
Yritysrekisterin vuositilasto 2012

Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna
2012
Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi 322 184 yritystä vuonna 2012. Näissä
oli henkilöstöä yrittäjinä ja palkansaajina 1 474 000 ja liikevaihtoa kertyi 394,9 miljardia euroa.
Yritysten lukumäärä väheni noin viidelläkymmenellä edellisvuodesta. Henkilöstö väheni 11 600
henkilöllä eli yhden prosentin. Liikevaihto puolestaan kasvoi 2,5 prosenttia, noin kymmenen
miljardia euroa.

Yritykset , henkilöstö ja liikevaihto 2007–2012

Liikevaihto mrd. euroaHenkilöstöYrityksetVuosi

374,61 481 870308 9172007

396,61 502 213320 9522008

336,21 447 403320 6822009

358,91 444 031318 9512010

385,21 486 136322 2322011

394,91 474 520322 1842012

Teollisuusyrityksiä oli 21 300, jotka työllistivät 324 000 henkilöä ja tuottivat liikevaihtoa 133 miljardia
euroa. Yritysten lukumäärä ja henkilöstö vähenivät kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja liikevaihto
kasvoi yhden prosentin. Yrityksiä oli lukumääräisesti 350 ja henkilöstöä 6 500 henkilöä vähemmän kuin
edellisvuonna ja liikevaihtoa 1,3 miljardia euroa enemmän. Rakennusyritysten määrä lisääntyi sadalla ja
oli yhteensä 41 500. Henkilöstöä oli 154 000 ja se väheni 650 henkilöllä edellisvuodesta.
Rakennustoiminnassa liikevaihtoa kertyi 28,8 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvuprosentti oli yhdeksän
ja euromääräinen lisäys 2,3 miljardia, kuten edellisenäkin vuonna.

Kaupan alalla oli yrityksiä yhteensä 44 600. Määrä väheni noin 600 edellisvuodesta. Kauppa työllisti
251 900 henkilöä, eli 2 400 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Kaupan liikevaihto kasvoi kuitenkin kolme
prosenttia, 4,3 miljardia euroa, ja oli 128,8 miljardia euroa. Palveluissa toimiala Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta oli toiseksi suurin yritysten määrällä mitattuna. Tällä toimialalla oli 33 700 yritystä,
henkilöstöä 94 400 ja liikevaihtoa kertyi 13 miljardia euroa. Yritysten määrä kasvoi kaksi prosenttia ja
liikevaihto yhden prosentin, mutta henkilöstö supistui lievästi. Henkilöstön määrällä mitattuna suuria
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toimialoja olivat myös Kuljetus ja varastointi sekä Hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Edellisellä oli
henkilöstöä 128 000 ja jälkimmäisellä 119 700. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstö väheni pari prosenttia
ja liikevaihto kasvoi saman verran. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan henkilöstö kasvoi prosentin verran
ja liikevaihto viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viime vuosina reippaasti kasvaneella Terveys- ja
sosiaalipalvelut -toimialalla henkilöstö lisääntyi viidellä prosentilla ja liikevaihto seitsemällä prosentilla,
eli kasvu oli edelleen reipasta muihin toimialoihin verrattuna.

Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden
henkilöstö oli 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia
kokonaisliikevaihdosta. Osuudet ovat olleet vuosienmittaanmelkomuuttumattomia,mutta liikevaihto-osuus
on kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2
prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 47 prosenttia
liikevaihdosta. Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritysten lukumäärä väheni ja myös niiden
liikevaihto väheni.Keskisuurten, 50 − 249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja
liikevaihto kasvoivat.

Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 8 041, joista 2 307 oli täysin kotimaisia, 4 934
ulkomaalaisomisteisia monikansallisia ja 800 kotimaisomisteisia monikansallisia. Konsernit työllistivät
Suomessa 784 000 henkilöä. Yrityksistä neljä prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö
oli 53 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihto 72 prosenttia kokonaisliikevaihdosta Suomessa.
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Katsaus konserneihin

Konsernien toiminta Suomessa
Yritysrekisteriin on kerätty tietoja Suomessa toimivista konserneista vuodesta 1995 alkaen. Konserneiksi
lasketaan sellaiset yritysryhmät, joilla on Suomessa konsernirakenne ja jotka suomalaisen konsernirakenteen
velvoittamina täyttävät konsernitilipäätöksen. Lisäksi yritysryhmiin lasketaan mukaan monikansallisiin
yritysryhmiin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, vaikka niillä ei olekaan konsernirakennetta
Suomessa. Vuonna 2012 tiedot kerättiin 8 041konsernista. Konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien
yritysten vuoden 2012 yhteenlaskettu liikevaihto oli 2911) miljardia euroa.

Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2012 Suomessa toimineista konserneista
2 209 toimi kaupassa, 1 524 kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa ja 1 289 teollisuudessa. Kaupan alan
konsernit työllistivät 143 000 henkilöä, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 105 000 henkilöä ja teollisuus
244 000 henkilöä. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna
oli metalliteollisuus.

Taulukko 1. Konsernit emon omistajatyypin mukaan vuonna 2012

Lv-osuus %Liikevaihto mrd. euroaHlö-osuus %HenkilöstöLkm-osuus %Konsernien lkmEmon omistajatyyppi

59,4173,160,3472 41837,22 995Yksityinen kotimainen

13,338,79,070 7131,3104Julkisyhteisö

27,379,530,7240 95461,54 942Ulkomainen

100,0291,3100,0784 085100,08 041Yhteensä

Konsernien emoyhtiöistä 37 prosenttia oli yksityisiä kotimaisia yhtiöitä. Nämä konsernit työllistivät
Suomessa noin 472 000 henkilöä. Julkisen sektorin omistamia liikekonsernien emoyhtiöitä, joissa omistajana
oli valtio tai kunta, toimi Suomessa 104. Nämä julkisen sektorin omistamat liikekonsernit työllistivät noin
71 000 henkilöä, mikä on yhdeksän prosenttia konsernien Suomessa työllistämistä henkilöistä.

Suomalaisomistuksessa olevista konserneista 2 307 ei omistanut ulkomaisia tytäryhtiöitä. Näihin puhtaasti
kotimaisiin konserneihin kuului yhteensä 8 215 emo- ja tytäryritystä, joiden liikevaihto oli yhteensä noin
50 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 185 700.

Taulukko 2. Konsernit tyypeittäin 2012

Liikevaihdon
osuus %

Liikevaihto
Suomessa milj.
euroa

Henkilöstön
osuus %

Henkilöstö
Suomessa

Yrityksiä
ulkomailla
lkm

Yrityksiä
Suomessa
lkm

Konserneja
lkm

Konsernin tyyppi

1749 53624185 68608 2152 307Täysin kotimainen

56162 26546357 4456 1093 935800
Kotimaisomisteinen
monikansallinen

2779 51831240 9541 0875 9574 934
Ulkomaisomisteinen
monikansallinen

100291 319100784 0857 19618 1078 041Yhteensä

Kotimaisen henkilöstön perusteella 20 suurinta konsernia työllistivät noin 176 000 henkilöä Suomessa,
mikä vastaa 22 prosenttia kaikkien konsernien Suomessa toimivasta henkilöstöstä. Näiden suurten
konsernien suomalaiset yritykset muodostivat 28 prosenttia kaikkien konsernien suomalaisten yritysten
tuottamasta liikevaihdosta (81miljardia). Viisi suurinta konsernia kotimaisen henkilöstönmäärällämitattuna
vuonna 2012 olivat Itella, Nokia, ISS, VR ja Kesko.

Kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman konsernin konsernitilinpäätöksissä ilmoitetut konsolidoidut
liikevaihdot (koti- ja ulkomainen liikevaihto) olivat yhteensä noin 164 miljardia euroa. Yli neljän miljardin

Konsernien liikevaihto on laskettu summaamalla Suomessa toimivien emo- ja tytäryritysten liikevaihtotiedot, mikäli ei toisin mainita.
Liikevaihto ei siten vastaa konsernitilinpäätöksessä ilmoitettua konsolidoitua liikevaihtoa, johon kuuluu sekä koti- että ulkomainen
liikevaihto.

1)
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euron konsolidoituun liikevaihtoon ylsi 17 konsernia ja nämä työllistivät koti- ja ulkomailla yhteensä noin
356 000 henkilöä.

Kansainväliset konsernit Suomessa
Monikansallisiksi konserneiksi on luokiteltu Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset konsernit ja sellaiset
suomalaisomisteiset konsernit, joilla on tytäryrityksiämyös ulkomailla. Ulkomaalaisomisteisiin konserneihin
lasketaanmyösmonikansallisiin konserneihin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset. Suomalaiset
monikansalliset konsernit työllistivät Suomessa noin 357 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu kotimainen
liikevaihto oli noin 162 miljardia euroa. Ulkomaalaisomisteiset konsernit työllistivät Suomessa noin
241 000 henkilöä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli 80 miljardia euroa.

Suomessasa toimivilla konserneilla oli ulkomailla 7 196 tytäryritystä, joista 6 109 oli suomalaisomisteisten
konsernien ulkomailla toimivia tyttäriä ja 1 087 oli ulkomaalaisomisteisten2) konsernien tyttäriä.

Taulukko 3. Merkittävimmät ulkomaiset konsernien omistajamaat 2012

HenkilöstöKonsernejaMaa

78 393658Ruotsi

25 703562Yhdysvallat

17 162344Saksa

19 677230Britannia

10 123171Tanska

4 650145Norja

13 432142Ranska

9 149135Alankomaat

12 785111Sveitsi

8 36294Japani

2 42690Viro

7 93259Luxemburg

4 13345Italia

74340Venäjä

1 42532Kanada

Näillä Suomessa liikevaihtoa tekevillä tai Suomessa palkkaa maksavilla ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä ei ole konsernirakennetta
Suomessa (Suomessa sijaitsevalla yrityksellä ei ole tytäryrityksiä), mutta ne tuovat kuitenkin Suomen talouteen yhden ulkomaisen
konsernin lisää. Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Ulkomaiset tytäryritykset Suomessa tilastossa.

2)

5



Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. PK- ja suurten yritystenmäärä, henkilöstö ja liikevaihto 2012 (henkilöstönmäärään
perustuva kokoluokitus)

Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.

Liikevaihto %Liikevaihto milj. euroaHenkilöstö %HenkilöstöYritykset %Yritykset lkmKokoluokka

53209 65364946 445100321 562PK-yritykset

34132 40347696 63399319 014- pienet yritykset

1977 25017249 81212 548- keskisuuret yritykset

47185 29536528 0760622Suuret yritykset

100394 9481001 474 520100322 184Yhteensä

Liitetaulukko 2. PK- ja suurten yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto 2012 ( EU:n suositukseen
perustuva kokoluokitus)

Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.

Liikevaihto %Liikevaihto milj. euroaHenkilöstö %HenkilöstöYritykset %Yritykset lkmKokoluokka

35136 86355806 08898315 566PK-yritykset

2595 81743628 29797311 172- pienet yritykset

1141 04712177 79114 394- keskisuuret yritykset

65255 91045660 78725 603Suuret yritykset

12 17517 64401 015Muut yritykset1)

100394 9481001 474 520100322 184Yhteensä

Alle 250 henkilöä Suomessa työllistävät ulkomaisten yritysten sivuliikkeet1)

Liitetaulukko 3. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihtomaakunnittain 2012 jamuutokset
edellisvuodesta

Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.

