
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009

Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto
laski vuonna 2009
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu
liikevaihto oli noin 67 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 225 000 vuonna 2009. Vuoteen
2008 verrattuna liikevaihto laski noin 24 prosenttia, ja henkilöstön määrä noin seitsemän
prosenttia. Liikevaihdon osuus kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta laski noin
20 prosenttiin ja henkilöstön osuus 15,5 prosenttiin. Sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän
perusteella mitattuna merkittävin määräysvaltamaa oli Ruotsi.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön suhteellinen
osuus Suomen yritystoiminnasta 2004-2009

Vuonna 2009 Suomessa toimi noin 3 000 ulkomaista tytäryhtiötä. Kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten
lukumäärästä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus oli noin yksi prosentti. Ulkomaisten tytäryhtiöiden
perimmäinen määräysvalta jakaantui 49 eri maahan. Lukumääräisesti eniten Suomessa toimi ruotsalaisia
tytäryhtiöitä. Toiseksi eniten Suomessa oli yhdysvaltalaisia ja kolmanneksi eniten saksalaisia tytäryhtiöitä.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 26.11.2010

Yritykset 2010



Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän perusteella mitattuna
pieneni lähes kaikilla toimialoilla. Liikevaihdon perusteella mitattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta
oli yhä merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto
oli yli 26 miljardia euroa. Tämä oli yli 24 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Suhteellisesti mitattuna
merkittävin liikevaihto oli informaatio- ja viestintätoimialalla. Toimialan liikevaihdosta noin 32 prosenttia
tuotettiin ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla, jossa ulkomaisten
tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli noin 69 000 henkeä vuonna 2009. Suhteellisesti mitattuna
merkittävin työllistäjä oli rahoitus- ja vakuutustoiminta toimiala, jonka henkilöstöstä reilut 32 prosenttia
työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä.
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1. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009

1.1 Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilastoinnista
Ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavien tilastojen laatiminen aloitettiin Eurostatin pilottihankkeena
vuonna 1994. Tilastointi ja sen laajuus on vaihdellut EU-maissa siirtymäkaudella, ennen Euroopan
parlamentin asetuksen voimaantuloa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 716/2007, joka
määrittää tilastoinnin laajuuden, tuli voimaan heinäkuussa 2007.

Ulkomaisella tytäryhtiöllä tarkoitetaan yritystä, joka on sijaintimaan ulkopuolella sijaitsevan
institutionaalisen yksikön määräysvallassa. Toisin sanoen yli puolet osakkaiden äänioikeudesta on (ainakin
epäsuorasti) yhden ulkomaisen tahon hallussa. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilaston tavoitteena on
tunnistaa ulkomaiset tytäryhtiöt ja niiden perimmäisen määräysvaltatahon sijaintimaa1). Tilasto ei sisällä
Suomessa toimivia ulkomaisia yhteisöjä. Ulkomaista omistusta koskevat tiedot saadaan Invest in Finlandista,
Patentti- ja rekisterihallituksesta, Suomen Pankista ja Verohallinnosta. Vuoden 2009 osalta on saatu tietoja
myös joiltakin suurlähetystöiltä. Tunnistamisen jälkeen ulkomaisiin tytäryhtiöihin liitetään niiden toimintaa
kuvaavia tietoja.

1.2 Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto laski vuonna
2009
Vuonna 2009 Suomessa toimi noin 3 000 ulkomaista tytäryhtiötä. Yrityksissä työskenteli noin 225 000
henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 67 miljardia euroa. Edellisvuoteen verrattuna
henkilöstömäärä laski noin seitsemän prosenttia ja liikevaihto noin 24 prosenttia.

Ulkomaiset tytäryhtiöt muodostavat Suomen yrityskannasta lukumääräisesti hyvin pienen osan (noin 0,9
prosenttia). Vuonna 2009 ulkomaiset tytäryhtiöt työllistivät 15,5 prosenttia henkilöstöstä, ja tekivät 20,1
prosenttia koko Suomen yrityssektorin liikevaihdosta (kuvio 1). Henkilöstön ja liikevaihdon suhteellinen
osuus on kasvanut tarkasteluperiodilla aina vuoteen 2009 asti, jolloin suhteellinen osuus hieman laski.

Kuvio 1. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet Suomen
koko yritystoimintaan verrattuna 2004–2009

Ulkomaisten tytäryhtiöidenmäärä on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2009 huomattavasti. Lisäksi niiden
liikevaihto on kasvanut henkilöstömäärää nopeammin. Suomen koko yritystoiminnan kehitykseen verrattuna
ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto on kasvanut suhteellisesti yli kolme kertaa nopeammin 2005-2009.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaiset tahot ovat hankkineet suomalaisessa määräysvallassa
olevia toimivia yrityksiä uusperustannan ohella.

