Yritykset 2011

Yritysrekisterin vuositilasto 2010
Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto
kasvoi vuonna 2010
Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna 2010.
Henkilöstön määrä oli 1 444 000 ja liikevaihtoa kertyi 358,9 miljardia euroa. Yrityksiä oli 1 700
ja henkilöstöä 3 400 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia eli
22,7 miljardia euroa.
Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 2000–2010
(2000=100)

Yritysten määrä väheni eniten kaupan alalla. Siellä oli 974 yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Teollisuusyritysten määrä väheni 694:llä ja kiinteistöalan yritykset 614:llä. Yritysten määrä lisääntyi
puolestaan eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, 425 yritystä. Muun palvelutoiminnan yritykset lisääntyivät
277:llä, ammatillisen, tieteellisen ja teknillisen toiminnan yritykset 252:lla.
Henkilöstömäärän vähentyminen teollisuudessa jatkui edelleen ja oli 16 000 henkilöä (viisi prosenttia).
Myös kuljetus ja varastointi -toimialan henkilöstön määrä väheni edelleen, 2 700 henkilöä (kaksi prosenttia).
Informaatio- ja viestintäalalla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa henkilöstö väheni myös kahden
prosentin verran. Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä kasvoi eniten sekä absoluuttisesti että
suhteellisesti. Lisäys oli yhdeksän prosenttia ja 4 400 henkilöä. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa lisäys
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oli 3 600 henkilöä (neljä prosenttia). Rakentamisessa henkilöstö väheni 8 570 henkilöä vuonna 2009 mutta
lisääntyi 3 000 henkilöllä vuonna 2010.
Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi rakentamisessa. Teollisuuden liikevaihto kasvoi 8,5
miljardia euroa eli seitsemän prosenttia, ja samaan seitsemän prosentin kasvuun ylsi kauppa 7,3 miljardilla
eurolla. Suhteellisesti voimakkainta kasvu oli kaivostoiminnassa, missä liikevaihto kasvoi 26 prosenttia.
Energiantuotannossa (toimiala Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto; jäähdytysliiketoiminta) kasvuprosentti oli
20.
Kaikista yrityksistä 99,1 prosenttia oli pieniä eli alle 50 henkilöä työllistäviä. Ne työllistivät 48 prosenttia
koko henkilöstöstä ja niiden liikevaihto-osuus oli 35 prosenttia. Keskisuuria, 50–249 henkilöä työllistäviä
yrityksiä oli 0,7 prosenttia. Näiden henkilöstö oli 16 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto
16 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Yli 250 henkilöä työllistävien suurten yritysten osuus kaikista
yrityksistä oli 0,2 prosenttia. Suurten yritysten osuus henkilöstöstä oli 36 prosenttia ja liikevaihdosta 49
prosenttia. Henkilöstömäärä lisääntyi pienissä yrityksissä prosentin verran, väheni keskisuurissa yrityksissä
kaksi prosenttia ja suurissa prosentin. Pienten yritysten liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia, keskisuurten
neljä prosenttia ja suurten reilut seitsemän prosenttia.
Yrityksistä noin kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti 52 prosenttia
kaikkien yritysten työvoimasta ja 73 prosenttia liikevaihdosta. Osuudet ovat olleet lähes samat edellisinäkin
vuosina. Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 6 608. Niistä 1 634 oli täysin kotimaisia.
Konserniyritykset työllistivät Suomessa 750 000 henkilöä.
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Katsaus yrityksiin, toimipaikkoihin ja konserneihin
Yritykset 2007 - 2010
Vuonna 2007 yritysrekisterin tilaston tietopohja laajeni perheviljelmillä ja metsätiloilla, joiden tulot maatai metsätaloudesta ylittivät määritellyn tilastorajan. Lisäyksen jälkeen yrityksiä oli 308 917. Ne työllistivät
1,5 miljoonaa henkilöä ja niiden kokonaisliikevaihto oli 374,6 miljardia euroa.
Vuonna 2008 yritysten määrä lisääntyi neljällä prosentilla, henkilöstö reilulla prosentilla ja liikevaihto
kuudella prosentilla. Seuraavana vuonna yritysten määrä väheni laman seurauksena ensimmäistä kertaa
2000-luvulla. Pudotus oli tosin lievä, vain prosentin kymmenyksen verran. Henkilöstömäärä väheni vajaat
neljä prosenttia ja liikevaihto 15 prosenttia.
Vuonna 2010 yritys- ja henkilöstömäärät pienenivät edelleen lievästi. Suomessa toimi 318 951 yritystä,
jotka työllistivät 1,44 miljoonaa henkilöä palkansaajina ja yrittäjinä. Liikevaihto kääntyi taas kasvuun ja
kokonaisliikevaihtoa kertyi yhteensä 358,9 miljardia euroa.
Taulukko 1. Yritykset , henkilöstö ja liikevaihto 2007–2010
Vuosi Yritykset Henkilöstö Liikevaihto
mrd. euroa
2007 308 917 1 481 870

