennuskompleksin rakentaminen vaatii runsaasti aliurakointia ja erikoisosaamista 

vaativia töitä. Pienet urakoitsijat eivät voi toimia päätoteuttajana. Alihankinnan osuuden 

kasvaessa, myös aliurakoitsijoiden katteen suhteellinen osuus kasvaa. Suurempi osa 
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voitosta menee aliurakoitsijoille. Voiton jakamista verkoston kesken on kuvattu sivulla 46, 

kuvassa 6. Lavien (2006) mallilla.  

  

4.5 Henkilöstökustannusten vaikutus 

 

Aineistosta voidaan havaita, että yritysten henkilöstökustannukset pienenevät, kun yrityk-

sen liikevaihto kasvaa. Pienimmän ryhmän ja suurimman ryhmän välinen henkilöstökus-

tannusten ero on 19,6%. Liikevaihtoryhmien välistä eroa on havainnollistettu kuvassa 12, 

josta voidaan havaita, että palkkakustannusten suhteellisen osuuden laskiessa, myös liike-

voittoprosentti keskimäärin laskee. Tämä havainto kertoo oman työn osuudesta ryhmien 

välillä. Pienemmät yritykset tekevät enemmän omaa työtä ja se kannattaa paremmin kuin 

palvelujen ostaminen.  

 

 
Kuva 12. Materiaalit- ja palvelut sekä henkilöstökustannukset yrityksen koon mukaan jaoteltuna. 

 

Aikaisemmasta taulukosta numero 7 voidaan todeta, että maalaus- ja lasitus (4334) toi-

mialalla on selvästi korkeammat henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon kuin muilla toi-

mialoilla. Maalausalan henkilöstökustannukset ovat keskimäärin 43,11% liikevaihdosta. 

Verrattaessa esimerkiksi rakennuspuusepäntyöt ryhmään, eroa on 8,28%. Tämä luku ker-

too oman työn osuudesta, maalaustöissä yrityksen omien resurssien käyttö on suurempaa ja 

alihankinnan osuus pienempää kuin muissa ryhmissä.  
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Liikevoittoa suhteessa henkilöstökustannuksiin testattiin myös SPSS ohjelmalla ja yhtey-

den todettiin olevan tilastollisesti merkityksellinen. Toimialoja verratessa, eniten henkilös-

tökustannuksia muodostava toimiala on keskimäärin kaikkein tuottavin liikevoittoprosentin 

perusteella. Kun henkilöstökustannuksia verrataan yrityksen liikevoittoprosenttiin ja jäte-

tään toimiala huomioimatta, voidaan todeta, että yrityksen henkilöstökustannusten nous-

tessa, yrityksen liikevoittoprosentti keskimäärin laskee. Vaikka tämä havainto vaikuttaa 

ristiriitaiselta aikaisemman havainnon kanssa, se ei ole sitä.  

 

Kuvassa 13 on esitetty kuinka henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta vaikuttaa liike-

voittoprosenttiin, kun yritykset on jaoteltu desiileihin sen mukaan kuinka suuren osan lii-

kevaihdosta henkilöstökustannukset muodostavat. 
 

 

 
Kuva 13. Henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta suhteessa liikevoittoprosenttiin. 

 

Palkkakustannusten nousu laskee keskimäärin liikevoittoa, kun liikevaihtoluokkien mukai-

nen jaottelu jätetään huomioimatta ja verrataan ainoastaan palkkakustannuksia ja liikevoit-

toa.  Ilmiö on kuvattu teoriaosiossa, kuvassa 3. Asia ei ole aivan yksinkertainen, mutta sen 

voi ilmaista seuraavasti: toimialoja vertailtaessa, oman työn osuus kasvattaa liikevoittoa 

selvästi, ilmiö selviää tarkastelemalla taulukon 7. lukuja. Toimialojen välillä ainoan 
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poikkeuksen muodostaa rakennuspaikan valmistelutyöt, joka on konetyövaltainen ala. Kes-

kimäärin omasta työstä jää parempi kate kuin ostetusta ja edelleen myydystä palvelusta. 

Kun oman työn osuus kasvaa niin kannattavuus paranee. Jos omia resursseja käytetään 

enemmän saman suoritteen aikaansaamiseen, kuin kilpailija niin se laskee tulosta, tämä 

käy selville kuvasta 13.  

 

4.6 Tilastolliset analyysit 

 

Luvuissa 4.1 – 4.5 esiteltyjen yksittäisten muuttujien, joita ovat koko, toimiala, sijainti, 

materiaali- ja palveluostojen suhde sekä henkilöstökustannukset, tarkasteltiin tilastollisesti 

käyttämällä SPSS ohjelmaa. Kaikille muuttujille tehtiin yksisuuntainen varianssianalyysi, 

jota käytetään tutkittaessa eroavatko kahden tai useamman ryhmän keskiarvot toisistaan. 

Kaikilla muuttujilla todettiin olevan tilastollista vaikutusta liikevoittoon.  

 

Muuttujien vaikutusta yrityksen liikevaihtoon testattiin yhdessä. Menetelmänä käytetiin 

hierarkkista lineaarista regressiomallia, jolla voidaan tutkia monen muuttujan yhtäaikaista 

vaikutusta valittuun muuttujaan. Tätä testiä varten aluetta sekä toimialaa edustavat muuttu-

jat koodattiin niin sanotuiksi dummy muuttujiksi, eli kaikista alueista ja toimialoista muo-

dostettiin oma muuttujansa, jolle annettiin arvo 0 tai 1. Liikevaihto, henkilöstökustannuk-

set, sekä materiaali- ja palveluostojen suhde liikevaihdosta ovat välimatka-asteikollisia 

muuttujia, joten ne sopivat malliin sellaisenaan.  Testiin muodostettiin kolme eri mallia, 

jossa lisätään malliin selittäviä muuttujia askeleittain. Eri muuttujien selitysasteet on esi-

tetty taulukossa 8.   

 

Taulukosta 8 voidaan todeta, että liikevaihto, henkilöstökustannukset ja materiaali- ja pal-

veluostot ovat tilastollisesti merkitseviä jokaisessa mallissa ja niiden vaikutus on suurin. 

Kaikkien edellä mainittujen muuttujien arvon muuttuminen vaikuttaa negatiivisesti yrityk-

sen liikevoittoprosenttiin. Alueryhmillä ja toimialaryhmillä on erilaisia arvoja, jotka ta-

pauksesta riippuen vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti riippuvaan muuttujaan. 

