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Finpro Oy 

 

Sektoriluokitus 

Finpro Oy luokitellaan tilastovuodesta 2016 lähtien julkisyhteisöihin, alasektoriin 

S.1311 valtionhallinto1. 

Taustaa 

Finpro Oy:n tehtävänä on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, 

hankkia Suomeen ulkomaalaisia investointeja sekä lisätä matkailijoiden virtaa 

Suomeen.  

Aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön alaisena rekisteröitynä aatteellisena 

yhdistyksenä toiminut Finpro ry yhtiöitettiin vuoden 2016 alussa voittoa 

tavoittelemattomaksi ja julkisia palveluita tarjoavaksi osakeyhtiöksi. Finpro ry:n 

toiminnot siirretään Finpro Oy:lle ja samalla Finpro ry lakkautetaan. Valtio 

omistaa yhtiön koko osakekannan ja omistajaohjauksesta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö. Yhtiöittämisellä yhtenäistetään Finpro Oy:n 

lainsäädännöllinen asema suhteessa muihin työ- ja elinkeinoministeriön 

ohjaukseen kuuluvien organisaatioiden kanssa (mm. VTT Oy ja Suomen 

Teollisuussijoitus Oy). Lisäksi yhtiöittämisellä tavoitellaan tehokkaampaan ja 

joustavampaa toimintaa. 

Sovellettava ohjeistus 

Julkisyhteisöjen luokittelua ohjaavat EKT 2010 ja ns. EDP-manuaali (Manual on 

Government Deficit and Debt).  

Laajaan julkiseen sektoriin (julkisyhteisöt ja julkiset yritykset) kuuluakseen on 

tarkasteltavan yksikön oltava julkisyhteisön hallinnassa. Jos julkisyhteisö omistaa 

yli puolet yksikön äänivaltaisista osakkeista, riittää se osoitukseksi julkisyhteisön 

hallinnasta. Julkisyhteisön hallinnoima yksikkö on julkinen tuottaja. 

Julkinen markkinatuottaja luokitellaan yritys- tai rahoituslaitossektoriin julkiseksi 

yritykseksi. Julkinen markkinaton tuottaja luokitellaan julkisyhteisöt-sektoriin. 

Tavallisesti tuottajatyyppi määritetään laadullisten kriteerien ja niin sanotun 50 

prosentin testin perusteella. Niille yksiköille, joiden arviointiin edellä mainittu 

tapa ei sovi, on EDP-manuaalissa lisäohjeistusta. 

Sektoriluokituksen perustelu 

Finpro Oy on valtion kokonaan omistama, joten yhtiö on julkisyhteisön 

hallinnassa.  

Finpro Oy:n toiminnan laajuus on kiinni Finpro Oy:lle myönnetyistä varoista 

valtion talousarviossa. Koska Finpro Oy saa suurimman osan tuloistaan valtiolta 

budjettirahoituksena (joka ei täytä myyntitulojen määritelmää), on se tilinpidon 

ohjeistuksen mukaan markkinaton tuottaja.  

 

Finpro Oy on julkinen markkinaton tuottajana, joten se luokitellaan julkisyhteisöt-

sektoriin tilastovuoden 2016 alusta. Alasektorina on S.1311 valtionhallinto. 

 

                                                      
1 Tarkemmin: S.13119 muut valtionhallinnon yksiköt 
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Lisätietoja: 

rahoitus.tilinpito@stat.fi 

 

Lähteet:  

EKT 2010 

Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

Valtioneuvoston asetus avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan 

vuosina 2016—2020 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:FI:PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-001
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150087
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151446
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151531
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151531