374,6

2008 320 952 1 502 213

396,6

2009 320 682 1 447 403

336,2

2010 318 951 1 444 031

358,9

Toimialarakenne
Vuonna 2010 alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä oli 56 000. Näillä toimialoilla
työskenteli palkansaajina ja yrittäjinä 67 000 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi metsä- ja kalataloudesta 1,5
miljardia euroa. Maatalouden liikevaihtoa ei tilastoida.
Jalostus
Jalostukseen luetaan toimialat Kaivostoiminta ja louhinta, Teollisuus, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto sekä Rakentaminen. Jalostuksen toimialoilla oli 65 000
yritystä, henkilöstöä 490 000 ja liikevaihtoa 164 miljardia euroa. Osuus kaikista yrityksistä oli 20 prosenttia,
henkilöstöstä 35 prosenttia ja liikevaihdosta 46 prosenttia.
Jalostustoimialoista hallitsevin on Teollisuus. Teollisuusyritysten määrä on ollut laskusuunnassa
tarkasteluperiodilla 2007–2010 ja jo aiemminkin. Sama koskee teollisuuden henkilöstöä. Vuodesta 2007
vuoteen 2010 henkilöstön määrä väheni 55 000 henkeä. Teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuosittain
lukuun ottamatta lamavuotta 2009, jolloin liikevaihto supistui 24 prosenttia.
Rakennusyrityksiä oli vuonna 2010 noin 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta pari tuhatta
enemmän kuin vuonna 2007. Henkilöstön määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuodesta 2009. Vuoteen 2007
verrattuna henkilöstöä oli vajaan prosentin verran vähemmän. Rakentamisen liikevaihto pieneni niukasti
vuodesta 2009 ja vuodesta 2007 vähennys on pari prosenttia.
Palvelut
Palvelutoimialojen yrityksiä oli 197 000 vuonna 2010 ja nämä työllistivät 878 000 henkilöä. Yritysten
liikevaihto oli yhteensä 193 miljardia euroa. Palveluyrityksiä oli 62 prosenttia yrityskannasta, niiden
henkilöstöä 61 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihtoa 54 prosenttia kaikkien yritysten
liikevaihtosummasta.
Palvelutoimialoista kaupan osuus oli edelleen selvästi suurin. Yritysten lukumäärä väheni lähes tuhannella
mutta siitä huolimatta henkilöstön määrä lisääntyi 600:lla. Kaupan liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia.
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Vuoteen 2007 verraten kaupan yrityksiä oli noin 1 200 vähemmän, henkilöstöä suunnilleen saman verran
enemmän ja liikevaihtoa reilut kaksi miljardia (kaksi prosenttia) vähemmän.
Teknisten ja liike-elämän palvelujen toimialoilla (M ja N) oli yhteensä suunnilleen saman verran yrityksiä
kuin kaupassa eli 45 300, mutta liikevaihto (20 miljardia euroa) oli vain vajaan viidenneksen kaupan
liikevaihdosta (116 miljardia euroa). Henkilöstöä oli 192 000 (kaupassa 250 700). Mainittujen toimialojen
merkitys on ollut kasvamaan päin. Vuonna 2009 henkilöstö ja liikevaihto supistuivat, mutta vuodesta 2007
henkilöstömäärä on kasvanut neljä prosenttia, liikevaihto kahdeksan prosenttia ja yrityksiä oli kahdeksan
prosenttia enemmän.
Terveys- ja sosiaalipalveluissa oli kasvua edelleen. Yritysten määrä lisääntyi kaksi prosenttia, henkilöstö
yhdeksän prosenttia ja liikevaihto 11 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna vastaavat kasvuprosentit olivat:
yritysten määrä kahdeksan prosenttia, henkilöstö 26 prosenttia ja liikevaihto 40 prosenttia.
Kuvio 1. Yritysten määrän jakaantuminen alkutuotantoon,
jalostukseen ja palveluihin 2007–2010

