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Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan suomalaisten mo-
nikansallisten konsernien 
kansainvälistymiskehi-
tystä 2000-luvulla ja sel-

viytymistä talouskriisistä1. Vuosi sitten 
tässä lehdessä julkaistu artikkeli ja ai-
kaisempi tutkimus (Oesch ja Sauramo 
2012; Pitkänen ja Sauramo 2010a, 
2010b) kiinnittivät huomiota siihen, että 
suomalaiskonsernien kansainvälistymi-
nen on merkinnyt tuotantokapasiteetin 
ja henkilökunnan supistamista Suomes-
sa. Jatkuiko tämä kehitys talouskriisin 
aikana ja sopeuttivatko konsernit enem-
män Suomen resursseja kuin ulkomai-
sia?  

Suomalaisyritysten kansainvälistymi-
nen on pitkälti tapahtunut yrityskauppo-
jen ja muiden yritysjärjestelyjen avulla 

(Pitkänen ja Sauramo 2005; Pitkä-
nen 2007). Tässä artikkelissa kiinnite-
tään huomiota siihen, tapahtuiko kasvu 
ja kriisiin sopeutuminen orgaanisen kas-
vun2 (tai supistumisen) vai yritysjärjes-
telyjen avulla. Esille nousevat myös teol-
lisuus- ja palvelualojen erot. Tarkastelu 
tehdään tapaustutkimuksena 13 suuren 
suomalaisen konsernin kehityksestä. 
Näiden konsernien kehitystä tarkaste-
lemalla voidaan tuoda esille keskeisiä 
suomalaisten monikansallisten yritys-
ten kehityspiirteitä, myös talouskriisiin 
sopeutumista.

Mukana olevat yritykset ovat oman toi-
mialansa keskeisimmät monikansalliset 
yritykset. Yrityksistä metalliteollisuudes-
sa toimivat Nokia, Metso, Outokumpu ja 
Rautaruukki. Metsäteollisuutta edustavat 
Stora Enso, UPM-Kymmene ( jatkossa 

UPM) ja Metsä Group (ent. Metsäliitto) 
ja kemian teollisuutta Kemira. Palvelu-
alan yrityksistä ovat mukana kaupan alan 
Kesko ja SOK sekä informaatio- ja vies-
tintäalaa edustavat Tieto ja Sanoma. Ra-
kennusalaa edustaa YIT. Mukana olevat 
yritykset edustavat keskimäärin noin 40 
prosenttia toimialojensa suurten yritys-
ten henkilöstöstä Suomessa. 

TEOLLISUUSKONSERNIEN VÄKI  
VÄHENI SUOMESSA NOUSUN JA 
TA ANTUMAN AIKANA
Talouden kasvuvuosina 2000-2007 tut-
kimuksessa mukana olevat konsernit3 
kasvoivat reippaasti niin liikevaihdolla 
kuin henkilöstölläkin mitaten. Poikkeus 
oli vain rakenne- ja kysyntäkriisiä elävä 
metsäteollisuus. Teollisuuskonsernien 
henkilökunnan määrä Suomessa kui-
tenkin laski kasvun vuosina (taulukko 
1). Toisin kuin teollisuuskonserneissa, 
palvelualan konserneissa henkilökunnan 
määrä Suomessa tänä aikana nousi.

Tarkastelussa mukana olevat teolli-
suuskonsernit työllistivät jo vuonna 2000 
enemmän väkeä ulkomailla kuin Suomes-
sa (kuvio 1). Nousun vuosina ulkomailla 

SUOMALAISET 
MONIKANSALLISET 

KONSERNIT 
– talouskriisi vähensi työpaikkoja 

enemmän Suomessa kuin ulkomailla

Teollisuuskonsernien kasvun aikana niiden henkilökunnan määrä Suomessa laski. Lasku kiihtyi viime taan-
tuman oloissa ja oli Suomessa suhteellisesti voimakkaampaa kuin konsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä. 
Suomeen suuntautuvalla liikevaihdolla on konserneille vain pieni merkitys. Palvelualan konsernien kan-
sainvälistyminen ryöpsähti vauhtiin kasvun aikana ja jatkui taantuman aikana. Niiden henkilökunnan määrä 
Suomessa ei ole 2000-luvulla pienentynyt. Taantuman aikana henkilökunnan määrä ulkomailla kasvoi ja 

kotimaassa väheni.



