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Sisällys
• Mitä ovat globaalit arvoketjut (GVC)?
• KANSAINVÄLINEN YRITYSULOTTUVUUS: Monikansalliset
yritykset (MNE) maailmantaloudessa ja globaalit arvoketjut
• SUOMI JA VIENTITUOTEULOTTUVUUS: Eräiden
suomalalaisten vientituotteiden arvoketjun pilkkoutuminen
• SATAKUNTA: Satakuntalainen tytäryhtiötalous
• TEMAATTINEN TEEMA: haasteet ja mahdollisuudet
aluekehittämiselle

Mitä on Global Value Chain (GVC)?
• Simply put, the global value
chain includes all of the
people and activities involved
in the production of a good or
service and its global level
supply, distribution and post
sales activities (also known as
the supply chain). GVC is
similar to Industry Level Value
Chain but encompasses
operations at the global level.

Monikansalliset yritykset (MNE) ja
globaalit arvoketjut
• Because of their numerous and large activities across
different countries, Multinational Enterprises (MNEs) are
believed to be central and dominant actors in the global
economy.
• In addition, it has been argued that the growing fragmentation
of production within global value chains (GVCs) in the past
decades is largely driven by MNEs.
Source: OECD 2018

MONIKANSALLISET YRITYKSET
• Määritelmä MNE (Multinational Enterprise):
• Yritys, joka kontrolloi liiketoimintaa useammassa kuin
yhdessä maassa
• kontrolli: “10% sääntö”
• EMOYHTIÖ (parent firm)
• pääkonttorin sijainti yrityksen kotimaassa (home country)

• ulkomainen tytäryhtiö (foreign affiliate/subsidiary/branch)
• sijaitsee kohdemaassa (host country)

• UNCTAD käyttää nimitystä ylikansallinen yritys
(Transnational Enterprise, TNC)
• Käytännössä MNE:n roolia maailmantaloudessa on
vaikea arvioida, koska virallinen tilastointi on
sijaintiperusteista – ei siis perustu yritysten
omistamiseen (esim. kotimainen vs. ulkomainen
yritys)
(c) Ari Karppinen
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Maailman tuotannon jakautuminen yritysomistuksen suhteen
(figure 3) ja ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus maailman
tuotannosta, arvonlisäyksestä ja viennistä (figure 2)

Lähde: OECD 2018, 14-18

MONIKANSALLISET YRITYKSET
• MNE JA VIENTI
• n. 1/3 maailman hyödykekaupasta käydään MNE:n
sisäisenä kauppana
• n. 1/3 maailman hyödykekaupasta on sellaista, jossa
toisena kaupan osapuolena on MNE ja se käy
kauppaa jonkun toisen yrityksen kanssa.
• Potentiaalisesti 2/3 maailmankaupasta sellaista, jossa
MNE on osallisena.
• Maittaiset erot ovat merkittäviä (seur. dia)

(c) Ari Karppinen
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Unkarissa, Ranskassa ja Suomessa MNE:t
vastaavat 4/5 tai yli niiden viennistä

Lähde: OECD 2018, 25

Suomessa vienti on varsin keskittynyttä
muutamiin yrityksiin, resilienssiriski?

Lähde: Ulkomaankauppatilastot, Tulli

INTRA-FIRM trade in practice
Source:
Monikansallisten yritysten sisäisestä hyödykekaupasta vähän
tilastoja
1/3 Yhdysvaltain kaupasta intrafirm -kauppaa
Maittaiset vaihtelut suuria:
Ruotsissa ulkomaisten yritysten
hyödykeviennistä 51 %
intra-firm –vientiä

Toimialoittaiset vaihtelut suuria:
merkittävimmät autoteollisuudessa,
lääketeollisuudessa ja kuljetusvälineiden
valmistuksessa

Palveluiden intra-firm kaupasta
tilastoja vielä vähemmän: ne ovat
kuitenkin kasvamassa

(c) Ari Karppinen

Jatkuu …
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INTRA-FIRM trade in practice
… jatkuu
Palveluiden ja hyödykkeiden
intra-firm kauppa kasvaa, paitsi
Yhdysvalloissa.