Kuvio 2. Yritysten henkilöstön jakaantuminen alkutuotantoon,
jalostukseen ja palveluihin 2007–2010
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Kuvio 3. Yritysten liikevaihdon jakaantuminen alkutuotantoon,
jalostukseen ja palveluihin 2007–2010, 1 000 euroa

Toimipaikat maakunnittain
Vuonna 2010 toimipaikkojen määrä väheni kaikissa muissa maakunnissa paitsi Varsinais-Suomessa,
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näissäkin maakunnissa lisäykset olivat pieniä. Keski-Pohjanmaalla
toimipaikat vähenivät viisi prosenttia, Kymenlaaksossa ja Kainuussa vajaat kaksi prosenttia. Muualla
vähennykset olivat pienempiä.
Toimipaikkojen henkilöstömäärä kasvoi yhdeksässä maakunnassa ja laski yhdessätoista maakunnassa.
Varsinais-Suomessa henkilöstömäärä supistui suhteellisesti eniten, noin kolme prosenttia.
Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä vähennys oli vähän yli prosentin luokkaa ja muissa kahdeksassa
maakunnassa alle prosentin. Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa henkilöstömäärä kasvoi pari
prosenttia ja muissa kuudessa maakunnassa prosentin.
Toimipaikkojen liikevaihto kasvoi koko maassa lukuun ottamatta Varsinais-Suomea, missä se laski 0,3
prosenttia. Suurimmat lisäykset olivat Lapissa 20 prosenttia, Itä-Uudellamaalla 17 prosenttia ja
Pohjois-Karjalassa 14 prosenttia. Liikevaihto kasvoi maan keskimääräistä kasvua enemmän yhdeksässä
maakunnassa.
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Taulukko 2. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain 2010 ja muutokset
edellisvuodesta
Maakunta
Uusimaa