�T&Y�talous ja yhteiskunta�1 | 2013�21

Ritva Oesch toteaa, 
että taantuman aikanakin, 
kun konsernit tekivät tap-
piota ja irtisanoivat väkeä, 
rahaa riitti laajentumiseen 

ulkomailla strategisesti 
tärkeillä yritysostoilla.
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Taulukko 1. Konsernien henkilökuntamäärän muutokset Suomessa ja ulkomailla 2000-
2007 ja 2008-2011.

Lähde: Yritysten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset.

olevan henkilöstön määrä kasvoi. Suurin 
tekijä oli Nokian ulkomaisen henkilöstön 
kasvu. Metsä Groupin henkilökunta vä-
heni tasaisesti Suomessa ja ulkomailla.

Talouskriisin aikana Suomessa olevan 
henkilöstön määrän lasku kiihtyi. Vuosi-
na 2008-2011 se väheni kaikissa muissa 
konserneissa paitsi Outokummussa. Yh-
teenlaskettu ulkomaisen henkilökunnan 
määrä jatkoi nousuaan. Ulkomaista hen-
kilökuntaansa vähentäneillä konserneilla 
vähennykset olivat ulkomailla suhteel-
lisesti pienempiä kuin Suomessa. Poik-
keuksia olivat Suomen markkinoista ja 
tuotannosta riippuvaiset Rautaruukki ja 
Metsä Group. 

Teollisuuskonsernien 
yhteenlaskettu ulkomainen 

henkilöstö lisääntyi niin nousun 
kuin taantumankin aikana.

Alueellisesti Suomen henkilökunta-
osuuden4 laskua vastasi Aasian osuuden 
kasvu (kuvio 1). Muut muutokset hen-
kilökunnan alueellisessa jakautumassa 
olivat vähäisempiä. Suurimmat henki-
lökuntaosuudet Aasiassa ovat Nokialla 
ja Metsolla. Amerikassa suurin osuus on 
Kemiralla. 

Myös Euroopan sisäinen alueellinen 
jakauma on muuttunut. Teollisuuskon-
sernit ovat Euroopan alueella siirtäneet 
henkilökuntaansa halvempien tuotan-
tokustannusten maihin kuten Baltiaan, 
itäiseen Eurooppaan ja Venäjälle (Tilas-
tokeskus 2007). Siirtoja on tehty sekä 
Suomesta että muualta Euroopasta. No-
kian Saksan Bochumin tehtaan siirto Ro-
maniaan ja sitten sen lakkauttaminen ja 
tuotannon korvaaminen Aasian tehtaiden 
tuotannolla on paljonpuhuva esimerkki  

Vuonna 2000 tarkastelussa mukana 
olevat palvelualan konsernit työllistivät 
Suomessa reilusti enemmän väkeä kuin 
ulkomailla (kuvio 2). Vuoteen 2007 tul-
taessa esimerkkikonsernien henkilö-
kunnasta jo lähes puolet työskenteli 
ulkomailla. Muutos oli raju, mutta se ei 
koskettanut koko palvelualaa.

Palvelualan konsernien henkilökunnan 
määrä Suomessa nousi kasvun vuosina. 
Talouskriisin aikana se laski ja oli vuo-
den 2011 lopussa vuoden 2000 tasolla. 

Ulkomaisen henkilökunnan määrä kas-
voi palvelukonserneilla yhteenlaskettuna 
talouskriisin aikanakin. Sanoma ja Kesko 
olivat tässä poikkeuksia.