Intra-firm kauppa on
yleisempää OECD-maiden
kesken

Intra-firm kauppa käydään
pääosin välituotteilla (kuten
komponentit), mutta iso osa
myös lopputuotteilla. Tätä
selitetään jakeluverkostojen
tärkeydellä kansainvälisissä
tuotantoketjuissa.
(c) Ari Karppinen
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Jotkin harvat OECD-maat keräävät tilastotietoja omassa maassa olevien
ulkomaisten tytäryhtiöiden viennistä

Kuvion tulkinta: kuinka paljon kussakin maassa olevat ulkomaiset tytäryhtiöt vievät
kaikesta viennistään intra-firm -vientinä eli MNE:n sisällä.

(c) Ari Karppinen
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MONIKANSALLISET YRITYKSET
• MNE JA SIIRTOHINNOITTELU
• Vaikka yritys olisi periaatteessa voitollinen korkean
verotuksen maassa, niin se voi “välttää” verojen
maksun tähän maahan, myymällä (tuotteita,
tuotannontekijöitä, raaka-aineita) “halvalla”
ulkomaiseen tytäryhtiöönsä, joka sijaitsee alhaisen
verotuksen maassa.

(c) Ari Karppinen
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MONIKANSALLISET YRITYKSET
• SIIRTOHINNOITTELUN SEURAUKSIA?
• Korkean verotuksen maa ei mahdollisesti saa
yhteisöverotuloja
• Miten käy (Pohjoismaisen) hyvinvointivaltion rahoituksen?

• Maat ryhtyvät verokilpaan (race-to-the-bottom)
houkutellakseen globaalissa kilpailussa menestyviä
yrityksiä alueelleen
• Miten käy (Pohjoismaisen) hyvinvointivaltion rahoituksen?

• MNE voi toimia “vapaamatkustajana” hyvän
koulutustason ja korkean infrastruktuurin maassa (eli
nauttii näistä palveluista eikä mahdollisesti maksa
veroja)?
• Ks. Hans Werner Sinn (2002): “The New Systems Competition”, NBER Working Paper
No 8747, ks. myös saman tekijän vastaavan niminen kirja 2003
(c) Ari Karppinen
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Lähde: kmpg, 2010
(c) Ari Karppinen
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Suomi globaaleissa arvoverkostoissa:
tuote- ja toimialanäkökulma

Lähde: ETLA, Ali-Yrkkö, 2013
• Pyrkimyksenä selvittää, kuinka paljon eri alojen MNE:ssä Suomessa tuotteen arvosta
syntyy valmistuksessa/kokoonpanossa ja kuinka suuri osuus syntyy
liiketoimintaprosessin ”yläpään” prosesseissa eli ns. aineettomana omaisuutena.
• Teknologia & patentit
• Tuotteen & yrityksen brändi
(c) Ari Karppinen

Lähde: Tulli 2018
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Tausta: Smiling-curve (Stan Shih, Acer
1992) ja arvoketjut (case: suklaapatukka)

”Kakkosnelosen” arvonmuodostuksen
jakauma arvoketjussa ja maittain

Lähde: ETLA, Ali-Yrkkö, 2013

Eräiden elintarvikkeiden arvonmuodostuksen
jakauma arvoketjussa ja maittain

Lähde: emt

Ponssen kuormatraktorin
arvonmuodostuksen jakaumat

Lähde: emt

Konepajateollisuuden tuotteen
arvonmuodostuksen jakauma

Lähde: emt

CASE: Suomalainen MNE ja
siirtohinnoittelu

Lähde: emt 2013

Globaalissa arvoverkostossa toimivan
teollisuuden uudistuminen ja
elinkeinopolitiikan haasteet/fokusointi

Suomi globaaleissa arvoverkostoissa
• YLEISET PÄÄTELMÄT
1.

Arvonlisä muodostuu pääosin muissa toiminnoissa ja tehtävissä kuin yleisesti
ajatellaan tai tilastoista voidaan päätellä.
Arvo syntyy entistä useammin aineettomalle omaisuudelle tai aineettomalle
tuotannontekijälle: t&k-pääoma, suunnittelu, muotoilu, brändi, markkinointi,
jakelu ja erilaiset palvelut (smiling curve).

2.
•

3.