Toimiala- ja aluemuuttujien vaikutus on yksittäisinä selvästi pienempi kuin liikevaihdon, 

henkilöstökustannusten tai materiaali- ja palveluostojen. Toimiala- ja aluemuuttujissa yli 

puolet on tilastollisesti merkittäviä. Luonnollisesti osa ryhmistä sijoittuu lähelle keskiar-

voja ja siten kaikki eivät voi olla merkityksellisiä.  
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Taulukko 8. Hierarkkisen lineaarisen regressiomallin muuttujien regressiokertoimet ja selitysasteet. 

 
 
Hierarkkinen malli on rakennettu siten, että ensimmäisessä mallissa on vain liikevaihto, 

henkilöstökustannukset sekä materiaali- ja palveluostot. Malli 2 tuo mukaan alueiden vai-

kutuksen ja mallissa 3 lisätään mukaan toimialaluokitukset.  Regressioanalyysin yhteen-

veto ja eri mallien selitysasteet on esitetty taulukossa 9. 

 
 
  

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta t Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) 16,307 0,393 41,521 0,000 15,537 17,077

Liikevaihdon keskiarvo 3-v -1,060⁻⁵ 0,000 -0,046 -3,786 0,000 -1,608⁻⁵ -5,110⁻⁶
Henkilöstökustannukset liikevaihdosta (%) -0,181 0,007 -0,352 -25,102 0,000 -0,195 -0,167
Materiaalit- ja palvelut liikevaihdosta (%) -0,146 0,007 -0,297 -21,270 0,000 -0,159 -0,132

2 (Constant) 15,830 0,409 38,739 0,000 15,029 16,631
Liikevaihdon keskiarvo 3-v -9,748⁻⁶ 0,000 -0,042 -3,488 0,000 -1,523⁻⁵ -4,269⁻⁶
Henkilöstökustannukset liikevaihdosta (%) -0,181 0,007 -0,353 -25,186 0,000 -0,195 -0,167
Materiaalit- ja palvelut liikevaihdosta (%) -0,152 0,007 -0,310 -22,026 0,000 -0,166 -0,139
Etelä-Karjala 0,943 0,700 0,017 1,349 0,178 -0,428 2,315
Etelä-Pohjanmaa 2,334 0,519 0,057 4,495 0,000 1,316 3,352
Etelä-Savo 1,441 0,687 0,026 2,097 0,036 0,094 2,789
Kainuu 1,860 1,147 0,020 1,622 0,105 -0,388 4,108
Kanta-Häme -0,122 0,524 -0,003 -0,233 0,816 -1,149 0,905
Keski-Pohjanmaa 0,885 0,869 0,012 1,019 0,308 -0,818 2,589
Keski-Suomi 1,942 0,479 0,051 4,052 0,000 1,003 2,882
Kymenlaakso 0,722 0,607 0,015 1,190 0,234 -0,467 1,912
Lappi 2,717 0,584 0,058 4,651 0,000 1,572 3,862
Pirkanmaa 0,331 0,378 0,011 0,876 0,381 -0,410 1,073
Pohjanmaa 0,506 0,594 0,011 0,852 0,394 -0,658 1,670
Pohjois-Karjala 1,312 0,641 0,025 2,049 0,041 0,056 2,568
Pohjois-Pohjanmaa 1,111 0,408 0,035 2,724 0,006 0,311 1,910
Pohjois-Savo 1,990 0,537 0,046 3,704 0,000 0,937 3,043
Päijät-Häme 0,754 0,494 0,019 1,525 0,127 -0,215 1,723
Satakunta -0,013 0,521 0,000 -0,026 0,980 -1,035 1,008
Varsinais-Suomi 0,591 0,349 0,022 1,693 0,090 -0,093 1,276
Ahvenanmaa 1,299 1,032 0,015 1,259 0,208 -0,724 3,322

3 (Constant) 16,453 0,446 36,892 0,000 15,579 17,328
Liikevaihdon keskiarvo 3-v -8,939⁻⁶ 0,000 -0,039 -3,234 0,001 -1,436⁻⁵ -3,520⁻⁶
Henkilöstökustannukset liikevaihdosta (%) -0,207 0,008 -0,403 -27,624 0,000 -0,222 -0,193
Materiaalit- ja palvelut liikevaihdosta (%) -0,180 0,007 -0,368 -24,265 0,000 -0,195 -0,166
Etelä-Karjala 0,733 0,693 0,013 1,058 0,290 -0,625 2,091
Etelä-Pohjanmaa 2,282 0,514 0,055 4,438 0,000 1,274 3,289
Etelä-Savo 1,464 0,680 0,026 2,153 0,031 0,131 2,797
Kainuu 1,944 1,135 0,021 1,712 0,087 -0,282 4,169
Kanta-Häme -0,192 0,518 -0,005 -0,371 0,710 -1,207 0,823
Keski-Pohjanmaa 1,051 0,860 0,015 1,221 0,222 -0,636 2,737
Keski-Suomi 2,090 0,475 0,055 4,403 0,000 1,160 3,020
Kymenlaakso 0,568 0,601 0,012 0,946 0,344 -0,609 1,746
Lappi 2,694 0,579 0,058 4,655 0,000 1,560 3,829
Pirkanmaa 0,339 0,374 0,012 0,906 0,365 -0,395 1,073
Pohjanmaa 0,655 0,588 0,014 1,114 0,265 -0,498 1,807
Pohjois-Karjala 1,494 0,634 0,029 2,355 0,019 0,250 2,737
Pohjois-Pohjanmaa 1,256 0,404 0,040 3,108 0,002 0,464 2,048
Pohjois-Savo 1,940 0,533 0,045 3,638 0,000 0,895 2,985
Päijät-Häme 0,807 0,489 0,021 1,652 0,099 -0,151 1,765
Satakunta -0,205 0,516 -0,005 -0,396 0,692 -1,216 0,807
Varsinais-Suomi 0,402 0,346 0,015 1,162 0,245 -0,276 1,080
Ahvenanmaa 1,376 1,021 0,016 1,349 0,178 -0,624 3,377
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen -0,036 0,302 -0,002 -0,119 0,905 -0,628 0,556
Rakennuspaikan valmistelutyöt 3,342 0,391 0,139 8,555 0,000 2,576 4,108
 Lämpö- vesijohto ja ilmastointiasennus 1,929 0,376 0,084 5,124 0,000 1,191 2,667
Muu rakennusasennus 2,284 0,711 0,041 3,213 0,001 0,890 3,677
Rakennuspuusepän asennustyöt 0,594 0,730 0,010 0,814 0,416 -0,836 2,024
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu 2,926 0,795 0,047 3,682 0,000 1,368 4,483
Maalaus ja lasitus 3,131 0,533 0,080 5,871 0,000 2,085 4,176
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen 1,168 0,805 0,018 1,450 0,147 -0,411 2,746
Muu rakennusasennus 1,367 0,405 0,050 3,380 0,001 0,574 2,160

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Liikevoitto % keskiarvo 3-v

Unstandardized Coefficients

Sig.