Talouskriisin aikana kaikilla tarkas-
telussa mukana olevilla konserneilla oli 
erilaisia sopeuttamis- ja saneerausohjel-
mia, joilla karsittiin kuluja ja vähennet-
tiin henkilökuntaa. Metsäteollisuuden 
saneeraukset alkoivat jo aikaisemmin. 
Taulukossa 1 esitetyistä henkilöstövä-
hennyksistä Suomessa vuosina 2008-2011 
pääosa johtui näistä saneerauksista. Ke-
miralla, Sanomalla ja YIT:llä yritysmyyn-
nit tai ulkoistaminen vaikuttivat lukuun 
merkittävästi. Kaikki teollisuuskonsernit 
ja suurin osa palvelukonserneista vähen-

tävät henkilökuntaansa Suomessa vuon-
na 2012 tai 2013. Tuoreimmat uutiset on 
saatu Nokialta ja UPM:ltä. Vaikuttaa sil-
tä, että henkilökunnan vähentämiseen ja 
lomautukseen lähdetään nykytilanteessa 
entistä herkemmin. Tästä ovat esimerk-
keinä vaikkapa Kesko ja Metso. Molem-
mat yritykset kuuluvat vakavaraisten ja 
hyvin kannattavien yritysten joukkoon. 

TEOLLISUUSKONSERNIEN LIIKEVAIHTO 
KASVOI ULKOMAILLA 
Vuosina 2000-2007 teollisuuskonsernien 
liikevaihdon kasvu painottui ulkomaille 
ja Suomeen suuntautuneen liikevaihdon 
osuus laski, joskaan ei huomattavasti (ku-

Kuvio 1. Liikevaihdon ja henkilökunnan alueellinen jakautuminen, teollisuuskonsernit.

Lähde: Yritysten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset.

Kokonais-
määrä

Suomessa Muutos 2000-2007 Muutos 2008-2011

2011 % Suomi Ulkomaat Suomi Ulkomaat
Nokia 130 050 13 % -1 480 55 034 -6 045 23 833
Metso 30 324 30 % -1 626 6 439 -164 3 651
Outokumpu 8 651 35 % -3 557 -267 310 233
Rautaruukki 11 382 56 % -934 2 521 -640 -2 565
Stora Enso 27 958 25 % -2 901 4 507 -5 137 -10 296
UPM 23 909 40 % -7 633 1 230 -3 447 1 004
Metsä Group 12 525 45 % -1 871 -3 031 -2 275 -5 305
Kemira 5 006 24 % -1 610 2 752 -1 706 -3 295
Teollisuuskonsernit yhteensä 249 805 24 % -21 612 69 185 -19 104 7 260
Tieto 18 125 30 % 1 376 5 015 -845 2 645
Sanoma 14 472 45 % -2 671 9 499 -2 977 -2 743
SOK 9 934 72 % 2 617 1 210 -456 1 501
Kesko 23 375 56 % 1 831 10 698 -1 068 -1 447
YIT 25 996 35 % 4 100 11 368 -2 421 4 344
Palvelukonsernit yhteensä 91 902 45 % 7 253 37 790 -7 767 4 300
Kaikki 341 707 29 % -14 359 106 975 -26 871 11 560
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vio 1). Liikevaihto kasvoi määrällisesti 
muualla Euroopassa, joka on teollisuus-
konsernien yhteenlaskettu päämarkkina-
alue. Vielä enemmän liikevaihto kasvoi 
Aasiassa. Tässä suurin tekijä oli Nokia, 
mutta myös Metson liikevaihto Aasiassa 
kasvoi merkittävästi. Pohjois-Amerik-
kaan suuntautunut liikevaihto pieneni. 
Tähän vaikutti suurimpana tekijänä No-
kian liikevaihdon pienentyminen tuolla 
alueella.

Talouskriisin aikana liikevaihdot las-
kivat erityisesti muualla Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Muun Euroopan lii-
kevaihdot laskivat kaikilla konserneilla. 
Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen lii-
kevaihdon laskuun vaikutti suurimpana 
tekijänä metsäteollisuusyritysten toimin-
tojen epäonnistuminen ja Nokian mark-
kinoiden menetykset. Aasiaan suuntau-
tunut liikevaihto laski taantuman aikana 
mutta on jo lähes saavuttanut taantumaa 
edeltävän tason. Aasian liikevaihto on 
taantuman jälkeen kasvanut ripeämmin 
kuin muun Euroopan, jossa jälleen suu-
rimpana tekijänä on ollut Nokian kysyn-
nän vahvistuminen Aasian alueella. 