On osin helposti liikkuvaa kansainvälisesti ja voi olla yritysspesifistä (pienet
ulkoisvaikutukset) => ”uusi” elinkeinopolitiikka suuntautuu alueellisen
liiketoimintaympäristön kehittämiseen, eikä yksittäisten yritysten/yritysverkostojen
kehittämisen

MNE:n sisäiset siirtohinnat ratkaisevat pitkälti sen, missä (maassa) yritysten
voitot näkyvät.
1.
2.

4.

Vaikuttaa siihen missä maassa tuotteen arvonlisä ja siten maan BKT syntyy.
Periaatteessa maassa, jossa aineeton pääoma synnytetään ja siten kannetaan
tällaisen omaisuuden investoinnin riskit, tulisi MNE:n osoittaa voitot, mutta
siirtohinnoittelun avulla voitot voidaan osoittaa alhaisemman verotuksen maahan.
(Vaikea, jollei mahdoton kontrolloida.)

Vaikka valmistuksella pieni merkitys tuotteen arvonlisässä, niin niillä on
merkitystä aineettoman pääoman muodostumistehtävien ja toimintojen
sijaintiin: erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa.
(c) Ari Karppinen
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SATAKUNTALAINEN
TYTÄRYHTIÖTALOUS*
Osa 1. Aluetaloudellinen tarkastelu
Ari Karppinen
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Julkaisusarja A, Nro A31/2009
*Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä kilpailussa (MENSA)
hankkeeseen.

Taustaa: millainen merkitys tytäryhtiötaloudella on aluetalouteen?
Tutkimuksellisia perushaasteita
Talousteorian tasolla ei ole ristiriidatonta vastausta
tytäryhtiötalouden vaikutuksesta (alue)talouteen
+ Voi lisätä talouskasvua, tuottavuutta ja osaamista,
(erityisesti jos tytäryhtiöt ulkomaisessa omistuksessa)
 ”knowledge and technology spillovers”
-

- Voi vähentää (alue)talouden stabiliteettia, jos
(ulkomaiset) tytäryhtiöt ovat toiminnan sijainti- tai
kapasiteettipäätösten suhteen herkkäliikkeisimpiä
kuin paikallisesti toimivat yritykset
 ”footloose multinationals”
Empiiriset tutkimukset
- Useimmissa tutkittu omistamisen (ulkom. vs.
kotim.) vaikutusta (a) tuottavuuteen ja (b)
herkkyyteen sopeuttaa työvoimaa
- Tulokset vaihtelevat ja tutkimukset tehty
maatasolla (ei aluetaso)
- Virallinen tilastointi on sijaintiperusteista

Aluekehittämisen perushaasteita
Kuinka lisätään osaavien (ulkomaisten) yritysten
”houkuttelua” ja kuinka lisätään osaamisen siirtoa
alueellisiin yrityksiin ja siten alueellisten yritysten
kilpailukykyä?

Kuinka vähennetään (tytär)yhtiöiden halukkuutta siirtää
toimintaa pois alueelta tai vähentää kapasiteettiaan?

Ei ole tutkittu koskien Satakuntaa (niin kuin ei muidenkaan
Suomen alueiden suhteen)

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen

26

Tutkimuksen tavoitteet
•

MENSA-hankkeen tutkimuskysymykset:

OSA 1: ALUETALOUDELLINEN TARKASTELU
1. Millainen merkitys tytäryhtiötaloudella on Satakunnassa?
2. Millaiset mahdollisuudet on kuvata satakuntalaista
tytäryhtiötaloutta olemassa olevien tilastojen avulla?
[OSA 2: YRITYSTARKASTELU (valm. 2010)
3. Kuinka sitoutuneita keskeiset ulkomaalaisomisteiset yritykset
ovat toimimaan Satakunnassa?
1. Liiketaloudellinen kannattavuus
2. Muu sitoutuminen (alueelliset kilpailukykytekijät ja
konsernistrategiat)]

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (1): ulkomaalaisomisteisuus ja kokoprofiili
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kotimaisiin toimipaikkoihin (8/2008).
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 2. Satakuntalaiset toimipaikat omistajatyypin (lkm) ja
ulkomaalaisomisteisten osuuden (%) suhteen kokoluokittain,
2008