95,0% Confidence Interval 
for BModel
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Taulukko 9. Hierarkkinen lineaarinen regressiomalli; toimialan, sijainnin, liikevaihtoluokan, henkilös-
tökustannusten ja materiaali- ja palveluostojen vaikutus yrityksen liikevoittoon.  
 

 
 

Regressioanalyysin yhteenvedosta voidaan nähdä, että eri mallien väleillä on eroja. Tarkas-

teltaessa korjattua selitysastetta, joka huomioi selitettävien muuttujien määrän, nähdään, 

että selitysaste paranee, kun siihen lisätään askelia. Mallin 1 mukainen selitysaste on 

10,8%. Malli 1 sisältää liikevaihdon, henkilöstökustannukset sekä materiaalit- ja palvelut. 

Tarkasteltaessa näitä muuttujia erikseen, voidaan todeta, että näistä suurin vaikutus on hen-

kilöstökustannuksilla, joka vaikuttaa tulokseen laskevasti noin 35% osuudella. Seuraavaksi 

suurin vaikutus on materiaali- ja palveluostoilla, noin 30%. Mallin 1 muuttujista pienin 

vaikutus on liikevaihdolla.  

 

Ensimmäisten mallien muuttujilla säilyy sama suhde myös malleissa 2 ja 3. Siirryttäessä 

malliin 2 ja 3 liikevaihdon merkitys koko mallin osalta putoaa hieman joka askeleella. 

Mallissa 1 liikevaihdon osuus on -4,6%, mallissa 2 -4,4% ja mallissa 3 se on 3,9%. Lisättä-

essä malliin askelia, henkilöstökustannusten vaikutus kasvaa jokaisen mallin myötä. Mal-

lissa 1 henkilöstökustannusten osuus on -35,1% mallissa 2 se on 35,3% ja mallissa 3 koko-

naisvaikutus on -40,3%. Materiaali- ja palveluostojen osuus muuttuu samaan suuntaan 

kuin henkilöstökustannusten osuus. Mallissa 1 materiaali- ja palveluostojen osuus on -29,7 

mallissa 2 -31,0 ja mallissa 3 -36,8%.  

 

Materiaali- ja palveluostojen sekä henkilöstökustannusten osuus muuttuvat siten mallien 

välillä päinvastaiseen suuntaan kuin liikevaihdon osuus. Toisessa mallissa tuotiin ensim-

mäiseen mallin mukaan alueellisen sijoittumisen vaikutus liikevoittoprosenttiin. Yhteenve-

dosta voidaan havaita, että muutosta eri mallien välillä tapahtuu suhteellisen vähän. Mallin 

1 ja 2 välinen ero on keskimäärin vain prosentin luokkaa. Yksittäisten ryhmien välillä erot 

ovat suurempia. Mallissa 3 tuotiin mukaan muuttujiksi toimialaluokitus. 

1.   2.   3.    
R ,330a ,344b ,376c

Adjusted R Square 0,108* 0,115* 0,137*
R Square Change 0,109 0,010 0,023
F Change 245,894 3,639 17,863

Dependent Variable: Liikevoitto % keskiarvo 3-v
*p < .001

Model
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Toimialaluokituksen mukainen vaikutus mallin selitysasteeseen on niin ikään melko pieni, 

2,3%. Yksittäisten ryhmien välillä on havaittavissa selvästi isompia eroja. Skaala on suu-

rempi kuin toimialalukitusten välillä syntyvät erot ovat. Analyysin perusteella voidaan to-

deta, että muuttujien yhteisvaikutus on 13,7%.  
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5. YHTEENVETO  

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää eroja suomalaisten rakennusyritysten tuloksenteko-

kyvyssä. Suurin osa oppilaitoksissa tehtävistä töistä keskittyvät ratkomaan ongelmia tai te-

kemään analyyseja yhden yrityksen näkökulmasta. Tässä työssä haluttiin tarkastella koko 

toimialaa yleisellä tasolla. Tätä tutkimusta varten yrityksiä luokiteltiin ja järjesteltiin ryh-

miin, että yritysten vertailu olisi helpompaa ja ylipäätään mahdollista. Tutkimuksessa ha-

luttiin selvittää mitä ryhmittelytekijöitä ja mittareita Suomalaisten rakennusalan yritysten 

välille voidaan asettaa siten, että ne selittävät yritysten suorituskykyä. Suorituskyvyn mit-

tarina käytettiin liikevoittoprosenttia.  

 

Tämän työn teoria on rakennettu markkinalähtöisen strategiateorian ympärille ja sitä on 

täydennetty transaktiokustannusteorialla. Markkinalähtöinen tutkimus on tällä hetkellä har-

vinaisempaa kuin esimerkiksi resurssien mittaaminen. Tämän päivän tutkimus keskittyy 

enemmän resurssipohjaisen strategia-ajattelun (RBV) ympärille ja sen teorian laajennok-

siin ja variaatioihin. Strategian mittaamisessa piilee kuitenkin ongelma; teorian ja empirian 

yhteensovittaminen ei ole helppoa. Etenkin resurssien mittaamisessa on erittäin haastavaa. 

Tätä voidaan havainnollistaa yksinkertaisella esimerkillä: yhden henkilön tai ryhmän koh-

dalla tehtävä toimenpide voi näkyä kohdeyrityksen suorituskyvyssä. Saman toistaminen tai 

sen mittaaminen usean yrityksen mittakaavassa johtaa monenlaisiin ongelmiin mittaami-

sessa. Resurssipohjaisen strategia-ajattelun ydin – se että tunnustetaan yritysten erilaisuus 

ja selitetään niiden välisiä eroja nimenomaan sillä, että yrityksen suorituskyky on sisäsyn-

tyinen, aiheuttaa suuria ongelmia mittaamisen näkökulmasta; miten uniikkia vertaillaan 

uniikkiin?  