Suomeen suuntautunut liikevaihto las-
ki yllättävän vähän talouskriisin oloissa. 
Kokonaisuutena teollisuuskonsernien 
riippuvuus Suomen markkinoista on 
pieni. Suomen osuus liikevaihdosta on 
korkein Rautaruukilla, jolla se on noin 
30 prosenttia. Rautaruukilla myös taan-
tuman aikana Suomen liikevaihdon vä-
heneminen oli muita konserneja voimak-
kaampaa.  

”Konsernien riippuvuus 
viennistä on vähentynyt.”

Teollisuuskonserneilla on Suomessa 
suhteellisesti enemmän henkilökuntaa 
kuin liikevaihtoa, mikä näkyy kuviossa 1 
selvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että niillä 
on vientiä Suomesta. Epäsuhta Suomen 
henkilökunnan ja liikevaihdon välillä 

on kuitenkin pienentynyt eli konserni-
en riippuvuus viennistä on vähentynyt. 
Vähentymistä on tapahtunut niin kasvun 
kuin taantumankin oloissa. Outokum-
mulla viennin merkitys on kuitenkin 
noussut selvästi ja Rautaruukilla hieman. 
Viennin merkitys on voinut vähentyä 
kysynnän supistumisen seurauksena tai 
siksi, että vientiä Suomesta on korvattu 
ulkomaisissa tytäryhtiöissä olevalla tuo-
tannolla.

SUOMEN MARKKINAT RATKAISEVAN 
TÄRKEITÄ PALVELUKONSERNEILLE
Nousun aikana palvelualan konsernit 
kasvoivat reippaasti. SOK, YIT ja Sa-
noma päihittivät kasvussa jopa Nokian. 
Samalla palvelukonsernien riippuvuus 
Suomen markkinoista pieneni voimak-
kaasti (kuvio 2). Tämä johtui pääosin 
YIT:n ja Sanoman kansainvälistymisestä.  
Molemmilla konserneilla Suomen osuus 
liikevaihdosta putosi noin puoleen vuo-
den 2000 tasosta. Myös Keskolla Suomen 
osuuden lasku oli merkittävä. 

Vaikka Suomen liikevaihto-osuus laski, 
liikevaihto kasvoi euromääräisesti puo-
litoistakertaiseksi vuosien 2000 ja 2007 

välisenä aikana. Nousu selittyi suurelta 
osin SOK:n liikevaihdon kasvulla, jonka 
taustalla olivat kaupan alan uudelleenjär-
jestelyt. Palvelualojen konsernien yhteen-
laskettu ulkomaan liikevaihto taas kasvoi 
samana aikana viisinkertaiseksi. Taantu-
man aikana liikevaihdot Suomessa ja ul-
komailla muuttuivat hyvin samaa tahtia.

Palvelualan konsernien kasvu - kan-
sainvälistymisestä huolimatta - ei siis no-
jannut ulkomaan markkinoihin samalla 
tavalla kuin teollisuuskonsernien kasvu. 
Myöskään taantuman aikana palvelualan 
konsernit eivät mainittavasti kärsineet 
Suomen kysynnän laskusta. Suomen 
markkinoilla on niiden osuuden pienen-
tymisestä huolimatta toistaiseksi vielä 
ratkaiseva merkitys palvelukonserneille.

ORGA ANISTA KASVUA VAI 
YRITYSKAUPPOJA?
Edellä kuvatut muutokset liikevaihdon ja 
henkilökunnan alueellisissa jakaumissa 
ovat voineet tapahtua joko orgaanisen 
kasvun tai yrityskauppojen ja muiden 
yritysjärjestelyjen seurauksena. Yritys-
järjestelyjen seurauksena tapahtuvat 
henkilöstön määrän muutokset eivät 

”HENKILÖKUNNAN VÄHENTÄMISEEN JA LOMAUTUKSEEN LÄHDETÄÄN 
NYKYTILANTEESSA ENTISTÄ HERKEMMIN.”

Kuvio 2. Liikevaihdon ja henkilökunnan alueellinen jakautuminen, palvelukonsernit.

Lähde: Yritysten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset.
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välttämättä merkitse työllisyyden paran-
tumista tai heikentymistä, koska työpai-
kat saattavat jatkaa toisessa konsernissa. 
Seuraavassa esitetään katsaus huomatta-
vimpiin nousun ja taantuman aikana teh-
tyihin yrityskauppoihin ja kommentoi-
daan niiden vaikutuksia em. muutoksiin.