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (2): ulkomaalaisomisteisuuden alueellinen jakautuminen Satakunnassa

100 %

0

0

0

0

1

1

90 %

1

0

6

11

19

8

70 %

0

13

4

80 %
2

5

36

8

90

60 %
2
5

40 %

24
22

30 %

49

165

10

2

43

8

ei tiedossa

1

0-4

50 %

• 60 % kaikista ulkomaalaisomisteisista
yrityksistä Satakunnassa on Porin
seutukunnassa.
• Suurimmat ulkomaalaisomisteiset yritykset
(henkilöstöä vähintään 250) jakautuvat varsin
tasaisesti Porin ja Rauman seutukuntiin.
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 3. Ulkomaalaisomisteiset toimipaikat seutukunnittain ja
kokoluokittain Satakunnassa, 2008

.
TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (3): ulkomaalaisomisteisuuden päätoimialoittainen jakautuminen
Satakunnassa
100 %

• Suurin osa ulkomaalaisomisteisista
yrityksistä (40 %) toimii päätoimialoittain
tarkasteltuna teollisuudessa.
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• Suurimmat ulkomaalaisomisteiset yritykset
(henkilöstöä vähintään 250) toimivat
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• Vähintään 10 henkilöä työllistäviä
ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii 9 eri
päätoimialalla.
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 4. Ulkomaalaisomisteiset toimipaikat (henkilöstöä
vähintään 10) päätoimialoittain ja kokoluokittain
Satakunnassa, 2008.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (4): ulkomaalaisomisteisuuden teollisuustoimialoittainen jakautuminen
Satakunnassa
• Suurimmat ulkomaalaisomisteiset toimipaikat ovat
kulkuneuvojen valmistuksessa, metallien
jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa.
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• Yhteensä Satakunnassa toimii koneiden ja laitteiden
valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa ja
metallituotteiden valmistuksessa 50 %
ulkomaalaisomisteisista teollisuustoimipaikoista
(henkilöstö vähintään 10).
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 5. Ulkomaalaisomisteiset teollisuustoimipaikat
(henkilöstöä vähintään 10) teollisuuden päätoimialoittain ja
kokoluokittain Satakunnassa, 2008.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (5): Suurimpien (TOP50) Satakunnassa sijaitsevien ulkomaalaisomisteisten
toimipaikkojen kehitys 2000-luvulla: HENKILÖSTÖ

9 000

• TOP50 ulkomaalaisomisteisten yritysten
yhteenlaskettu henkilöstö on kasvanut noin
40 % 2000-luvulla Satakunnassa.

35

8 000

30

7 000
25

5 000

20

4 000

15

%

henkilöstö, lkm

6 000
TOP50 toimipaikkojen henkilöstö
Satakunnassa,
ulkomaalaisomisteiset (lkm)
TOP50 ulkomaalaisomisteisten
osuus teollisuuden henkilöstöstä
(%)

• TOP50 henkilöstömäärä suhteessa
Satakunnan teollisuuden henkilöstöön on
kasvanut reilusta 1/5:sta vuonna 2000 lähes
kolmannekseen vuonna 2007.
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 6. Viidenkymmenen suurimman Satakunnassa sijaitsevan
ulkomaalaisomisteisen toimipaikan (TOP50) yhteenlaskettu henkilöstö
(lkm) ja sen osuus Satakunnan teollisuuden henkilöstöstä (palkattu
henkilöstö ja yrittäjät), 2000–2007.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (6): Suurimpien (TOP50) Satakunnassa sijaitsevien ulkomaalaisomisteisten
toimipaikkojen kehitys 2000-luvulla: LIIKEVAIHTO
• TOP50 ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihto on
kaksinkertaistanut 2000-luvulla ja kasvu on ollut
erityisen suurta vuodesta 2006 lähtien.
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• TOP50 ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihto on
kasvanut nopeammin kuin Satakunnan teollisuudessa.
• TOP50 ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihto
suhteessa Satakunnan viennin arvoon on noussut
0,5:stä (2000) yli 0,7:ään (2007)
• TOP50 yrityslista (2008) löytyy julkaisusta (s. 52-53)
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Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 8. Viidenkymmenen suurimman Satakunnassa sijaitsevan
ulkomaalaisomisteisen toimipaikan (TOP50) yhteenlaskettu liikevaihto
(1000 €) ja sen osuus (%) Satakunnan teollisuuden liikevaihdosta ja
viennistä, 2000–2007.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (7): toimipaikkojen konsernimuotojen jakauma Satakunnassa
• Vähintään 10 henkilöä työllistävistä
toimipaikoista (1087 kpl) 354:llä on
konsernikytköksiä.
Kotimaisessa
kontrollissa oleva
monikansallinen
konserni; 137; 39
%