 

Mittaamisen hankaluudesta johtuen, tämän työn teoriapohjaksi valittiin markkinapohjainen 

teoria. Yrityksistä poimittiin erilaisia parametreja, jotka ovat vertailukelpoisia yritysten vä-

lillä. Tutkimuksessa analysoitu aineisto poimittiin yritysten tilinpäätöstiedoista ja lukuina 

käytettiin kolmen vuoden keskiarvoja vaihtelujen tasaamiseksi. Aineistoon tehtiin rajauk-

sia, joilla tiedoista saatiin vertailukelpoisia. Alle 200.000€ liikevaihtoa tekevät yritykset ra-

jattiin pois tarkastelusta. Lisäksi aineistoa suodatettiin siten, että jäljelle jäivät vain sellaiset 

yritykset, joista oli saatavilla täydelliset ja eheät tiedot vähintään kolmelta vuodelta. Muut-

tujina käytettiin liikevaihtoa, toimialaa, sijaintia, henkilöstökustannuksia sekä materiaali- 
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ja palveluostojen suhdetta liikevaihtoon. Valittuja muuttujia verrattiin yrityksen liikevoitto-

prosenttiin. Suorituskyvyn mittariksi valittiin liikevoittoprosentti, koska aineistossa ei ollut 

saatavilla yrityksen korollisten lainojen tietoja, joten esimerkiksi sijoitetun pääoman tuot-

toa ei voitu laskea. Sellaiset ryhmät, joihin jäi keskiarvojen laskemisen näkökulmasta liian 

vähän yrityksiä, rajatiin pois. Analyysiin jäi yhteensä 6051 yritystä, joiden liikevaihto 

edustaa yli 80% koko toimialan liikevaihdosta tarkastelujaksolla. Varsinaisten valittujen 

muuttujien lisäksi analyysivaiheessa on testattu myös usean muun muuttujan vaikutusta 

yrityksen tuloksentekokykyyn, mutta näitä parametreja ei ole otettu erikseen tarkasteluun, 

koska jo alkuvaiheessa on käynyt selville, ettei niillä ole korrelaatiota tuloksentekokyvyn 

kansa. Hylättyjä muuttujia ovat esimerkiksi yrityksen ikä, sijaintipaikkakunnan väestönti-

heys, väestön muutos, kuntatalouden investoinnit, liikevaihto suhteutettuna asukaslukuun 

tai EBITDA:n tarkastelu liikevoittoprosentin sijaan.  Edellä mainituilla parametreilla ei ha-

vaittu vaikutusta tarkasteltavaan ilmiöön. 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää miten valitut muuttujat vaikuttavat tuloksentekokykyyn. 

Tarkastelun kohteena oli se, miten ne vaikuttavat yksinään ja lisäksi vuorovaikutuksessa 

toisiinsa. Muuttujien yksittäinen vaikutus selvitettiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. 

Lisäksi muuttujien keskinäisiä vaikutuksia mitattiin kolmella eri mallilla hierarkkisella li-

neaarisella regressioanalyysilla, jolla saatiin selville muuttujien keskinäinen vaikutus riip-

puvaan muuttujaan – liikevoittoprosenttiin. Analyyseillä havaittiin, että yritysten ryhmitte-

lemisellä valittujen parametrien mukaan vodaan selittää tuloksentekokykyä siten, että mit-

taukset ovat tilastollisesti edustavia.  

 

Toimialasta muodostettiin yleiskuva, jossa yritysten jakaumaa ja sijoittumista on tarkas-

teltu monesta suunnasta. Vaikka rakennusala on fragmentoitunut, ja neljän suurimman yri-

tyksen liikevaihto ei muodosta yli 20% alan liikevaihdosta on suurimmilla yrityksillä silti 

suuri merkitys koko alalle.  Rakennusalan liikevaihdosta yli puolet syntyy suurimman ryh-

män toimesta, joka edustaa lukumäärältään hieman yli prosenttia kaikista alan yrityksistä. 

Yritysten jakaumaa on havainnollistettu kuvassa 14, josta voidaan havaita myös se, että 

mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä pienempi keskimääräisen tuloksentekokyvyn hajonta 

on. Vastaavasti havaitaan, että yrityksen kasvaessa liikevoittoprosentti keskimäärin laskee. 
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Kuva 14. liikevoitto (3v-keskiarvo) liikevaihtoryhmittäin. 
 

Tässä tutkimuksessa olevat yritykset jaoteltiin maakuntien mukaan, jolloin alueryhmiä 

muodostui 19kpl. Rakennusalan liikevaihto Suomessa syntyy pääosin Uudellamaalla, joka 

muodostaa yli 57% koko alan liikevaihdosta. Seuraavaksi suurin alue – Pohjois-Pohjanmaa 

muodostaa enää 8,5% liikevaihdosta. Yrityksiä jaoteltiin alueiden lisäksi toimialaluokitus-

ten mukaisiin ryhmiin, joihin rajausten jälkeen jäi yhteensä kymmenen eri ryhmää. Näistä 

selvästi suurin on ryhmä 4120, asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen, joka muodos-

taa koko alan liikevaihdosta 61,8%. Seuraavaksi suurin ryhmä on Lämpö- vesijohto ja il-

mastointiasennus, jonka osuus koko alan liikevaihdosta on 9,31%.  

 

Liikevoittoprosentti ei ole välttämättä paras mittari suurten yrityksien tarkasteluun. liike-

voittoprosentti sopii yritysten vertailuun ryhmän sisällä, mutta etenkin suurten yritysten 

kohdalla nettotuotto on kiinnostavampi suure. Yrityksen kasvattaminen lisää nettotuottoa, 

paitsi ryhmässä 7. Yritykset, joiden liikevaihto on 20-40M€ nettotuotto keskimäärin tipah-

taa. Suurimmat yritykset, jotka edustavat lukumääränsä puolesta reilua prosenttia yrityk-

sistä muodostavat nettotuoton näkökulmasta suurimman ryhmän. Alan tuotosta 43% jakau-

tuu suurimmille yrityksille. Nettotuoton jakautumista yritysten kesken suhteessa liikevaih-

toryhmiin on havainnollistettu kuvassa 15.  
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Kuva 15. Yrityksen nettotuotto suhteessa yrityksen kokoon, liikevaihtoryhmittäin.  
 