Muutos lv %Liikevaihto milj. euroaMuutos hlö %HenkilöstöMuutos lkm %ToimipaikkojaMaakunta

3,9191 5580,0532 8770,6100 162Uusimaa

-0,827 418-0,7125 1010,735 067Varsinais-Suomi

-1,214 785-2,660 640-0,516 157Satakunta

7,48 588-0,341 7990,011 706Kanta-Häme

3,430 182-0,5132 1770,431 200Pirkanmaa

3,410 009-2,450 294-0,112 787Päijät-Häme

-3,59 032-4,740 971-1,210 466Kymenlaakso

2,97 770-1,532 2840,07 937Etelä-Karjala

1,65 192-2,933 510-1,210 476Etelä-Savo

4,710 120-1,655 871-0,815 294Pohjois-Savo

-3,96 431-3,533 784-0,89 690Pohjois-Karjala

-4,411 731-2,262 667-0,116 287Keski-Suomi

4,09 597-2,548 124-0,617 139Etelä-Pohjanmaa

2,912 107-1,049 117-0,513 432Pohjanmaa

0,23 898-1,317 163-0,75 081Keski-Pohjanmaa

4,419 641-1,294 008-0,422 576Pohjois-Pohjanmaa

-0,42 630-1,816 448-1,14 319Kainuu

1,49 890-3,739 4370,111 340Lappi

3,52 116-2,79 488-0,82 570Ahvenanmaa - Åland

2,6392 693-0,91 475 7600,0353 686Yhteensä
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Liitetaulukko 4. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2012

Korjattu 30.1.2014. Korjaukset on merkitty punaisella.

Liikevaihto/
toimipaikka
1000 euroa

Henkilöstö/
toimipaikka

Osuus
lv %

Liikevaihto 1000
euroa

Osuus
hlö %

HenkilöstöOsuus
lkm %

ToimipaikkojaToimiala

25101 407 099463 9091656 000Maa-, metsä- ja kalatalous

1 863601 900 68105 81101 035Kaivostoiminta ja louhinta

5 3181332126 703 53122319 762723 824Teollisuus

12 02210313 032 203111 28701 084

Sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto,
jäähdytystoiminta

1 424512 241 32117 55401 574

Vesihuolto, viemäri- ja
jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön
puhtaanapito

6674728 473 54010153 6531242 713Rakentaminen

2 382435134 369 34717249 1891656 402

Tukku- ja vähittäiskauppa;
moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus

9145621 606 4009127 395723 643Kuljetus ja varastointi

459426 666 427463 321414 516
Majoitus- ja
ravitsemistoiminta

1 5588415 959 758681 340310 242Informaatio ja viestintä

..7....345 62426 484
Rahoitus- ja
vakuutustoiminta

364125 921 627118 958516 263Kiinteistöalan toiminta

3783313 301 951795 9811035 218
Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta

664839 969 3928118 575415 042
Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

17830611 14118 98613 432Koulutus

250315 081 742461 191620 345Terveys- ja sosiaalipalvelut

583213 798 438113 99726 510Taiteet, viihde ja virkistys

85101 648 355226 473519 327Muu palvelutoiminta

1 1104100392 692 9521001 475 760100353 686Yhteensä
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. Yritysten henkilöstö teollisuudessa, kaupassa jamuissa
palveluissa 2002–2012

Muut palvelut sisältää toimialat H-S, pl. O. Kuvio korjattu 30.1.2014.

Liitekuvio 2. Yritysten liikevaihto teollisuudessa, kaupassa jamuissa
palveluissa 2002–2012, mrd. euroa

Muut palvelut sisältää toimialat H-S, pl. O. Kuvio korjattu 30.1.2014.
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Laatuseloste: Yritysrekisterin vuositilasto

Tilastotietojen relevanssi
Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja liiketoimintaa harjoittavien konsernien, yritysten ja toimipaikkojen määrästä, niiden
henkilöstön ja liikevaihdon määrästä sekä näiden muutoksista toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen
muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on vuosi. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisteriin. Tiedot saadaan pääasiassa hallinnollisista lähteistä ja yritysrekisterin omista
tiedusteluista.

Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Käsitteet

Tilastossa esiintyvät käsitteet ja määritelmät löytyvät Käsitteet ja määritelmät -linkistä.

Yritystilasto, toimipaikkatilasto, toimiala

Yritystilastoissa yrityksen koko toiminta tilastoidaan yrityksen päätoimialalle. Monitoimipaikkaisen
yrityksen päätoimialamääräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen
perusteella. Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan
kertomalla kunkin toimipaikan työllisten määrä toimipaikan toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä
ja suhteuttamalla saatu luku toimipaikan toiminta-aikaan tilastovuoden tilikaudella. Päätoimialamääritellään
vaiheittain toimialaluokituksen kirjaintasolta tarkimmalle tasolle. Yrityksen päätoimialaksi määräytyy
yleensä sen toimipaikan toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin. Yksitoimipaikkaisella yrityksellä
yrityksen ja toimipaikan toimiala on sama.

Toimipaikkatilastot kootaan toimipaikkojen toimialojen mukaan. Aputoimipaikan toimiala on sama kuin
yrityksen päätoimiala. Toimipaikoittain yhteenlaskettu henkilöstö eroaa yrityksittäin lasketusta. Ero johtuu
siitä, että voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät sisälly yrityksiin, mutta niiden liiketoimipaikat ovat
mukana toimipaikkatilastoissa.

Luokitukset

Toimialaluokitus

Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).
Toimialaluokitus TOL 2008 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE Rev. 2:een siten, että NACEn
nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.

Sektoriluokitus

Käytetty sektoriluokitus on Sektoriluokitus 2000 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 5, Helsinki 2000).
Luokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri
sektoreihin.

Alueluokitus

Käytetty alueluokitus perustuu julkaisuun Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. (Tilastokeskus, Käsikirjoja
28). Alueluokituksessa käytetään tilastovuoden aluejakoa.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston perusaineistona ovat Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvat liiketoimintaa
harjoittavat yritykset ja toimipaikat. Maatalousyrityksistä mukana ovat ne, joiden maataloustulo on
tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan. Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt eivät
ole mukana.

Tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja yritysrekisterin tiedusteluista.
Konsernien tiedot kerätään Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista konsernitilinpäätöksistä.
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Konsernitilinpäätöksistä saadaan konsernien aloitus- ja lopetustiedot, liikevaihto, tase, henkilöstö ja
rakennetiedot.

Verohallituksen eri rekistereistä saadaan yrityksen aloitus- ja lopetustiedot, kotikunta, alustava toimialatieto
uusille yrityksille, liikevaihto ja palkat.

Yritysrekisterin tiedusteluilla kerätään vuosittain kaikkien monitoimipaikkaisten ja vähintään 20 henkilöä
työllistävien yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Alle 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedustellaan
yksiköt, joilla tiedot hallinnollisten rekistereiden, kaupallisten aineistojen tai Tilastokeskuksen muiden
tiedustelujen perusteella ovat muuttuneet. Perustetut yritykset sisällytetään yleensä tiedusteluun melko
pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Omista tiedusteluista saadaan muun muassa henkilöstön määrä,
liikevaihto, toimiala ja sijaintikunta. Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstön määrä
estimoidaan palkkatietojen perusteella.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto kattaa kaikki toimialat, maantieteelliset alueet, oikeudelliset muodot ja omistajatyypit. Maatiloista
mukana ovat tilat, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan.

Tilastoon tulevat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat
työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn
tilastorajan (10 595 euroa vuonna 2012).

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto ilmestyy vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden marraskuun lopussa ja mittausjaksona on
tilikausi, joka päättyi tilastovuoden aikana.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastotiedot julkistetaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla StatFin-tilastopalvelussa.

Taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä ja niiden toimipaikoista (pl. maatilat ja kuntien
liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1993 lähtien Tilastokeskuksen verkkosivuilta Internetistä
StatFin-tilastopalvelusta osoitteesta http://statfin.stat.fi/statweb.