Täysin kotimainen
konserni; 120; 34
%

• Konsernimuodot jakautuvat varsin tasaisesti:
• Täysin kotimaisissa konserneissa 34 %
• Kotimaisissa MNE*:ssä 39 %
• Ulkomaisissa MNE*:ssä 27 %
* MNE = Multinational Enterprise

Ulkomaalaisessa
kontrollissa oleva
monikansallinen
konserni; 96; 27 %

Aineistossa vähintään 10 henkilöä työllistävät toimipaikat Satakunnassa
Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 9. Konsernimuotojen jakautuminen: konsernilla toimipaikka Satakunnassa.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (8): Täysin kotimaisen konserniin kuuluvat tytäryritykset Satakunnassa

Yhteisyritys; 2; 2
%
Väliemo; 10; 8 %
Osakkuusyritys;
10; 8 %

Emoyritys; 50; 42
%

• 40 % (48 kpl) täysin kotimaiseen konserniin
kuuluvista yrityksistä (joilla toimipaikka
Satakunnassa) on konsernissaan
tytäryhtiöasemassa.
• tytäryhtiöasemassa olevien yritysten
Satakunnan toimipaikkojen yhteenlaskettu
henkilöstö on 1,5 % Satakunnan työllisistä.
• Yritysluettelot löytyvät tutkimuksesta (s. 59 ja
61)

Tytäryritys; 48; 40
%

Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin
Kuvio 10. Täysin kotimaisen konserniin kuuluvan konserniyrityksen asema konsernissa:
yrityksellä toimipaikka Satakunnassa.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen

35

Tulokset (9): Ulkomaiseen monikansalliseen konserniin kuuluvat tytäryritykset
Satakunnassa:
KONSERNIEN MAAJAKAUMA
LUXEMBURG; 1
VIRO; 1
ALANKOMAAT; 1
SVEITSi; 3

KROATIA; 1

BELGIA; 1
IRLANTI; 1

JAPANI; 3

RUOTSI; 26

AUSTRALIA; 3

• Satakunnassa toimipaikkaa pitäviä
(henkilöstö vähintään 10) ulkomaisia
konserneja tulee 17 maasta.
• Ruotsalaiset konsernit ovat neljännes kaikista
(26 kpl).

VENÄJÄ; 3

TANSKA; 6

• 74 % tulee EU-maista.

NORJA; 7
SAKSA; 14
RANSKA; 8
YHDYSVALLAT; 9

1

BRITANNIA; 11

Yhdellä yrityksellä voi olla useampi konserniyritys, joilla on (useampi) toimipaikka Satakunnassa.
Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK Porin

yksikkö

Kuvio 12. Satakunnassa toimivien ulkomaisten konsernien maajakauma1:
konserniyrityksellä toimipaikka Satakunnassa.

TuKKK Porin yksikkö, Ari Karppinen
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Tulokset (10): Ulkomaiseen monikansalliseen konserniin kuuluvat tytäryritykset
Satakunnassa

Osakkuusyritys; 1; 1
%

• Satakunnassa vähintään 10 henkilöä työllistävistä
toimipaikoista kuuluu 96 sellaiselle yritykselle, joka
kuuluu ulkomaisessa kontrollissa olevaan
monikansalliseen konserniin.

Väliemo; 10; 10 %
Tytäryritys; 18; 19 %

• Vajaa viidennes (19 %) yrityksistä on
konsernissaan tytäryhtiöasemassa.
• Tytär- ja väliemoyritysasemassa olevien yritysten
Satakunnan toimipaikkojen yhteenlaskettu
henkilöstö on 2,5 % Satakunnan työllisistä.