 

Suoritettujen tilastollisten analyysien perusteella, yrityksen tuloksentekokyvyn vaihtelusta 

voidaan selittää valittujen muuttujien perustella noin 13,7%. Suurin vaikutus yrityksen lii-

kevoittoprosenttiin on henkilöstökustannuksilla. Yksittäisenä muuttujana tämä selittää noin 

35% tuloksentekokyvyn vaihtelusta. Seuraavaksi tärkeimpänä tekijänä nousee esille mate-

riaali- ja palveluostot, jotka kuvaavat myös alihankinnan osuutta tuotannosta. Tämän 

muuttujan vaikutus liikevoittoprosentin muutokseen on noin 30%. Yrityksen kasvaessa 

henkilöstökustannusten osuus laskee ja materiaali- ja palveluostojen suhde liikevaihdosta 

nousee.  

 

Yrityksen koko selittää keskimäärin 4-5% liikevoittoprosentin vaihtelusta. Yrityksen kas-

vaessa liikevoittoprosentti keskimäärin laskee. Yrityksen sijoittuminen alueellisesti ja yri-

tyksen toimialaluokitus selittävät kumpikin keskimäärin muutaman prosentin yrityksen tu-

loksentekokyvyn vaihtelusta. Yksittäisten ryhmien välillä vaihtelu on suurempaa kuin kes-

kiarvot antavat ymmärtää.   
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Strategiatutkimus tarjoaa malleja ja selityksiä yritysten suorituskyvylle. Kuitenkaan mi-

kään teoria ei yksinään riitä selittämään yritysten suorituskyvyn vaihtelua. Eri strategia-

koulukunnat pyrkivät selittämään samaa asiaa, suorituskykyä. Teoriat tarvitsevat paloja 

toisiltaan, että ne toimisivat kokonaisuuden tarkastelussa. Yrityksen ulkoista ympäristöä on 

helpompi mitata, kuin yritysten sisäisiä eroja. Tästä johtuen tämän työn teoriapohja on ra-

kennettu markkinalähtöisen teorian ympärille ja täydennetty transaktiokustannusteorialla. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että havainnot sopivat teoriaan. Markkinalähtöisen 

teorian mukaan esimerkiksi yrityksen sijainti, toimiala ja liikevaihtoluokka vaikuttavat yri-

tysten väliseen kilpailuun, esimerkiksi alalle tulon esteiden myötä. Toimiala itsessään aset-

taa rajat sieltä saatavalle tuotolle. Kaikki edellä mainitut tekijät vaikuttavat Suomalaisten 

rakennusyritysten tuloksentekokykyyn, ja ne voidaan myös mitata. 

 

Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, voidaanko yrityksiä ryhmitellä maantieteellisesti ja selit-

tää tällä kannattavuutta. Vastauksena tähän voidaan todeta, että yritykset voidaan jaotella 

maantieteellisesti ja alueiden välillä on merkitseviä eroja. Keskiarvojen näkökulmasta erot 

ovat pieniä, niillä voidaan selittää muutaman prosentin osuus liikevoiton vaihtelusta. Yk-

sittäisen alueiden välillä on kuitenkin isompia eroja, toisilla alueilla tuloksen tekeminen on 

helpompaa. 

 

Alueellisista ryhmistä Lapissa kotipaikkaansa pitävät yritykset pärjäävät parhaiten. Lapissa 

operoivat yritykset tekevät keskimäärin 8,1% liikevoittoa. Ero ryhmän huonoimpaan aluee-

seen, Kanta-Hämeeseen on 2,9%. Kanta-Hämeen alueen yritysten keskimääräinen liike-

voitto on 5,19%. Esimerkiksi julkisten investointien osuudella tai demografisilla tekijöillä 

ei havaittu vaikutusta näihin lukuihin. Voidaan todeta, että alue itsessään vaikuttaa. Toi-

silla alueilla tuloksen tekeminen on helpompaa. Syitä eroihin voidaan hakea markkinaläh-

töisestä teoriasta, esimerkiksi paikallinen mielikuva ja suhteet voivat vaikuttaa asiaan ja 

välimatkat luovat esteitä. Lapin osalta numeroihin voivat vaikuttaa esimerkiksi matkailu-

buumi ja siihen liittyvät investoinnit. Eteläisessä Suomessa volyymit ovat suurempia, yri-

tyksiä on enemmän ja vaikuttaa siltä, että kilpailu on kovempaa.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiin toimialan vaikutusta tuloksentekokykyyn. Yritysten harjoitta-

man toimiala vaikuttaa tuloksentekokykyyn. Parhaiten menestyvä toimiala on maalaus- ja 

lasitus, jonka keskimääräinen liikevoittoprosentti on 7,13. Huonoiten menestyvä ala on ra-

kennuspuusepän asennustyöt, jonka liikevoittoprosentti on keskimäärin 4,86. Näiden ryh-

mien eroja selittää henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta. Rakennuspuusepän asen-

nustyöt ryhmällä henkilöstökustannusten osuus on keskimäärin 34,7% liikevaihdosta. 

Maalausliikkeillä henkilöstökustannukset muodostavat keskimäärin 43,1% kuluista. Maa-

lausliikkeiden oman työn osuus on suurempi ja siitä jää keskimäärin parempi kate. Niin sa-

notut yleisiin rakennustöihin keskittyvät toimialat tekevät keskimäärin huonointa tulosta, 

erikoistuminen kannattaa. 

 

Yksi tutkimuskysymyksistä käsittelee henkilöstökustannusten vaikutusta. Henkilöstökus-

tannuksilla on vaikutusta liikevoittoon. Kaikkia yrityksiä vertailtaessa, liikevoittoprosentti 

laskee henkilöstökustannusten noustessa, tämä vaikuttaa johdonmukaiselta; kulujen nous-

tessa tulos laskee. Kuitenkin, ryhmien välillä ne toimialat, joilla on korkeimmat henkilös-

tökustannukset, tekevät parasta tulosta. Sama ilmiö näkyy liikevaihtoluokkia vertailtaessa, 

pienillä yrityksillä henkilöstökustannukset ovat suhteellisesti korkeammat, kuin isoilla ja 

pienet tekevät keskimäärin parempaa tulosta. Oman työn tekeminen on kannattavaa.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin aliurakoinnin osuutta ja sen vaikutusta yrityksen liikevoittoon. 