Perimmäinen määräysvaltataho on tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttävä taho, eli se taho joka on ylimpänä tytäryhtiön
määräysvaltaketjussa eikä ole minkään muun institutionaalisen yksikön määräysvallassa.

1)
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Henkilöstön suuruusluokkajaon perusteella näyttää siltä, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset
tekivät keskimäärin noin 77 prosenttia kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja työllistivät
89 prosenttia kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstöstä. Vastaavasti ulkomaiset tytäryhtiöt ovat
kotimaisessa määräysvallassa oleviin yrityksiin verrattuna huomattavasti suurempia. Vuonna 2009
ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskenteli keskimäärin noin 75 henkilöä, kun vastaavasti kaikissa Suomessa
toimivissa yrityksissä työskenteli keskimäärin 4,5 henkilöä.

2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta pieneni melkein
kaikilla toimialoilla
Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta liikevaihdolla ja henkilöstön määrällä mitattuna pieneni lähes kaikilla
toimialoilla. Liikevaihto laski merkittävästi esimerkiksi teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla,
joissa ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta on Suomessa laajinta. On otettava huomioon, että kyseisten
toimialojen kokonaisliikevaihto laski Suomessa merkittävästi. Liikevaihdon perusteella mitattuna
ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli edelleen merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, jossa
ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli yli 26 miljardia euroa. Tämä oli yli 24 prosenttia koko toimialan
liikevaihdosta.

Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla, jossa ulkomaisten
tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli noin 69 000 henkeä vuonna 2009. Suhteellisesti mitattuna
merkittävin työllistäjä oli rahoitus- ja vakuutustoiminta toimiala, jonka henkilöstöstä reilut 32 prosenttia
työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä.

Vuonna 2009 eniten ulkomaisia tytäryhtiöitä toimi tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Kyseisen toimialan
osuus kaikkien ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärästä oli hieman alle 36 prosenttia. Toiseksi eniten
ulkomaisia tytäryhtiöitä toimi teollisuudessa, missä toimi noin 15 prosenttia ulkomaisista tytäryhtiöistä.
Henkilöstön suuruusluokan perusteella arvioituna näyttää siltä, että suurin osa (3/4) yrityksistä työllistää
alle 50 henkilöä. Suomen koko yritysjoukkoon verrattuna suhde on kuitenkin pieni.

Kuvio 2 kuvaa ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteellista osuutta toimialoittaisesta toiminnasta Suomessa
vuonna 2009. Tarkasteltaviksi on valittu viisi liikevaihdon perusteella suhteellisesti merkittävintä toimialaa.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli liikevaihdon perusteella merkittävintä informaatio ja viestintä
-toimialalla. Toimialan liikevaihdosta noin 32 prosenttia syntyi ulkomaisissa tytäryhtiöissä, ja vastaavasti
26 prosenttia henkilöstöstä työskenteli kyseisissä yrityksissä. Henkilöstömäärän perusteella arvioituna
suhteellisesti merkittävin työllistäjä oli rahoitus- ja vakuutustoiminta, jonka henkilöstöstä vajaat 32
prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä Suomessa. Osuuksien perusteella näyttää siltä, että
ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteellinen osuus on suurempi tietointensiivisemmillä toimialoilla.

Kuvio 2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden suhteelliset osuudet toimialojen
koko toiminnasta Suomessa vuonna 2009
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3. Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta keskittynyt palveluihin
Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta on Suomessa keskittynyt koko yrityssektoriin verrattuna enemmän
palveluihin. Suomen koko yrityssektorilla noin 75 prosenttia yrityksistä toimi palvelutoimialoilla vuonna
2009. Vastaavasti palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin 54 prosenttia, ja henkilöstöstä noin 63 prosenttia.
Seuraavista taulukoista 1 ja 2 on mahdollista havaita, että sekä merkittävimpien määräysvaltamaiden ja
maaryhmittymien osalta palveluiden suhteellinen osuus korostuu1). Ainoastaan yhdysvaltalaisten
tytäryhtiöiden toiminta oli joidenkin osuuksien osalta enemmän jalostusvaltaista. Erityisesti on huomattava
japanilaisten tytäryhtiöiden palveluvaltaisuus, noin 91 prosenttia kyseisten yritysten liikevaihdosta tehtiin
palvelutoimialoilla vuonna 2009.