Toimipaikkoja Muutos lkm Henkilöstö Muutos hlö Liikevaihto Muutos lv
90 591

-0,6

490 408

-0,2

161 537

7,9

7 206

-0,6

22 577

-0,5

10 919

16,7

Varsinais-Suomi

34 416

0,0

123 769

-2,6

25 467

-0,3

Satakunta

16 101

-1,3

61 211

-0,6

13 961

10,8

Kanta-Häme

11 560

-0,2

41 296

1,1

7 456

5,6

Pirkanmaa

30 768

0,3

129 323

-0,1

27 053

6,5

Päijät-Häme

12 743

-1,4

49 983

-1,3

8 874

2,9

Kymenlaakso

10 610

-1,7

42 873

-0,1

8 772

6,9

Itä-Uusimaa

Etelä-Karjala

7 844

-0,2

31 383

1,0

6 943

7,9

Etelä-Savo

10 549

-1,1

33 018

1,7

4 651

3,8

Pohjois-Savo

15 328

-1,3

54 481

-0,4

9 129

2,7

Pohjois-Karjala

9 795

-1,1

33 409

2,0

5 733

13,6

Keski-Suomi

16 178

-0,9

62 541

-0,6

11 553

4,3

Etelä-Pohjanmaa

17 146

-0,3

47 663

1,0

8 541

4,8

Pohjanmaa

13 404

-0,7

48 786

0,8

11 276

-0,2

5 142

-4,9

16 924

-1,4

3 656

8,3

22 573

0,8

92 083

1,1

17 930

4,8

4 461

-1,8

16 301

1,2

2 470

11,0

11 287

-1,1

39 239

2,0

8 995

20,1

2 554

-1,0

9 267

-0,7

2 053

11,5

-0,6 1 446 534

-0,1

356 970

6,9

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa - Åland
Yhteensä

350 256

Vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2010 oli toimipaikkoja 12 prosenttia enemmän, henkilöstöä niillä 3
prosenttia enemmän ja liikevaihtoa puolisen prosenttia vähemmän.
Toimipaikkojen määrä on lisääntynyt kaikissa maakunnissa. Suhteellisesti eniten muutosta oli
Kymenlaaksossa, missä toimipaikkoja oli 45 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Etelä-Pohjanmaalla
toimipaikkojen määrä lisääntyi 25 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 27 prosenttia.
Henkilöstö väheni viidessä maakunnassa ja lisääntyi muualla. Suurimmat vähennykset olivat
Päijät-Hämeessä (kuusi prosenttia), Pohjois-Savossa (neljä prosenttia) ja Etelä-Savossa (kolme prosenttia).
Kymenlaaksossa henkilöstön lisäys oli suurin, 21 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla oli lisäystä 17 prosenttia
ja Keski-Suomessa 11 prosenttia.
Tarkasteltavalla aikavälillä liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten Etelä-Pohjanmaalla, 25 prosenttia.
Kymenlaaksossa liikevaihto lisääntyi 20 prosenttia. Muissa maakunnissa, joissa liikevaihto kasvoi,
kasvuprosentit olivat alle kymmenen. Liikevaihto väheni suhteellisesti eniten Lapissa, 13 prosenttia.
Päijät-Hämeessä vähennystä oli kymmenen prosenttia ja Etelä-Savossa kahdeksan prosenttia.

Konsernit vuonna 2010
Konserneiksi lasketaan sellaiset yritysryhmät, joilla on Suomessa konsernirakenne ja jotka suomalaisen
konsernirakenteen velvoittamina täyttävät konsernitilipäätöksen. Lisäksi konserneihin lasketaan mukaan
monikansallisiin konserneihin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, vaikka niillä ei olekaan
konsernirakennetta Suomessa. Vuonna 2010 tiedot kerättiin 6 608 konsernista. Konserneihin kuuluvien
Suomessa toimivien yritysten vuoden 2010 yhteenlaskettu liikevaihto oli 269 1)miljardia euroa ja ne
työllistivät
750 000 henkilöä.
1) 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
liikevaihtoa.
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Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2010 Suomessa toimineista konserneista
2 013 toimi kaupassa, 1 191 kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, 1 147 teollisuudessa. Teollisuudessa
merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna oli metalliteollisuus.
Taulukko 3. Konsernit emon omistajatyypin mukaan vuonna 2010
Emon omistajatyyppi Konsernien lkm Lkm-osuus % Henkilöstö Hlö-osuus % Liikevaihto mrd. euroa Lv-osuus %
Yksityinen kotimainen
Julkisyhteisö

2 196

33

456 310

61

166

62

81

1

69 441

9

31

12

Ulkomainen

4 331

66

221 789

30

72

27

Yhteensä

6 608

100

747 540

100

269

100

Kotimaisen henkilöstön perusteella 20 suurinta konsernia on lueteltu taulukossa 4. Ne työllistivät Suomessa
noin 182 000 henkilöä, mikä vastaa 24 prosenttia kaikkien konsernien Suomessa toimivasta henkilöstöstä.
Taulukko 4. Kotimaisen henkilöstön mukaan 20 suurinta konsernia Suomessa vuonna 2010
Konserni

Toimiala Toimialanimike

NOKIA

26 300 Viestintälaitteiden valmistus

ITELLA

53 100 Postin yleispalvelu

KESKO

47 191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)

