
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007

Yritysten henkilöstöstä noin 14 prosenttia työskenteli ulkomaisissa
tytäryhtiöissä vuonna 2007
Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 79 miljardia euroa ja
henkilöstön määrä lähes 222 000 vuonna 2007. Liikevaihdon osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli noin 20
prosenttia ja henkilöstön osuus reilut 14 prosenttia. Sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän perusteella
mitattuna merkittävin omistajamaa oli Ruotsi.

Vuonna 2007 Suomessa toimi yli 2 800 ulkomaista tytäryhtiötä. Kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten
lukumäärästä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus oli noin 0,7 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden perimmäinen
määräysvalta jakaantui 47 eri maahan. Lukumääräisesti eniten Suomessa toimi ruotsalaisia tytäryhtiöitä. Toiseksi
eniten Suomessa oli yhdysvaltalaisia ja kolmanneksi eniten britannialaisia tytäryhtiöitä.

Liikevaihdon perusteella mitattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan
toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yli 32 miljardia euroa. Tämä oli lähes 27 prosenttia
koko toimialan liikevaihdosta. Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla,
jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli yli 74 000 henkeä vuonna 2007.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus Suomen yrityksistä 1997 - 2007, prosenttia*

* Aikasarja on vertailukelpoinen vuodesta 2004 lähtien.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 25.11.2008

Yritykset 2008
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Taulukot

Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä maittain, 2004–2007
VuosiMaa

2007200620052004
1886164315071259EU-27-maat (1)
1840161214871253EU-15-maat
698585563499Ruotsi
310240187157Britannia
273255239198Saksa
162172161137Tanska
11911010975Ranska
1071009694Alankomaat
51483320Italia
35241320Luxembourg
26262914Belgia
24231817Irlanti
19192112Itävalta
16101810Muut

EU-15-maat
4127154Baltian maat
3925154Viro

921861735636Muut maat (2)
447438394340Yhdysvallat
1131049488Norja
93957275Sveitsi
84826649Japani
37333427Venäjä

2807250422421895Yhteensä (1)+(2)

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto maittain 2004–2007 (miljoonaa euroa)
VuosiMaa

2007200620052004
42930359493437230594EU-27-maat (1)
42372355693424430508EU-15-maat
17179127341372012328Ruotsi
5 3584 1853 0623 015Britannia
7 4106 5235 9275 092Saksa
2 6822 6613 5873 030Tanska
3 2622 8252 5091 939Ranska
2 6493 2942 8902 781Alankomaat
1 1881 058386207Italia
536268142450Luxembourg
452448363111Belgia
627514465400Irlanti
898850705560Itävalta
131208488594Muut

EU-15-maat
5453763825Baltian maat
5213583825Viro

36404292262317019232Muut maat (2)
1217911831109069 895Yhdysvallat
3 2092 3301 7441 515Norja
4 3233 9653 0001 417Sveitsi
7 7466 2594 2403 699Japani
4 6841 5781 452545Venäjä
79334651755754249825Yhteensä (1)+(2)
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Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö maittain, 2004–2007
VuosiMaa

2007200620052004
151372131247120282110916EU-27-maat (1)
149037129423120043110763EU-15-maat
75 44352 37550 49548 227Ruotsi
18 71615 12210 38211 577Britannia
15 40514 71714 27912 372Saksa
10 57617 45818 06313 443Tanska
12 84911 45510 9138 844Ranska
6 1419 5979 7769 450Alankomaat
3 6323 3971 2921 250Italia
1 6549427242 085Luxembourg
785799751479Belgia

1 4951 3451 3081 019Irlanti
1 9321 8491 8751 778Itävalta
409365184239Muut

EU-15-maat
2 3171 806221146Baltian maat
2 2431 722221146Viro

70 15065 03457 28547 753Muut maat (2)
29 21028 02625 84924 367Yhdysvallat
8 9757 7916 9207 436Norja