Taulukko 1. Ulkomaiset tytäryhtiöt maanosittain/maaryhmittäin ja pääluokittain vuonna 2009

Maanosa/maaryhmä
PohjoismaatPohjois-AmerikkaEurooppaAasia ja

Oseania
Pääluokka /
Osuus1)

Muuttuja

1929746137JalostusYritysten
lukumäärä 8963901 869138Palvelut

1 0884872 330175Yhteensä

82.480.180.278.9
Palveluiden
osuus, prosenttia

7 4924 59218 2452 704JalostusLiikevaihto,
miljoona euroa 11 9495 29330 9365 281Palvelut

19 4419 88549 1817 985Yhteensä

61.553.562.966.1
Palveluiden
osuus, prosenttia

24 59814 48959 3429 042JalostusHenkilöstö
66 97315 752116 8688 467Palvelut
91 57030 241176 21017 508Yhteensä

73.152.166.348.4
Palveluiden
osuus, prosenttia

Jalostus sisältää toimialat (TOL 2008) B-F, ja palvelut toimialat G-U.1)

Taulukko 2. Ulkomaiset tytäryhtiöt pääluokittain 2009, merkittävimmät määräysvallan sijaintimaat

Maa
YhteensäYhdysvallatJapaniSaksaRuotsiBritanniaPääluokka /

Osuus1)
Muuttuja

59686126813332JalostusYritysten
lukumäärä 2 40237167236638236Palvelut

80.181.284.877.682.788.1
Palveluiden
osuus, prosenttia

25 9474 0164312 0415 2151 272JalostusLiikevaihto,
miljoona
euroa

41 5174 9484 3895 6509 3453 983Palvelut

61.555.291.173.564.275.8
Palveluiden
osuus, prosenttia

83 65812 7832 3585 01318 9033 259JalostusHenkilöstö
141 12914 4644 86212 13156 88815 099Palvelut

62.853.167.370.875.182.2
Palveluiden
osuus, prosenttia

Jalostus sisältää toimialat (TOL 2008) B-F, ja palvelut toimialat G-U.1)

Yritysmäärän vähäisyyden takia ei ole mahdollista esittää muiden maanosien tietoja.1)
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä maittain 2005–2009

Vuosi
20092008200720062005Maa tai alue
2 0272 1061 8861 6431 507EU-27 (1)
1 9642 0521 8401 6121 487EU-15

10210910710096Alankomaat

2633262629Belgia

268285310240187Britannia

1725242318Irlanti

5355514833Italia

1921191921Itävalta

7745352413Luxemburg

145119119110109Ranska

771853698585563Ruotsi

304315273255239Saksa

165176162172161Tanska

1716161018Muut EU-15

5446412715Baltian maat

5144392515Viro

9711 018921861735
EU:n ulkopuoliset
maat (2)

7992848266Japani

12914011310494Norja

93103939572Sveitsi

4246373334Venäjä

457465447438394Yhdysvallat

2 9983 1242 8072 5042 242Yhteensä (1)+(2)
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Liitetaulukko 2. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto maittain 2005–2009

Vuosi
20092008200720062005Maa tai alue
40 48450 82442 93035 94934 372EU-27 (1)
39 92650 05642 37235 56934 244EU-15

3 1383 7522 6493 2942 890Alankomaat

187520452448363Belgia

5 2554 9235 3584 1853 062Britannia

447620627514465Irlanti

1 0611 3371 1881 058386Italia

555869898850705Itävalta

647236536268142Luxemburg

3 4513 6163 2622 8252 509Ranska

14 56022 18717 17912 73413 720Ruotsi

7 6918 9697 4106 5235 927Saksa

2 8702 8692 6822 6613 587Tanska

65159131208488Muut EU-15

51969854537638Baltian maat

50167152135838Viro

26 98038 13736 40429 22623 170
EU:n ulkopuoliset
maat (2)

4 8208 4287 7466 2594 240Japani

1 7132 5383 2092 3301 744Norja

4 1124 7074 3233 9653 000Sveitsi

2 4184 9724 6841 5781 452Venäjä

8 96511 45612 17911 83110 906Yhdysvallat

67 46488 96079 33465 17557 542Yhteensä (1)+(2)
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Liitetaulukko 3. Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö maittain 2005–2009

Vuosi
20092008200720062005Maa tai alue
156 863170 726151 372131 247120 282EU-27 (1)
154 605168 004149 037129 423120 043EU-15

7 8458 9486 1419 5979 776Alankomaat

726934785799751Belgia

18 35819 12818 71615 12210 382Britannia

1 1881 4811 4951 3451 308Irlanti

3 8034 1533 6323 3971 292Italia

1 7581 8751 9321 8491 875Itävalta

3 4236291 654942724Luxemburg

14 20013 63112 84911 45510 913Ranska

75 79287 87175 44352 37550 495Ruotsi

17 14418 24015 40514 71714 279Saksa

10 21710 97410 57617 45818 063Tanska

151143409365184Muut EU-15

2 1182 6812 3171 806221Baltian maat

2 0322 5762 2431 722221Viro

67 92572 64870 15065 03457 285
EU:n ulkopuoliset 
maat (2)