Nokian kasvu ja kansainvälistyminen 
on ollut pitkälti orgaanista. Fuusio Sie-
mensin verkkoliiketoimintojen kanssa 
vuonna 2007 muutti tätä toimintatapaa. 
Nokian vuoden 2007 liikevaihdon kas-
vusta suurin osa selittyy tällä fuusiolla. 
Konsernin henkilökunnan määrä kasvoi 
lähes kaksinkertaiseksi. Nokian henki-
lökunnan alueellinen jakauma muuttui 
niin, että muun Euroopan ja Aasian osuu-
det kasvoivat. Teollisuuskonsernien hen-
kilökunnan määrän kasvusta ulkomailla 
tämä fuusio selitti suuren osan. Muuten 
Nokian henkilökunnan määrän ja osuu-
den kasvu Aasiassa perustui pääosin or-
gaaniseen kasvuun. Vuonna 2011 ostettiin 
Motorolan langattomien verkkojen liike-
toiminta. Kauppa kasvatti henkilökuntaa 
6900 hengellä. 

Metso nousi suurella yritysostolla 
(Svedala) kivien ja mineraalienkäsittelyn 
markkinajohtajaksi maailmassa vuonna 
2001. Kauppa kasvatti konsernin liike-
vaihtoa noin 10 prosenttia ja henkilö-
kuntaa noin 8000 hengellä. Taantuman 
aikana vuonna 2009 ostettiin Tamfelt 
Oyj. Osto toi konserniin noin 1400 hen-
keä ja liikevaihtoa 170 miljoonaa euroa.
Outokumpu myi 2000-luvulla perintei-
set kupari- ja teknologialiiketoimintonsa 
ja keskittyi terästuotantoon. Henkilö-
kunnan ja liikevaihdon alueellinen ja-
kauma muuttui liiketoimintojen myyn-
nin myötä niin, että Suomen ja muun 
Euroopan osuus kasvoi ja viennin mer-
kitys lisääntyi. Outokumpu olikin tässä 
poikkeus muista teollisuuskonserneista. 
Vuonna 2012 päätettiin yhdistää teräslii-
ketoiminta Thyssen Kruppin Inoxumin 
kanssa. Yhtyminen kasvattaa henkilös-
tön ja liikevaihdon lähes kaksinkertai-
siksi.

Rautaruukin henkilökunta väheni 
nousun aikana yritysjärjestelyjen seu-
rauksena Suomessa noin 1000 hengellä 
ja kasvoi muualla noin 2000 hengellä. 
Rautaruukki myi pitkien terästen tuo-
tannon (Ovako) Suomessa ja osti yrityk-
siä mm. Unkarista, Venäjältä, Puolasta ja 
Ruotsista. Vuonna 2012 se luopui kone-
pajatoiminnastaan yhdistämällä sen si-
joitusyhtiö Capmanin kanssa. Uusi yhtiö 
on Euroopan johtava konepajayhtiö. 

Metsäteollisuuskonsernit ovat 
rakenne- ja kysyntäkriisin kourissa myy-
neet ja lakkauttaneet tuotantolaitoksiaan 
Suomessa ja muualla Euroopassa. Niillä 
henkilökunnan vähennykset johtuivat 
yritysmyynneistä, tehtaiden lakkautuk-
sista ja muista irtisanomisista. Konsernit 
ovat laajentuneet Etelä-Amerikan edul-
liseen sellutuotantoon. Stora Enso osti 
vuonna 2011 pakkausalan yrityksen Kii-
nasta, mikä kasvatti henkilöstöä Aasias-
sa 3000 hengellä. UPM osti vuonna 2011 
kilpailijoitaan, Myllykosken ja Rhein 
Papierin, lakkauttaakseen ostamiaan 
tehtaita alan ylikapasiteetin vähentämi-
seksi. Tämän seurauksena henkilöstö-
määrät Suomessa ja muualla Euroopassa 

laskivat. Metsä Group myi vuonna 2009 
Uruguayn liiketoimintonsa UPM:lle ja 
osti UPM:ltä selluntuotantoa Suomessa 
(Metsä-Botnia). Tämä yritysjärjestely 
vahvisti Suomen henkilökunnan osuutta 
Metsä Groupin henkilöstöstä.  