Mittaus tehtiin tarkastelemalla materiaali- ja palveluostojen suhdetta liikevaihtoon. Materi-

aali- ja palveluostojen määrä kasvaa suhteessa liikevaihtoon, yrityksen koon kasvaessa. 

Materiaali- ja palveluostojen määrän nouseminen laskee liikevoittoprosenttia. Tämä johtuu 

siitä, että aliurakoinnin kasvaessa suurempi osuus katteesta jaetaan. 

 

Yrityksen koolla on merkitystä sen tuloksentekokykyyn. Yritysten koon kasvaessa liike-

voittoprosentti keskimäärin laskee. Suomalaisten rakennusyritysten skaalaetu ei ilmene si-

ten, että voiton suhteellinen osuus kasvaisi, päinvastoin. Yrityksen kasvattaminen kannat-

taa, kun yrityksistä tulee suuria. Kasvu alkaa nostamaan nettotuottoa eksponentiaalisesti, 

kun yritys kasvaa keskisuuresta suureksi. Analyysissa havaittiin, että keskisuuret yritykset 

kamppailevat kannattavuuden kanssa ennen kasvua suurten yritysten luokkaan. Huonoin 

tuloksentekokyky on 20-40M€ liikevaihtoa tekevillä yrityksillä.  
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Liikevaihdon suhde, liikevoittoprosentin ja nettotuoton suhde on esitetty suuntaa-antavasti 

kuvassa 16. Malli mukailee todellista dataa, mutta sitä on tasoitettu ja materiaali-ja palve-

luostot on tuotu mukaan suuntaa-antavana suhteellisena osuutena. Käyrien välinen erotus 

kuvaa materiaali- ja palveluostojen suhdetta liikevaihtoon. Osiot A ja C kuvaavat aliura-

koinnin osuutta nettotuotosta. Osiot B ja D kuvaavat yrityksen nettotuottoa. Suhteuttamalla 

pinta- alat saadaan seuraavia tuloksia:  

 

A = 0,62 B = 1,67 C = 2,01  D = 3,51 

 

 
 
Kuva 16. Nettotuoton, liikevaihdon ja aliurakoinnin välinen suhde.  

 

Kuvasta 16 voidaan havaita, että liikevaihdon kasvattaminen alkaa nostamaan nettotuottoa 

merkittävästi siirryttäessä pienistä tai keskisuurista rakennusliikkeistä suuriin. Aliurakoin-

nin osuus kasvaa, mutta sen merkitys ei kasva liikaa. Periaatteessa voidaan todeta, että iso-

jen rakennusliikkeiden liikevoittoprosentti laskee, koska suurempi osa voitosta siirtyy ali-

urakoitsijoille. Liike on kuitenkin kannattavaa, koska teoriassa suurilla yli 40M€ liikevaih-

toa tekevillä yrityksillä liikevaihto kasvaa eksponentiaalisesti, joka tarkoittaa sitä, että net-

totuotto nousee, vaikka liikevoittoprosentti laskee.  
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Malli selittää periaatteessa sen, miksi isot rakennusyritykset mieluummin kasvavat kuin 

trimmaavat liikevoittoprosenttiaan huippuunsa. Nettotulon kasvu on helpompi saada ai-

kaan skaalaamalla liiketoimintaa isommaksi kuin tavoittelemalla ”huipputuottoa”. Vanha 

sanonta, että se kiinnostaa mikä jää viivan alle merkitsee. Voitonjako jaettujen resurssien 

kanssa voidaan hyväksyä niin pitkään kuin liiketoiminnan nettotuottoa voidaan lisätä jär-

kevässä suhteessa. Isojen rakennusliikkeiden tuotto ei edes tipu kovin paljoa, vaikka liike-

vaihto kasvaa eksponentiaalisesti. 

 

Liikevoittoprosentti sopii rakennusalan yritysten vertailuun, kun yritykset ovat pieniä tai 

keskisuuria. Liikevoittoprosentin tarkastelu ei ole enää hyvä mittari, kun vertaillaan yrityk-

siä, joilla on iso kokoero. Suurten rakennusyritysten liikevoittoprosentti on matala. Kuiten-

kin nämä yritykset, joita on lukumäärältään vain noin prosentti kaikista yrityksistä, muo-

dostavat alan liikevaihdosta yli puolet ja jakavat pienen joukon kesken yli 40% alan netto-

tuotosta. 

 

Jos yritys haluaa kasvaa suureksi niin sen kannattaa toimia yleisessä talonrakentamisessa. 

Kasvu syntyy tyypillisesti aliurakoinnin suhteellista osuutta kasvattamalla. Kasvua on hel-

pompi tehdä käyttämällä aliurakointia kuin palkkaamalla omaa työvoimaa. Tästä johtuen 

yrityksen kyky ostaa palveluja korostuu. Isot vaikuttavat osaavan tämän paremmin ja skaa-

laetu rakennusalalla näkyy varsinaisesti nettotuoton kasvussa, ei esimerkiksi liikevoittopro-

sentin kasvamisessa. Pienten ja kesisuurten yritysten kannattaa erikoistua, tässä kokoluo-

kassa talonrakentamisen yleisiin töihin keskittyvät yritykset tuottavat keskimäärin huo-

nommin, kuin erikoistuneet.  

 

Tämä tutkimus on katsaus koko alan kannattavuuteen ja selittää tekijöitä, jotka vaikuttavat 

rakennusalan yritysten kilpailuun. Jatkotutkimuksen näkökulmasta yritysten välisten suh-

teiden mallintaminen ja verkostojen tarkasteleminen sen perustella, miten yritykset vuoro-

vaikuttavat keskenään voisi tuoda lisää vastauksia siihen, mikä todella kannattaa. Tarkem-

paa tarkastelua tarvittaisi myös selittämään miksi keskisuurten yritysten, jotka ovat siirty-

mässä suurten luokkaan, tulos tipahtaa.  

 

 

 



 72 

LÄHTEET 

 
Ahokangas T. (2015) Vuokratyövoiman käyttämisen kannattavuustarkastelu rakennusyri-
tyksessä. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan koulutusoh-
jelma. Tampere.  
 
Amadeus - Analyse major databases from European sources: (LUT). Bureau van Dijk. 
 
