
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2007

Suomalaisyrityksillä henkilöstöä 589 000 ulkomailla vuonna 2007
Vuonna 2007 Suomessa sijaitsevilla konserniyhtiöillä oli lähes 5 000 tytäryhtiötä ulkomailla. Näistä yli 60
prosenttia sijaitsi Euroopan unionin alueella, noin 10 prosenttia Aasiassa ja 5 prosenttia Pohjois-Amerikassa.

Henkilöstöä ulkomailla sijaitsevissa tytäryhtiöissä oli yhteensä lähes 589 000. Suomalaisomisteisten tytäryhtiöiden
henkilöstö ulkomailla keskittyi selvästi teollisuuden toimialalle. Samat konserniyhtiöt, joilla oli henkilöstöä
tytäryhtiöissä ulkomailla, työllistivät Suomessa noin 461 000 henkilöä vuonna 2007.

Liikevaihdolla mitattuna merkittävin tytäryhtiötoiminta sijoittui Ruotsiin. Ulkomailla sijaitseviin tytäryhtiöihin
tehtiin aineellisia bruttoinvestointeja yhteensä lähes 8 700 miljoonaa euroa, joista jopa yli 80 prosenttia
Eurooppaan. Vuonna 2007 samat konserniyhtiöt investoivat Suomessa sijaitsevien yhtiöidensä aineelliseen
käyttöomaisuuteen noin 7 500 miljoonaa euroa.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 17.09.2009
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Liitetaulukot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla maittain vuonna 2007
Bruttoinvestoinnit
(miljoona euroa)

HenkilöstöLiikevaihto
(miljoona euroa)

Yritysten
lukumäärä

Maa ja maaryhmä

7 286,07401 556140 7443 723Eurooppa
6 206,70328 406120 4243 010EU27
4 131,02211 514103 9291 820EU15
424,8411 0714 833151Alankomaat
39,725 0302 34466Belgia

128,7217 8469 386185Britannia
20,714 5943 22266Espanja
6,6989950819Irlanti

80,1010 3414 19774Italia
41,455 7072 52147Itävalta
1,9276923010Kreikka
0,39140328Kroatia

296,4613 2312 557192Latvia
173,0015 5092 222189Liettua
168,4817 5806 160194Norja

4,522 07059920Portugali
283,9726 5434 349149Puola
143,4215 7776 010141Ranska
57,522 91312419Romania

2 900,6677 64444 483598Ruotsi
224,2348 55121 328285Saksa
11,731 79736928Slovakia
0,393364010Slovenia

24,143 1042 42341Sveitsi
114,0011 1354 154148Tanska
14,815 65397260Tsekki

248,267 2615 64516Turkki
15,253 51330037Ukraina

748,3614 86990866Unkari
478,1139 2615 284383Venäjä
488,8835 6154 898466Viro
244,7445 06018 134272Pohjois-Amerikka
48,229 2491 99451Kanada

196,5235 81116 141221Yhdysvallat
450,3529 2753 506157Keski- ja Etelä-Amerikka ml. Karibia

2,19379229Argentiina
48,5115 6821 57251Brasilia
1,381 41321816Chile

12,139 34091434Meksiko
704,61108 24323 085544Aasia ja Oseania
14,173 9972 52249Australia
0,86460428Filippiinit

163,131 39762511Kazakstan
46,011 80625719Etelä-Korea
12,771 8251 01829Hongkong
1,882 16755919Indonesia

117,1122 0083 25438Intia
3,691 35698936Japani

245,4657 1659 622170Kiina
5,671 98548433Malesia

10,393 5411 36444Singapore
10,213 4951 15724Thaimaa
3,8976115013Uusi-Seelanti

10,674 74551347Afrikka
4,843 29236623Etelä-Afrikka
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Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla toimialoittain vuonna 2007
Bruttoinvestoinnit
(miljoona euroa)

HenkilöstöLiikevaihto
(miljoona euroa)

Yritysten
lukumäärä

Toimiala

47,221 18919818Kaivostoiminta ja louhinta (B)
4 074,89428 020133 6332 865Teollisuus (C)
487,877 8374 70592Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (D ja E)
72,7524 4513 340163Rakentaminen (F)

1 034,8140 51014 015477Tukku- ja vähittäiskauppa (G)
301,4310 6142 502193Kuljetus ja varastointi (H)
70,5911 0561 00433Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I)

1 519,8732 25517 663386Informaatio ja viestintä (J)
8,0069133043Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)

553,4921 7262 745360Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut;
liike-elämän palvelut (L, M ja N)

9,312 0828531Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut
yhteiskunnalliset palvelut (P, Q, R ja S)

516,218 4485 76482Tuntematon
8 696,44588 879185 9824 743Yhteensä

4



Kuviot
Henkilöstön lukumäärä tytäryhtiöissä ulkomailla vuonna 2007
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Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilaston laatuseloste
1. Tilastotietojen relevanssi
1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto tuottaa vuosittaisia tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien
yksiköiden lukumäärästä, toiminnasta ja sijainnista. Ulkomailla sijaitseva yksikkö voi olla tytäryhtiö, sivuliike,
yhteisyritys tai osakkuusyhtiö.

Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konsernien toimintojenmaailmanlaajuista sijoittumista ja selvittää ulkomailla
sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä osoittavia ominaisuustietoja, kuten liikevaihto, henkilöstön lukumäärä ja
bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden
globaalistumisen astetta, EU:n sisämarkkinoiden vaikutusta suomalaisyritysten toimintaan ja suomalaisomisteisten
yritysten kilpailukykyä maailmalla.

Tilastokeskus toimittaa tilaston tietoja myös Euroopan unionin (EU) tilastovirastolle Eurostatille, joka laatii
jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja. Vastaava tilasto, ”outward statistics on foreign affiliates, outward
FATS”, tuotetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. Tiedot EU:n tasolla julkaisee keskitetysti Eurostat.

1.2 Keskeiset käsitteet ja luokitukset

Tilaston keskeisiä käsitteitä ovat:

Konserni: kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on
yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräysvalta yhdessä tai useassa
muussa yrityksessä (tytär).

Määräysvalta, kontrolli: mahdollisuus päättää yrityksen yleisestä politiikasta valitsemalla tarpeen mukaan
sopivia johtajia. Yrityksen A katsotaan olevan yrityksen B määräysvallassa, jos B:llä on hallussaan suoraan tai
välillisesti yli puolet osakkaiden äänivallasta tai yli puolet osakkeista.

Konsernisuhde: pääkonsernin ja konserniin kuuluvan yrityksen välinen suhde, joka ilmoitetaan konsernin
emoyrityksen ja suoraan omistavan yrityksen prosentuaalisena osuutena yrityksen äänivallasta tai omistusosuutena
yrityksen osakkeista.

Suomalainen yritys ulkomailla: Suomen ulkopuolella sijaitseva yritys, johon Suomessa sijaitsevalla konsernin
emoyrityksellä on suoraan tai välillisesti äänivaltaa.

Tytäryhtiö: yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on yli 50 prosentin osuus joko suoraan tai
välillisesti.

Osakkuusyhtiö: yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on vähintään 10 prosentin mutta alle 50
prosentin osuus suoraan tai välillisesti.

Yhteisyritys: yritys, jonka konsernin emoyritys omistaa puoliksi jonkun konserniin kuulumattoman yrityksen
kanssa.

Sivuliike ulkomailla: ulkomailla sijaitseva paikallinen yksikkö, jolla ei ole erillistä oikeushenkilöllisyyttä ja
joka on riippuvainen suomalaisessa omistuksessa olevasta yrityksestä. Sivuliikettä kohdellaan yritysmäisenä
yhteisönä ja sillä on kiinteä toimipaikka.

Tilastossa käytetyt luokitukset ovat maaluokitus (kaikki maat) ja toimialaluokitus (TOL2008).

1.3 Lait ja asetukset

Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (716/2007) ulkomaisten osakkuus- ja
tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista. Asetus on tullut voimaan heinäkuussa
2007.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilastoyksikkö on ulkomailla sijaitseva tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai osakkuusyhtiö, jolla on suoraan
tai välillisesti voimassa oleva konsernisuhde Suomessa sijaitsevaan konserniin tarkasteluvuoden viimeisenä
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päivänä. Raportoiva yksikkö on Suomessa sijaitseva konsernin emoyhtiö, jota ei edelleen omista mikään
Suomessa sijaitseva taho. Nämä konsernien emoyhtiöt tunnistetaan Tilastokeskuksen konsernirekisterin avulla.

Tilaston tiedot kerätään internet-kyselyllä, joka osoitetaan kaikille Suomessa sijaitseville konsernien emoyhtiöille,
joilla on tytäryhtiö, sivuliike, yhteisyritys tai vähintään 10 prosentin äänivalta osakkuusyhtiössä ulkomailla, ja
joita ei edelleen omista mikään Suomessa sijaitseva taho. Nämä suomalaiset konsernien emoyhtiöt vastaavat
kyselyyn jokaisen ulkomailla sijaitsevan suoraan tai välillisesti omistamansa yksikön osalta.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto on kattava kokonaisaineisto seuraavin varauksin: 1) Raportoijayksiköt eli Suomessa sijaitsevat konsernien
emoyhtiöt tunnistetaan Tilastokeskuksen konsernirekisterin avulla, jota voidaan pitää kattavana lukuisia
tytäryhtiöitä jo jonkin aikaa ulkomailla omistaneiden konsernien osalta. Sen sijaan kattavuus vain muutamia
tytäryhtiöitä omistavien pienten tai uusien konsernien osalta on heikompi. Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden
lukumäärällä mitattuna pienet ja uudet konsernit näkyvät konsernirekisterissä tyypillisesti vuoden parin viiveellä.
Aggregaattitasolla pienten ja uusien konsernien alipeitto vaikuttaa tilaston yritysten lukumäärään, mutta ei
niinkään ominaisuustietoihin. 2) Vastaamatta jääneiden tai muuten puutteellisten tietojen täydentäminen on
tässä tilastossa erityisen haasteellista, koska tilastoyksiköt eli tytäryhtiöt, sivuliikkeet, yhteisyritykset ja
osakkuusyhtiöt toimivat monilla eri toimialoilla ja sijaitsevat monissa eri maissa. Tietojen oikeellisuutta on
tarkistettu suhteuttamalla ominaisuustietoja keskenään ja vertaamalla tietojamm. vuosikertomuksissa julkaistuihin
tietoihin. Tilastoyksiköitä ei ole korotettu. Kyselyn vastausprosentti on kuitenkin huomattavan korkea, yli 95
prosenttia, joten alipeitto tältä osin ei ole merkittävä.