Kemira hankki 2000-luvulla yritys-
ostoin johtavan aseman maailman sel-
lu- ja paperikemikaalien toimittajana. 
Se myi aikaisemmin keskeiset lannoi-
te- ja maaliliiketoimintansa. Näiden 
liiketoimintojen myynti vähensi kon-
sernin henkilökuntaa yhteensä 6700 
hengellä, josta Suomen osuus oli noin 
2200 henkeä. Kemiran henkilökunnan 
vähentyminen Suomessa taantumavuo-
sina johtuikin poikkeuksellisesti yritys-
myynneistä enemmän kuin työpaikko-
jen lakkautuksista. Liikevaihto pieneni 
näiden myyntien myötä yhteensä noin 
kolmanneksella.  

Tieto laajeni sekä Suomessa että ulko-
mailla yritysostoin. Sen henkilökunnan 
alueellisen jakauman muutoksiin vaikut-
ti yrityskauppoja enemmän orgaaninen 
kasvu halpojen tuotantokustannusten 
maissa. Tieto-konsernin Suomessa ole-
van henkilökunnan osuus putosi reip-
paasti sekä kasvun että taantuman aikana 
sen avattua palvelukeskuksia Aasiassa ja 
itäisessä Euroopassa. Tieto tuo tietopal-
veluita näistä maista Suomeen ja muihin 
Euroopan maihin.

Sanoma muuttui kotimaisesta lehti ja 
kirjakustannusyhtiöstä eurooppalaiseksi 
media-alan suuryritykseksi määrätietoi-
sin yritysostoin noin 10 vuodessa. Tänä 
aikana sen liikevaihto kaksinkertaistui. 
Vuonna 2011 Sanoma osti SBS:n televisio-
toiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Sa-
moihin aikoihin se myi WSOY-kirjakus-
tantamon Bonniersille, ja vuonna 2012 
se myi kioskitoiminnan (Rautakirjan) 
Suomessa, Liettuassa ja Virossa. Suomen 
osuus liikevaihdosta ja henkilökunnas-
ta putosi dramaattisesti. Määrällisesti 
kotimaan liikevaihto ja henkilökunta 
muuttuivat huomattavasti vähemmän, 
jos lainkaan. 

PALVELUALAN KONSERNIEN YHTEENLASKETTU ULKOMAINEN 
LIIKEVAIHTO KASVOI NOPEASTI.

Kuva: iStockphoto
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YIT kasvoi yritysostoin eurooppalai-
seksi rakennusalan yritykseksi ja laajensi 
samalla toimialaansa kiinteistöpalvelui-
hin. Vuosien 2008-2010 yrityskaupoilla 
henkilökunta keski- ja itäisessä Euroo-
passa kasvoi 4000 hengellä. YIT:n henki-
lökunnan määrän kasvu muualla Euroo-
passa onkin yhdessä Sanoman vastaavan 
kehityksen kanssa vaikuttanut palvelu-
konsernien henkilöstön alueelliseen ja-
kaumaan suuresti. Suomen osuutta YIT:n 
henkilökunnasta pienensi myös Suomes-
sa vallitsevaksi käytännöksi tullut raken-
nustöiden aliurakointi. Sanoman ja YIT:n 
laajentuminen yritysostoin Eurooppaan 
olikin suurin tekijä palvelukonsernien 
liikevaihdon ja henkilöstön alueellisen 
jakauman muutoksessa.    

SOK ja Kesko laajentuivat ulkomaille 
2000-luvun aikana. SOK on pääasiassa 
perustanut omia myyntipaikkojaan Bal-
tian maihin ja Venäjälle. Kesko on laa-
jentunut ulkomaille voimakkaammin ja 
ostanut kauppaketjuja. Nämä konsernit 
ovat kuitenkin edelleen vahvasti riippu-
vaisia kotimaisesta kulutuskysynnästä, 
SOK vielä enemmän kuin Kesko. SOK:n 
voimakkaasta kasvusta suuri osa tulee 
kotimaisten kauppaketjujen uudelleen-
järjestelyistä viime vuosikymmenellä. 
Tämä selittää myös palvelualojen kon-
sernien Suomen liikevaihdon kasvusta 
suuren osan.