10 90612 34812 1195 311Sveitsi
6 8176 5954 2353 871Japani
1 9141 1171 457757Venäjä

221522196281177567158670Yhteensä (1)+(2)

Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä toimialoittain, 2004–2007
VuosiToimiala

2007200620052004
19171213Kaivostoiminta ja louhinta (C)

482423384354Teollisuus (D)
20181414Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E)
55544438Rakentaminen (F)

10521015955803Tukku- ja vähittäiskauppa (G)
1913129Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)

205190166140Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I)
13911610593Rahoitustoiminta (J)
743592492390Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (K)
27231414Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (M,N,O)
46434427Muut

2807250422421895Yhteensä

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto toimialoittain 2004–2007 (miljoonaa euroa)
VuosiToimiala

2007200620052004
375374287295Kaivostoiminta ja louhinta (C)

26747218341819715193Teollisuus (D)
760939698752Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E)

3 0002 5232 5452 095Rakentaminen (F)
32062262402247020256Tukku- ja vähittäiskauppa (G)
426290269239Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)

6 8986 1696 9346 406Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I)
1 7331 2651 9811 098Rahoitustoiminta (J)
6 5785 1613 9063 266Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (K)
2391937353Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (M,N,O)
517188182173Muut

79334651755754249425Yhteensä
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Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö maittain, 2004–2007
VuosiToimiala

2007200620052004
867806735895Kaivostoiminta ja louhinta (C)

74 16967 66163 51855 728Teollisuus (D)
668670636648Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E)

10 7369 5328 1847 554Rakentaminen (F)
41 97036 93236 10633 714Tukku- ja vähittäiskauppa (G)
4 7304 0213 5613 491Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H)

21 59518 92718 50316 599Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I)
16 02311 55011 35011 426Rahoitustoiminta (J)
46 74043 23533 37027 597Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (K)
2 2522 038759369Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (M,N,O)
1 773911845649Muut

221522196281177567158670Yhteensä
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Kuviot
Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto 2004–2007, merkittävimmätmääräysvallan
sijaintimaat
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Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston laatuseloste
1. Tilastotietojen relevanssi
1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tuottaa ja rahoittaa Tilastokeskus. Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien
ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa (Inward statistics on foreign affiliates, Inward FATS). Tilastointi perustuu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 716/2007), joka on tullut voimaan heinäkuussa 2007.
Asetuksen mukaisesti yritys on ulkomainen tytäryhtiö, mikäli siinä perimmäistä määräysvaltaa käyttävä taho
sijaitsee Suomen ulkopuolella. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilastoinnista on myös Eurostatin laatima
suositusmanuaali (Recommendations manual on the production of foreign affiliates statistics (FATS), 2007),
joka sisältää tarkennuksia koskien muun muassa tilastoitavia muuttujia ja aluejaotteluita.

Tilaston tavoitteena on tunnistaa kaikki Suomessa toimivat ulkomaiset tytäryhtiöt sekä ne tahot, jotka käyttävät
perimmäistämääräysvaltaa. Lisäksi tilastossamääritetäänmääräysvaltaa käyttävien tahojen kotimaa. Ulkomaisiin
tytäryhtiöihin liitetään Tilastokeskuksenmuista aineistoista yksikkökohtaisia ominaisuustietoja, kuten liikevaihto
ja henkilöstön määrä. Tiedot kuvaavat maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi
tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden
houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tilaston keskeiset käsitteet löytyvät tilaston internet-sivulta kohdasta Käsitteet ja määritelmät. Tilastossa käytetyt
luokitukset ovat maaluokitus (kaikki maat) ja toimialaluokitus (TOL2002). Toimialaluokituksen TOL2008
mukaisia tietoja julkaistaan marraskuusta 2009 lähtien.