ISS

81 210 Kiinteistöjen siivous

VR

49 100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne

UPM-KYMMENE

17 120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

METSO

28 950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus

YIT-YHTYMÄ

43 220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

NORDEA PANKKI SUOMI

64 190 Muu pankkitoiminta

STORA ENSO

17 120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

SANOMA

58 130 Sanomalehtien kustantaminen

ABB

27 110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus

STOCKMANN

47 192 Tavaratalot (yli 2500 m²)

SOK

46 901 Yleistukkukauppa

FINNAIR

51 101 Säännöllinen lentoliikenne

FAZER

10 820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus

RAUTARUUKKI

24 100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

METSÄLIITTO

17 110 Massan valmistus

LASSILA TIKANOJA

81 210 Kiinteistöjen siivous

LEMMINKÄINEN

43 210 Sähköasennus

Kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman konsernin konsernitilinpäätöksissä ilmoitetut konsolidoidut
liikevaihdot (koti- ja ulkomainen liikevaihto) olivat yhteensä noin 164 miljardia euroa. Yli neljän miljardin
euron konsolidoituun liikevaihtoon ylsi 16 konsernia ja nämä työllistivät koti- ja ulkomailla yhteensä noin
337 000 henkilöä.
Monikansallisiksi konserneiksi on luokiteltu Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset konsernit ja sellaiset
suomalaisomisteiset konsernit, joilla on tytäryrityksiä myös ulkomailla. Ulkomaalaisomisteisiin konserneihin
lasketaan myös mukaan monikansallisiin yritysryhmiin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset.2)
Suomalaiset monikansalliset konsernit työllistivät Suomessa noin 356 000 henkilöä, ja ulkomaalaisomisteiset
konsernit noin 222 000 henkilöä.

2) Näillä Suomessa liikevaihtoa tekevillä tai Suomeen palkkaa maksavilla ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä ei ole konsernirakennetta
Suomessa (Suomessa sijaitsevalla yrityksellä ei ole tytäryrityksiä).Edellä mainittuja ulkomaisten konsernien yksittäisiä tytäryrityksiä
oli vuoden 2010 aineistossa 3908. Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastossa.
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Suomessa toimivilla konserneilla oli ulkomailla 6 549 tytäryritystä, joista 5 528 oli suomalaisomisteisten3)
ja 1 021 ulkomaalaisomisteisten konsernien tyttäriä.
Merkittävimmät konsernien määräysvaltamaat konsernien lukumäärien ja henkilöstön määrän perusteella
ovat Ruotsi (634 konsernia, 74 000 henkilöä), Yhdysvallat (552 konsernia, 25 000 henkilöä), Saksa (355
konsernia, 15 000 henkilöä) ja Britannia (217 konsernia, 17 000 henkilöä).

3) Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilastossa.
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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 päätoimiala määräytyy 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. Päätoimiala määritellään
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 tai Suomen Asiakastieto Oy:lle toimitetuista
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konsernitilinpäätöksistä. 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 kerran uusien yritysten
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 (9 979 euroa vuonna 2010).

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
Tilasto julkistetaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla StatFin-tilastopalvelussa ja on tilattavissa
painojulkaisuna ja pdf-julkaisuna Tilastotorilta tai osoitteesta myynti@tilastokeskus.fi.
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 2002 mukaisina 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
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tilastossa ovat mukana myös maatalousyritykset, joiden maataloustulo on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon
tilastorajan. Maatalouden liikevaihtoa ei kuitenkaan tilastoida. Vuonna 2009 puu- ja paperiteollisuuden
yritysten puunhankintatoimipaikat on luokiteltu raakapuutukkukauppaan, kun niiden toimialana oli aiemmin
puunkorjuu.

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 (FATS). Suomen yritykset tilastojulkaisussa esitetyt ulkomaisomisteisten yritysten tiedot poikkeavat FATS -tilaston tiedoista, koska
FATS-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. Syynä on se, että osa viimeksi mainitun tilaston
yrityksistä on yritysrekisterin tilastossa tilastoitu muille toimialoille ja osa yrityksistä jää pois yritysrekisterin
tilastosta, koska niiden maataloustulo ei ylitä kohdassa tilastorajaa.
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