Ardani K., Cook J., Fu R., and Margolis R. (2018). CostReduction Roadmap for Residen-
tial Solar Photovoltaics (PV), 2017–2030. Golden, CO: National Renewable Energy La-
boratory. NREL/TP-6A20-70748. 
 
Arrfelt, M., Wiseman, R. M., Mcnamara, G. & Hult, G. T. M. 2015. Examining a key cor-
porate role: The influence of capital allocation competency on business unit performance. 
Strategic Management Journal, 36(7), pp. 1017-1034. doi:10.1002/smj.2264 
 
Bain, J. S. (1956). Barriers to New Competition. Cambridge: Harvard University Press. 
 
Bain, J. S. 1964. The Impact on Industrial Organization. The American Economic Review, 
54(3), pp. 28-32. 
 
Barney, J.B., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Man-
agement, 17(1), pp. 99-120. 
 
Barroso, A. & Giarratana, M. 2013. Product proliferation strategies and firm performance: 
The moderating role of product space complexity. Strategic Management Journal, 34(12), . 
doi:10.1002/smj.2079 
 
Chadwick, C., Super, J. & Kwon, K. 2015. RESOURCE ORCHESTRATION IN 
PRACTICE: CEO EMPHASIS ON SHRM, COMMITMENT-BASED HR SYSTEMS, 
AND FIRM PERFORMANCE. Strategic Management Journal, 36(3), pp. 360-376. 
doi:10.1002/smj.2217 
 
Chatain, O. 2011. Value creation, competition, and performance in buyer-supplier relation-
ships. Strategic Management Journal, 32(1), p. 76. doi:10.1002/smj.864 
 
Coase, R. H. 1937. The Nature of the Firm. Economica, 4(16), pp. 386-405 
 
Cool, K. & Schendel, D. 1988. Performance differences among strategic group mem-
bers. Strategic Management Journal, 9(3), pp. 207-223. doi:10.1002/smj.4250090302 
 
Dezsö, C. L. & Ross, D. G. 2012. Does female representation in top management improve 
firm performance? A panel data investigation. Strategic Management Journal, 33(9), pp. 
1072-1089. doi:10.1002/smj.1955 
 
Dikmen, I. 2009. Strategic group analysis in the construction industry. Journal of Con-
struction Engineering and Management, 135(4), pp. 288-297. doi:10.1061/(ASCE)0733-
9364(2009)135:4(288) 
 



 73 

Dyer, J.-H, Singh, H., 1998. The relational view: Cooperative strategy and sources of inter-
organizational competitive advantage. The Academy of Management Review, Vol. 23 (4), 
pp. 660-679 
 
Eesley, C. E., Hsu, D. H. & Roberts, E. B. 2014. The contingent effects of top management 
teams on venture performance: Aligning founding team composition with innovation strat-
egy and commercialization environment. Strategic Management Journal, 35(12), pp. 1798-
1817. doi:10.1002/smj.2183 
 
Grant, R. M. 2016. Contemporary strategy analysis. 9th ed. Chichester: Wiley. 
 
Gentry, R. & Shen, W. 2013. The impacts of performance relative to analyst forecasts and 
analyst coverage on firm R&D intensity. Strategic Management Journal, 34(1), pp. 121-130. 
doi:10.1002/smj.1997 
 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2010) Tutki ja kirjoita. 15-16. p. Helsinki, 
Tammi. 
 
Junnonen, J. 1998. Strategy formation in construction firms. Engineering, Construction and 
Architectural Management, 5(2), pp. 107-114. doi:10.1108/eb021065 
 
Kale, S. 2002. Competitive Positioning in United States Construction Industry. Journal of 
Construction Engineering and Management, 128(3), pp. 238-247. 
doi:10.1061/(ASCE)0733-9364(2002)128:3(238) 
 
Klingebiel, R. & Joseph, J. 2016. Entry timing and innovation strategy in feature phones. 
Strategic Management Journal, 37(6), pp. 1002-1020. doi:10.1002/smj.2385 
 
KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskun-
tatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. [verkkojulkaisu].  <https://www.fsd.uta.fi/ 
menetelmaopetus/>. [viitattu 28.8.2019] 
 
Laureiro-Martinez, D., Brusoni, S., Canessa, N. & Zollo, M. 2015. UNDERSTANDING 
THE EXPLORATION-EXPLOITATION DILEMMA: AN fMRI STUDY OF 
ATTENTION CONTROL AND DECISION-MAKING PERFORMANCE. Strategic Man-
agement Journal, 36(3), pp. 319-338. doi:10.1002/smj.2221 
 
Lavie, D., 2006. The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the 
resource-based view. Academy of Management, 31(3), pp. 638-358. 
 
Levine, S. S., Bernard, M. & Nagel, R. 2017. Strategic Intelligence: The Cognitive Capabil-
ity to Anticipate Competitor Behavior. Strategic Management Journal, 38(12), pp. 2390-
2423. doi:10.1002/smj.2660 
 
Lungeanu, R., Stern, I. & Zajac, E. 2016. When do firms change technology-sourcing vehi-
cles? The role of poor innovative performance and financial slack. Strategic Management 
Journal, 37(5), pp. 855-869. doi:10.1002/smj.2371 
 



 74 

Madhok, A. 2002. Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction 
cost and resource‐based theories of the firm and the institutional structure of production. 
Strategic Management Journal, 23(6), pp. 535-550. doi:10.1002/smj.247 
 
Mason, E. (1939). Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise. The American 
Economic Review, 29(1), p. 61. 
 
McGahan, A. & Porter M. 1997. How much does industry matter, really? Strategic Man-
agement Journal, 18, pp. 15-30. 
 
Menz, M. & Scheef, C. 2014. Chief strategy officers: Contingency analysis of their presence 
in top management teams. Strategic Management Journal, 35(3), pp. 461-471. 
doi:10.1002/smj.2104 
 
Mintzberg, H. 1987. THE STRATEGY CONCEPT I: FIVE Ps FOR STRATEGY. Califor-
nia Management Review, 30(1), p. 11. doi:10.2307/41165263 
 
Moatti, V., Ren, C. R., Anand, J. & Dussauge, P. 2015. Disentangling the performance ef-
fects of efficiency and bargaining power in horizontal growth strategies: An empirical in-
vestigation in the global retail industry. Strategic Management Journal, 36(5), pp. 745-757. 
doi:10.1002/smj.2244 
 
Mollick, E. 2012. People and process, suits and innovators: The role of individuals in firm 
performance. Strategic Management Journal, 33(9), pp. 1001-1015. doi:10.1002/smj.1958 
 
Morgan B. (2018) Will Amazon Get Into The Construction Business? [verkkojulkaisu]. 
Saatavilla: https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2018/04/06/will-amazon-get-into-
the-construction-business/#67dd050a3f02 [viitattu 19.8.2019] 
 
Newbert, S.L., 2007. Empirical research on the resource-based view of the firm: An assess-
ment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28(2), pp.121-46. 
 