1.3 Lait ja asetukset

Tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 716/2007), joka on tullut voimaan
heinäkuussa 2007.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston kehikkona käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisteriä, joka kuvaa kattavasti Suomessa toimivien
yritysten rakennetta ja toimintaa. Tilastokeskuksen konsernirekisteri sisältää omistus- ja määräysvaltatietoja
konserneista, mutta kattavia tietoja kaikkien yritysten ulkomaisesta omistuksesta ja/tai määräysvallasta ei
hallinnollisista aineistoista ole saatavilla. Tämän takia tietoja yhdistellään eri lähteistä. Määräysvaltatietoja
päivitetään seuraamalla talousuutisointia (muun muassa yrityskauppoja), yritysten internet-sivuja ja
vuosikertomuksia. Lisäksi Tilastokeskuksen tilinpäätöskyselyn yhteydessä kysytään yrityksiltä tietoja niiden
omistusrakenteesta. Tilaston tietojen päivittämisessä käytetään apuna myös Suomen Pankin sekä Kauppa- ja
teollisuusministeriön alaisen Invest in Finlandin hallinnollisia aineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto muodostaa kattavan kokonaisaineiston. Tilaston luotettavuuteen vaikuttaa erityisesti ongelmat
perimmäisen ulkomaisen määräysvaltaa käyttävän instituution määrittämisessä. Ketjuuntuneet omistukset,
määräysvallan irrottaminen omistuksesta ja erilaiset yhteis- ja osaomistukset hankaloittavat perimmäistä
määräysvaltaa käyttävän instituution määrittämistä. Lisäksi instituution kotimaata ei ole aina mahdollista
yksiselitteisesti määrittää. Määräysvallan havaitseminen on hankalaa erityisesti pienten yritysten tapauksessa.
Tämä johtaa alipeittoon kyseisten yritysten osalta. Aggregaattitasolla alipeitto vaikuttaa tilaston yritysten
lukumäärään, mutta ei niinkään ominaisuustietoihin.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Tiedot ulkomaisesta perimmäisestä määräysvallasta ja sitä käyttävästä
tahosta perustuvat asetuksen mukaisesti pääsääntöisesti kalenterivuoden viimeisen päivän tilanteeseen. Muut
ominaisuustiedot kuvaavat yritysten tilikausien mukaisesti tyypillisesti vuoden mittaista ajanjaksoa. Julkaistavat
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tiedot ovat lopullisia ja ennakkotietoja ei julkaista. Tiedot julkaistaan yritysrekisterin vuositilaston julkistamisen
yhteydessä noin yksitoista kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Julkistamiskalenterin verkko-osoite on http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston omilla internet-sivuilla julkaistaan sekä maittaisia että toimialoittaisia
tietoja. Alueittaisia tietoja ei julkaista. Tilastoon liittyen tehdään myös erityisselvityksiä asiakkaiden pyynnöstä
ja tiedot toimitetaan Tilastokeskuksessa olevaan tutkimuslaboratorioon. Laboratorion sähköpostiosoite on
YR-tutkimus.laboratorio@tilastokeskus.fi. Lisäksi aggregoidut tiedot toimitetaan Eurostatille ja OECD:lle.
Molemmat organisaatiot julkaisevat tilaston tietoja useissa sekä paino- että internet-julkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoon kuuluvat asetuksen mukaisesti Suomessa sijaitsevat ulkomaalaiset
tytäryhtiöt, jotka ovat toiminnassa vuoden viimeisenä päivänä ja joilla on ollut tarkasteluvuonna taloudellista
toimintaa. Yritysjoukosta on poistettu julkiset viranomaiset, julkisoikeudelliset, uskonnolliset ja ulkomaiset
yhteisöt. Vertailukelpoiset tiedot ovat olemassa vuodesta 2004 lähtien.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilasto on pitkälti yhtenevä ja vertailukelpoinen yritysrekisterin kanssa, koska sitä käytetään tilaston kehikkona.
Vastaavasti tilasto ei ole vertailukelpoinen tilinpäätöstilaston kanssa, koska kyseisessä tilastossa yrityksille on
asetettu kokorajoitteita.
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