Tilaston luotettavuuteen vaikuttaa internet-kyselyllä kerättyjen tietojen laatu. Kyselyä kehitetään vuosien
2009–2010 aikana vastaajille tehtävien käytettävyystestien avulla, joilla kartoitetaan kyselyssä esitettyjen
kysymysten yksiselitteistä ymmärtämistä ja internet-sovelluksen käytön helppoutta.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Tilasto kattaa Suomessa sijaitsevien konsernien yksiköt ulkomailla –
tytäryhtiöt, sivuliikkeet, yhteisyritykset ja osakkuusyhtiöt – tarkasteluvuoden viimeisenä päivänä voimassa
olevan konsernisuhteen mukaisesti. Ominaisuustiedot kuvaavat yritysten tilikausien mukaisesti pääsääntöisesti
yhden vuoden mittaista ajanjaksoa.

Tiedot julkaistaan tilastovuosilta 2007 ja 2008 noin 20 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen, ja
tilastovuodesta 2009 alkaen noin 9 kuukautta tilastovuoden päättymisestä. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia ja
ennakkotietoja ei julkaista.

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

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla osoitteessa
http://tilastokeskus.fi/til/stu/index.html. (ensimmäinen julkistus 17.9.2009). Tiedot julkaistaan toimialoittain,
maittain ja maaryhmittäin siten, että yksittäisen konsernin tiedot eivät ole pääteltävissä. Asiakkaan tilauksesta
Tilastokeskus voi tehdä erityisselvityksiä tilaston tietoihin liittyen. Tietoja on myös mahdollista toimittaa
salattuina Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorioon http://tilastokeskus.fi/tup/yritysaineistot/index.html.

Tilaston tiedot toimitetaan aggregoidulla tasolla luottamuksellisuusperiaatetta noudattaen Eurostatille, joka
edelleen toimittaa tiedot OECD:lle. Molemmat organisaatiot julkaisevat tilaston tietoja useissa paino- ja
internet-julkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Vertailukelpoiset tiedot ovat saatavissa vuodesta 2007 lähtien.

Vuosina 1996–2006 Suomen Pankki on kerännyt tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden
liikevaihdosta ja henkilöstön lukumäärästä. Vuodesta 2007 näiden tietojen keräämisestä on vastannut
Tilastokeskus osana tilastoa Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla. Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tiedot
eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Suomen Pankin tiedot eivät kata taseeltaan alle 8,4 milj. euron kohteita
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vuosilta 1996–1999 ja alle 5 milj. euron kohteita vuosilta 2000–2006. Vastaavaa rajausta ei Tilastokeskuksen
julkistamissa tiedoissa ole tehty.

EU-asetus (716/2007) säätää kahden yritystoiminnan globaalistumista kuvaavan tilaston laatimisesta. Suomalaiset
tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa suomalaisyritysten toimintaa ulkomailla, ja Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
-tilasto kuvaa ulkomaisten yritysten toimintaa Suomessa. Yhdessä nämä tilastot antavat kattavan kuvan Suomessa
sijaitsevien yritysten maailmanlaajuisesta verkottumisesta. Ulkomaisten yritysten Suomessa sijaitsevaa
tytäryhtiötoimintaa kuvaa Tilastokeskuksen tuottama tilasto Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
http://tilastokeskus.fi/til/ulkoy/index.html.

Tilaston tiedot toimitetaan aggregoidulla tasolla luottamuksellisuusperiaatetta noudattaen EU:n tilastovirastolle
Eurostatille, joka laatii jäsenmaita koskevia vertailukelpoisia tilastoja. Vastaava tilasto, ”outward statistics on
foreign affiliates, outward FATS”, tuotetaan kaikissa EU-jäsenmaissa. Tilaston tuottamisesta säädetään
EU-asetuksessa (716/2007). Asetus takaa yhdenmukaisen tavan kerätä tietoa EU-maiden yritysten
tytäryhtiömuotoisesta toiminnasta ulkomailla.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilasto on pitkälti yhtenevä ja vertailukelpoinen yritysrekisterin kanssa, koska sitä käytetään tilaston kehikkona.
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