Emoyritys; 67; 70 %

• Yritysluettelo löytyy julkaisusta (s. 64)

Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK Porin yksikkö

Kuvio 13. Ulkomaiseen konserniin kuuluvan yrityksen asema
konsernissa: yrityksellä toimipaikka Satakunnassa
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Tulokset (11): Kotimaiseen monikansalliseen konserniin kuuluvat tytäryritykset
Satakunnassa
• Satakunnassa vähintään 10 henkilöä työllistävistä
toimipaikoista kuuluu 128 sellaiselle yritykselle,
joka kuuluu kotimaisessa kontrollissa olevaan
monikansalliseen konserniin.

Yhteisyritys; 5; 4 %
Emoyritys; 35; 26 %
Väliemo; 48; 35 %
Osakkuusyritys; 6; 4
%

• Reilu kolmannes yrityksistä ja
tytäryritysasemassa.
• Tytäryritysasemassa olevien yritysten Satakunnan
toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstö on 3 %
Satakunnan työllisistä.
• Yritysluettelo löytyy julkaisusta (s. 69)

Tytäryritys; 43; 31
%

Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 14. Kotimaisessa määräysvallassa olevaan
monikansalliseen konserniin kuuluvan yrityksen asema
konsernissa: yrityksellä toimipaikka Satakunnassa.
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Tulokset (12): Kotimaiseen monikansalliseen konserniin kuuluvat tytäryritykset
Satakunnassa

Kuljetus, varastointi ja
tietoliikenne; 2; 5 %

Kiinteistö-, vuokrausja tutkimuspalvelut;
liike-elämän palvelut;
10; 23 %

Teollisuus; 23; 53 %

• Kotimaisessa kontrollissa olevien
monikansallisten konsernien tytäryhtiöistä
suurin osa (53 %, 23 kpl aineistossa) toimii
teollisuudessa.
• Seuraavaksi suurin osuus toimii liike-elämän
palveluissa (23 %, 10 kpl aineistossa).

Majoitus. Ja
ravitsemustoiminta; 1;
2%

Tukku- ja
vähittäiskauppa; 5; 12
%

Rakentaminen; 2; 5 %

* Jakauma tytäryhtiöiden mukaan. Monitytäryrityksinen konserni on laskettu jokaisen tytäryrityksen
mukaan.
Lähde: TuKKK Porin yksikkö perustuen Tilastokeskuksen tilastoihin

Kuvio 15. Kotimaisessa määräysvallassa olevan
monikansallisen konsernin päätoimialajakauma*:
tytäryrityksellä toimipaikka Satakunnassa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
1. Tytäryhtiötalouden aluetaloudellisesta merkityksestä ei ole olemassa
valmiiksi kerättyä tilastointia, mutta tietyin aineistorajauksin ja
tietokantoja yhdistämällä sitä voidaan alueellisesti kuvata
Tilastokeskuksen toimipaikka- ja konsernirekisteri aineistoilla.
•

Erityisesti ulkomaalaisomisteisuuden aluetaloudellista merkitystä olisi syytä
seurata vuosittain (TOP50)

2. Satakuntalaisten toimipaikkojen ulkomaalaisomisteisuuden merkitys on
kasvanut 2000-luvulla ja erityisesti 2005 vuoden jälkeen.
3. ”Pelkkien” tytäryhtiöiden työllisyysmerkitys on (vielä) varsin pieni
Satakunnassa.
4. Mitä pitäisi selvittää lisää?
•
•
•

•

Keskeisimpien ulkomaalaisomisteisten yritysten toimintaa ja sitoutumista
Satakuntaan => hankkeen 2. osa (valmistunut 2010 alussa). Ks. www,
satamiitari.fi
Selvityksessä ei tarkastelu sitä, millainen vaikutus
ulkomaalaisomisteisuuden kasvulla on Satakunnan aluetalouteen.
Selvityksen 1. osassa ei tarkastelu aluekehittämisen keinoja saada esiin
tytäryhtiötalouden parhaat puolet Satakunnan aluetalouden kannalta

LISÄTIETOJA: WWW.SATAMITTARI.FI
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KIITOS!

Ari Karppinen
Yhteystiedot: ari.karppinen(at)utu.fi
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