Toimialoittain tuotettavat taulukot ovat saatavilla vuodesta 1993 vuoteen 2001 toimialaluokitus TOL 1995
mukaisina ja vuodesta 2001 vuoteen 2007 toimialaluokitus TOL 2002mukaisina ja vuodesta 2007 eteenpäin
toimialaluokitus TOL 2008 mukaisina.

Tilauksesta toimitettavia taulukoita elinkeinoverovelvollisista yrityksistä (pl. maatilat ja kuntien
liikelaitokset) on saatavana vuodesta 1989 lähtien. Taulukoita rekisteröidyistä työnantajista ja
liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä on saatavana tilastovuosilta 1984-1993.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastoissa vuosien 1984-1986 tiedot on luokiteltu vuoden 1979 toimialaluokituksen perusteella (TOL
1979), vuosien 1986-1993 tiedot on luokiteltu vuoden 1988 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1988),
vuosien 1993-2001 tiedot on luokiteltu vuoden 1995 toimialaluokituksen perusteella (TOL 1995) ja vuosien
2001-2007 tiedot on luokiteltu vuoden 2002 toimialaluokituksen perusteella (TOL 2002). Vuodesta 2007
alkaen tiedot on luokiteltu toimialaluokituksella TOL 2008.

Vuosina 1984-1988 tilasto kattaa rekisteröidyt työnantajat ja liikevaihtoverovelvolliset yritykset ja vuodesta
1989 tilasto kattaa myös elinkeinoverovelvolliset yksiköt. Vuonna 1994 on siirrytty lvv-järjestelmästä
alv-järjestelmään ja tästä vuodesta alkaen tilasto kattaa arvonlisäverovelvolliset yritykset. Vuonna 1996
tilastoon ovat tulleet mukaan ennakonperintärekisteriin kuuluvat yksiköt, vuonna 1999 asuntoyhteisöt ja
vuonna 2006 kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yksiköt. Vuoden 2007
tilastossa ovatmukanamyösmaatalousyritykset, joidenmaataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon
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tilastorajan. Maatalouden liikevaihtoa ei kuitenkaan tilastoida. Vuonna 2009 puu- ja paperiteollisuuden
yritysten puunhankintatoimipaikat on luokiteltu raakapuutukkukauppaan, kun niiden toimialana oli aiemmin
puunkorjuu. Vuosien välillä saattaa yleensäkin syntyä eroa kun luokittelukäytäntöjä muutetaan ja myös
siitä syystä, että joidenkin yritysten päätoimiala muuttuu.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Yritysrekisterin vuositilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisterin tuottaman Aloittaneet ja lopettaneet yritykset tilaston kanssa, jossa yritysten määrä
perustuu poikkileikkaustietoon yrityksistä, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden
luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai työnantajina toimivia.

Tilastokeskus julkaisee myös Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoa. Suomen yritykset -
tilastojulkaisussa esitetyt ulkomaisomisteisten yritysten tiedot poikkeavat Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
-tilaston tiedoista, koska viimeksi mainittu tilasto kuvaa kaikkia ulkomaisomisteisia yrityksiä, jotka olivat
yritysrekisterissä aktiivisina tilastovuoden viimeisenä päivänä. Suomen yritykset -julkaisussa puolestaan
sovelletaan edellä mainittuja kokorajoja liikevaihdossa ja henkilöstössä sekä vaatimusta, että yrityksen
toiminta-aika ylitti puoli vuotta tilastovuonna.

Maatalousyritysten määrä tässä tilastossa poikkeaa Tilastokeskuksen julkaisemassa, Maa- ja
metsätalousyritysten taloustilastossa olevista luvuista. Osa viimeksi mainitun tilaston yrityksistä on
yritysrekisterin tilastossa tilastoitu muille toimialoille ja osa yrityksistä jää pois yritysrekisterin tilastosta,
koska niiden maataloustulo ei ylitä tilastorajaa.
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