Parmigiani, A. & Holloway, S. 2011. ACTIONS SPEAK LOUDER THAN MODES: 
ANTECEDENTS AND IMPLICATIONS OF PARENT IMPLEMENTATION 
CAPABILITIES ON BUSINESS UNIT PERFORMANCE. Strategic Management Journal, 
32(5), pp. 457-485. doi:10.1002/smj.920 
 
Penrose, E., 1958. The Theory of the Growth of the Firm. Wiley, New York. 
 
Porter, M. E. 1998. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competi-
tors. New York: Free Press. Originally published: New York: Free Press, c1980.  
 
Porter, M. E. 1985. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. 
New York: Free Press. 
 
Posen, H. E. & Martignoni, D. 2018. Revisiting the imitation assumption: Why imitation 
may increase, rather than decrease, performance heterogeneity. Strategic Management Jour-
nal, 39(5), pp. 1350-1369. doi:10.1002/smj.2751 
 



 75 

Rakennusteollisuus RT (2018). Rakennusalan työmarkkinat, perustietoa. [verkkojulkaisu]. 
Saatavilla:  https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoi-
masta-rakennusalalla/ [viitattu 28.8.2019] 
 
Rakennusteollisuus RT (2019a). Työvoimakyselyn 2019 tulokset; Talonrakennusteollisuus 
alueittain [verkkojulkaisu]. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suh-
danteet-ja-tilastot/tyovoimakyselyt/2019-kysely/280519_rakennusteollisuuden-tyovoima-
kysely-2019-tulokset-talonrakentaminen-alueittain.pdf  [viitattu 17.8.2019] 
 
Rakennusteollisuus RT (2019b). Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus 2.10.2018. [verk-
kojulkaisu]. Saatavilla:https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilas-
tot/suhdannekatsaukset/2018/syksy/suhdanne_syksy18_lopullinen.pdf [viitattu 18.8.2019] 
 
Rumelt, R.P., 1984. Towards a strategic theory of the firm. In B. Lamb, ed. Competitive 
Strategic Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. pp. 556-70. 
 
Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy (2019). Rakennuslehti numero 18. 2019 17.5.2029 
TEEMA: SUURIMMAT. Rakennusliikkeet ja erikoisurakoitsijat. 
 
Schmalensee R. 1988. Industrial Economics: An Overview. Economic Journal, 1988, vol. 
98, issue 392, 643-81 
 
Shamsie, J., Martin, X. & Miller, D. 2009. In with the old, in with the new: Capabilities, 
strategies, and performance among the Hollywood studios. Strategic Management Journal, 
30(13), pp. 1440-1452. doi:10.1002/smj.789 
 
Stigler G. J. 1968. The organization of industry. Homewood, Ill., R.D. Irwin. 
 
Suomen virallinen tilasto (SVT 2019): Yritystukitilasto ISSN=1798-3355. Helsinki: Tilas-
tokeskus [verkkojulkaisu]. Saatavilla: http://www.stat.fi/til/yrtt/yrtt_2010-03-18_luo_ 001. 
html [viitattu: 18.8.2019]. 
 
Surroca, J., Tribo, J. & Waddock, S. 2010. CORPORATE RESPONSIBILITY AND 
FINANCIAL PERFORMANCE: THE ROLE OF INTANGIBLE RESOURCES. Strategic 
Management Journal, 31(5), pp. 463-490. doi:10.1002/smj.820 
 
Tarakci, M., Ateş, N. Y., Floyd, S. W., Ahn, Y. & Wooldridge, B. 2018. Performance 
feedback and middle managers’ divergent strategic behavior: The roles of social compari-
sons and organizational identification. Strategic Management Journal, 39(4), pp. 1139-
1162. doi:10.1002/smj.2745 
 
Teece, D.J., 1984. Exonomic analysis and strategic management. California Management 
Review, 16(3), pp. 87-110. 
 
Tulli (2019). NACE – TOL toimialaluokitus. [verkkojulkaisu]. Saatavilla: https://tulli.fi/ti-
lastot/nace-tol-toimialaluokitus [viitattu 19.8.2019] 
 
Viitala, R. & Jylhä, E. 2014. Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta. 
6-7., uud. p. Helsinki: Edita. 



 76 

 
Wassmer, U., Li, S. & Madhok, A. 2017. Resource ambidexterity through alliance portfolios 
and firm performance. Strategic Management Journal, 38(2), pp. 384-394. 
doi:10.1002/smj.2488 
 
Wernerfelt, B. 1984. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal 
(pre-1986), 5(2), p. 171. doi:10.1002/smj.4250050207 
 
Wibbens, P.D. 2019, "Performance persistence in the presence of higher-order resources", 
Strategic Management Journal, vol. 40, no. 2, pp. 181-202. 
 
Williamson OE. 1999. Strategy research: governance and competence perspectives. Strate-
gic Management Journal 20(12): pp. 1087–1108. 
 
Wu, Z. & Salomon, R. 2016. Does imitation reduce the liability of foreignness? Linking 
distance, isomorphism, and performance. Strategic Management Journal, 37(12), pp. 2441-
2462. doi:10.1002/smj.2462 
 
Yan, J. Z. & Chang, S. 2018. The contingent effects of political strategies on firm perfor-
mance: A political network perspective. Strategic Management Journal, 39(8), pp. 2152-
2177. doi:10.1002/smj.2908 
 
Zahavi, T. & Lavie, D. 2013. Intra-industry diversification and firm performance. Strategic 
Management Journal, 34(8), pp. 978-998. doi:10.1002/smj.2057 
 
Zollo, M., Minoja, M. & Coda, V. 2018. Toward an integrated theory of strategy. Strategic 
Management Journal, 39(6), pp. 1753-1778. doi:10.1002/smj.2712 
 
 
 
 
 
 
 
 