Luettelo ei ole tyhjentävä, mutta se 
kertoo, että yritysjärjestelyillä on ollut 
suuri merkitys. Saatavilla ei ole tietoja, 
joiden avulla voitaisiin vastata kysymyk-
seen siitä, kummalla on ollut suurempi 
merkitys kasvulle, yritysjärjestelyillä vai 
orgaanisella kasvulla. Yksittäistapauk-
sissa, kuten YIT:n ja Sanoman kasvussa, 
vastaus on ilmeinen - yrityskaupat kas-
vattivat konserneja, myös taantuman ai-
kana. Myös Nokian tapauksessa vastaus 
on selvä mutta päinvastainen - sen kasvu 
ja toisaalta supistaminen oli pääasiassa 
orgaanista. Luettelon esimerkit kertovat, 
että konsernit tekivät yritysostoja vah-
vistaakseen markkina-asemiaan. Näitä 

yritysostoja tehtiin myös tappiollisina 
kriisivuosina. 

TALOUSKRIISIIN SOPEUTUMINEN KOH-
DISTUI ENEMMÄN SUOMEEN
Teollisuuskonsernit kasvoivat, kansain-
välistyivät ja sopeutuivat taantumaan vä-
hentämällä henkilökuntaansa Suomessa 
sekä yritysjärjestelyin että lopettamalla 
työpaikkoja. Suomen työpaikat sopeutui-
vat Euroopan markkinoiden supistumi-
seen ja Aasian markkinoiden kasvuun. 
Taantuman aikana henkilökuntamäärien 
vähennykset Suomessa toteutettiin voit-
topuolisesti työpaikkoja lakkauttamalla. 
Supistukset kohdistuivat enemmän Suo-
meen kuin ulkomaille. 

 Palvelualojen konsernit kasvoivat sekä 
Suomessa että ulkomailla. Kasvu ulko-
mailla perustui pääosin yritysostoihin. 
Taantuman aikana työpaikkoja Suomes-
sa vähennettiin, mutta kasvu ulkomailla 
yritysostoin jatkui. Palveluyritykset sel-
visivät talouskriisistä teollisuusyrityksiä 
vähemmällä. Kokonaisuutena siis näillä 
tarkastelussa mukana olevilla konser-
neilla kriisiin sopeutuminen supistuksi-
neen kohdistui enemmän Suomen kuin 
ulkomaille. 

Yrityskaupoilla oli huomattava vaiku-
tus sekä kasvulukuihin että kansainvä-

listymiseen. Konsernit tekivät yritysos-
toja vahvistaakseen markkina-asemiaan. 
Teollisuusyrityksillä yritysostot ja muu 
laajentuminen ulkomailla korvasivat 
vientiä Suomesta. Â

Viitteet

1 Artikkeli on osa Palkansaajasäätiön rahoittamaa 

hanketta ”Talouskriisi ja monikansalliset 

yritykset”. Aiheesta ks. myös Oesch ja Sauramo 

(2012). Lähdeaineisto on peräisin konsernien 

vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista, joista 

vuoden 2012 kolmas neljännes on tuorein. 

2 Orgaanisella kasvulla tarkoitetaan tässä kasvua, 

joka tapahtuu ilman yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 

uuden tuotantolaitoksen perustaminen on 

orgaanista kasvua mutta sen ostaminen ei ole. 

3 Konserni on yritysryhmä, joka koostuu 

määräysvaltaa käyttävästä emoyhtiöstä ja sen 

omistamista tytäryhtiöistä. Nämä voivat olla 

kotimaisia tai ulkomaisia. Siten konsernien luvut, 

joita tässä käytetään, sisältävät toiminnan sekä 

kotimaassa että ulkomailla

4 Henkilökunnan jakauma on laskettu 

sijaintimaan mukaan ja liikevaihdon alueellinen 

jakauma liikevaihdon kohdemaan mukaan (ei 

valmistusmaan).

MONET KONSERNIT OVAT TURVAUTUNEET YRITYSJÄRJESTELYIHIN 
VAHVISTAAKSEEN MARKKINA-ASEMIAAN.
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