7 2207 4546 8176 5954 235Japani

4 5375 1538 9757 7916 920Norja

12 22112 63110 90612 34812 119Sveitsi

1 1962 0721 9141 1171 457Venäjä

27 24729 01229 21028 02625 849Yhdysvallat

224 788243 374221 522196 281177 567Yhteensä (1)+(2)
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Liitetaulukko 4. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008)
2008–2009

VuosiToimiala
20092008

Osuus,
prosenttia1)

LukumääräOsuus,
prosenttia1)

Lukumäärä

2,2192,322Kaivostoiminta ja louhinta (B)

2,04582,1482Teollisuus (C)

3,1213,725Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)

0,780,89
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)

0,2900,274Rakentaminen (F)

2,41 0982,31 103
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)

0,71670,7170Kuljetus ja varastointi (H)

0,1140,113Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I)

2,72262,9246Informaatio ja viestintä (J)

2,71283,3148Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)

2,03102,5375Kiinteistöalan toiminta (L)

0,92750,9273Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M)

1,01291,1135Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N)

0,390,39Koulutus (P)

0,1260,115Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q)

0,170,29Taiteet, viihde ja virkistys (R)

..2)13..2)16Muut

0,92 9981,03 124Yhteensä

Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.1)

Tieto ei ole vertailukelpoinen.2)
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Liitetaulukko 5. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008)
2008–2009

VuosiToimiala
20092008

Osuus, 
prosenttia1)

Liikevaihto, 
miljoonaa euroa

Osuus, 
prosenttia1)

Liikevaihto, 
miljoonaa euroa

24,830023,8291Kaivostoiminta ja louhinta (B)

18,921 77821,031 686Teollisuus (C)

9,41 0499,31 011
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D)

9,114716,9379
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)

11,02 67311,83 208Rakentaminen (F)

24,226 22328,435 469
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien korjaus (G)

16,13 13817,93 958Kuljetus ja varastointi (H)

7,23767,5412Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I)

31,84 92434,05 410Informaatio ja viestintä (J)

..2)1 393..2)1 288Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)

9,348617,6888Kiinteistöalan toiminta (L)

18,11 99817,72 146Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M)

28,92 39028,62 470Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N)

3,9196,533Koulutus (P)

11,14244,5158Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q)

1,4491,552Taiteet, viihde ja virkistys (R)

..2)98..2)104Muut

20,167 46422,488 960Yhteensä

Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.1)

Tieto ei ole vertailukelpoinen.2)
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Liitetaulukko 6. Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008)
2008–2009

VuosiToimiala
20092008

Osuus, 
prosenttia1)

HenkilöstöOsuus, 
prosenttia1)

Henkilöstö

23,51 05222,1969Kaivostoiminta ja louhinta (B)

19,868 67820,879 444Teollisuus (C)

5,56075,9636
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D)

10,364010,6608
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, 
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)

8,912 6829,013 703Rakentaminen (F)

17,643 97218,646 896
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien korjaus (G)

9,712 7259,713 296Kuljetus ja varastointi (H)

7,74 1358,04 266Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I)

26,421 65828,323 531Informaatio ja viestintä (J)

32,614 98337,116 995Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)

2,34043,6676Kiinteistöalan toiminta (L)

14,112 45314,212 604Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M)

24,924 95324,926 065Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N)

1,61762,9316Koulutus (P)

8,34 1163,81 762Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q)

3,44073,1370Taiteet, viihde ja virkistys (R)

..2)1 148..2)1 236Muut

15,5224 78816,2243 374Yhteensä

Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.1)

Tieto ei ole vertailukelpoinen.2)
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Liitekuviot

Liitekuvio 1. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto 2005–2009,
merkittävimmät määräysvallan 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 (Recommendationsmanual on the production of foreign affiliates
statistics (FATS), 2009), joka sisältää tarkennuksia koskien muun muassa tilastoitavia muuttujia ja
aluejaotteluita.

Tilaston tavoitteena on tunnistaa kaikki Suomessa toimivat ulkomaiset tytäryhtiöt sekä ne tahot, jotka
käyttävät perimmäistä määräysvaltaa. Lisäksi tilastossa määritetään määräysvaltaa käyttävien tahojen
kotimaa. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liitetään Tilastokeskuksen muista aineistoista yksikkökohtaisia
ominaisuustietoja, kuten liikevaihto ja henkilöstönmäärä. 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 (TOL 2008).

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. Tilaston tietojen päivittämisessä käytetään apuna myös Suomen Pankin sekä Kauppa-
ja teollisuusministeriön alaisen Invest in Finlandin ja suurlähetystöjen 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.
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Julkaistavat 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 tutkijapalvelut@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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