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Tässä muistiossa analysoidaan suurimpien yri-
tysten roolia Suomen kansantaloudessa. Mitta-
rina käytetään niiden Suomessa tuottamaa ar-
vonlisää. Lisäksi tarkastellaan näiden tärkeim-
pien yritysten merkitystä Suomen viime vuo-
sien talouskehityksessä. Tulosten mukaan 10 
arvonlisältään suurimman yrityksen joukko 
on monipuolinen, koostuen useista eri omis-
tuspohjan yrityksistä eri toimialoilla. Vuonna 
2013 nämä top10-yritykset tuottivat peräti 6,5 
% Suomen bkt:sta. Lisäksi suurimpien yritys-
ten tuottavuuden taso ja sen kasvuvauhti ovat 
huomattavasti korkeampia kuin yrityskentässä 
keskimäärin. Valtaosassa suurimmista yrityk-
sistä viime vuosien nopea tuottavuuskasvu on 
tosin saavutettu enemmän kustannussäästöillä 
kuin arvonlisän kasvulla.

1 Johdanto
Mitkä ovat tärkeimmät yritykset Suomen kan-
santaloudessa ja mikä on näiden suurten yri-
tysten merkitys Suomen talouskehityksessä? 
Näihin kysymyksiin vastataan tässä työssä.

Suuryritysten merkityksestä antaa viitteitä se, 
että Suomen tavaravienti on hyvin keskittynyt-
tä. Vuonna 2013 kymmenen isointa vientiyri-
tystä vastasi peräti kolmanneksesta koko tava- 
raviennistä (Tulli, 2014). Kun mukaan otetaan 
20 isointa vientiyritystä, osuus nousee jopa 50 

prosenttiin (Ali-Yrkkö, 2013). Osuus on selvästi 
korkeampi kuin Ruotsissa (36 %) ja Tanskassa 
(31 %). Tosin pelkät vientiluvut eivät arvover-
kostojen globalisoiduttua enää välttämättä ker-
ro kansantaloudellisesta merkityksestä.

Yksittäisillä yrityksillä saattaa olla suuri rooli 
koko talouden vaihteluissa. Niiden kehitys voi 
siis heiluttaa kokonaisia kansantalouksia. Jopa 
Yhdysvaltojen kaltaisessa suuressa maassa lä-
hes kolmasosa bkt:n heilahteluista selittyy 100 
suurimmalla yrityksellä (Gabaix, 2011). Suo-
ran vaikutuksen lisäksi yritykset vaikuttavat 
kansantalouteen myös epäsuorasti. Ne ostavat 
muilta yrityksiltä raaka-aineita, komponentte-
ja ja palveluita, jolloin veturiyritysten heilahte-
lut välittyvät muihin yrityksiin. Nämä epäsuo-
rat vaikutukset voivat olla moninkertaisia suo-
raan vaikutukseen verrattuna (Di Giovanni et 
al., 2014).

Suurten yritysten merkittävä rooli jopa Yhdys- 
valtojen kaltaisessa suuressa maassa herättää 
kysymyksen siitä, mikä on niiden merkitys  
pienemmässä maassa. Ei liene yllättävää, että 
yleensä näissä pienissä maissa suurimmilla yri-
tyksillä on vieläkin isompi merkitys näiden 
maiden talouskehitykselle (di Giovanni ja Lev- 
chenko, 2012). Suomessa suurimpien yritysten 
bkt-vaikutuksen tutkimus on rajoittunut käy-
tännössä vain yhteen yritykseen – Nokiaan 
(Ali-Yrkkö et al., 2000; Ali-Yrkkö, 2010 ja Ali-
Yrkkö et al., 2013).
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2 Aineisto ja menetelmät
Tässä työssä tärkeimpien yritysten kriteerinä 
on Suomessa tuotettu arvonlisä eli jalostusarvo. 
Kansantalouden kannalta nimenomaan arvon-
lisä on oleellista, koska maassa tuotetut kaik-
kien organisaatioiden arvonlisät summautuvat 
kyseisen maan bruttokansantuotteeksi (bkt). 
Toisin kuin kansantalouden tilinpidossa, tässä 
työssä yrityksiin on luettu myös pankit ja  
vakuutuslaitokset.

Analyyseissä on käytetty neljää eri aineistoa: 
Asiakastieto Oy:n tilinpäätöstietokantaa, Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen (PRH)  tietokantaa 
yritysten tilinpäätöksistä, konsernien vuosiker-
tomuksia ja yrityksiltä itseltään saatuja tieto-
ja. Tärkeimpien yritysten etsiminen tehtiin use-
assa vaiheessa: Aluksi käytettiin Asiakastiedon 
tietokantaa arvonlisältään suurimpien yritys-
ten löytämiseksi. Asiakastiedon aineistossa oli-
vat tilinpäätöstiedot sekä konsernitasolla, emo-
yhtiötasolla että tytäryritystasolla. Tuoreimmat 
tiedot olivat vuodelta 2012. Konsernitason tie-
toihin oli konsolidoitu myös ulkomaisten tytär-
yhtiöiden tiedot. Sen sijaan emoyhtiön ja koti-
maisten tytäryritysten tiedot koskivat vain Suo-
men yksiköiden toimintaa. Tästä syystä Suo-
messa toimivan emoyhtiön ja sen omistamien 
kotimaisten tytäryritysten tiedot laskettiin yh-
teen, jolloin saatiin laskettua kunkin konsernin 
Suomen toiminnan laajuus. Aineistoon lisättiin 
joitain suurten yritysten emoyhtiöiden, niiden 
Suomessa sijaitsevien tytäryritysten sekä pank-
kien tietoja, jotka alun perin puuttuivat Asia-
kastiedon aineistosta. Puuttuvat tiedot hankit-
tiin PRH:n tilinpäätöstietokannasta.

Kuten aiemmin mainittiin, kansantaloudelle 
oleellisinta on yrityksessä tuotettu arvonlisä. 
Konsernin i Suomen toiminnan arvonlisä 
     vuodelle t laskettiin seuraavasti käyt-
tämällä yhteenlaskettuja emoyhtiön ja Suomes-
sa toimivien tytäryritysten tietoja:

 (1)

, missä

 = Suomen yksiköiden yhteenlaskettu 
  liikevoitto,
 = Suomen yksiköiden yhteenlasketut  
  työvoimakustannukset,
 = Suomen yksiköiden yhteenlasketut  
  poistot ja arvonalennukset,
 = Suomen yksiköiden yhteenlasketut  
  vuokrakustannukset

Aiemmissa ulkomailla tehdyissä tutkimuksis-
sa on suurimpien yritysten merkitystä arvioitu 
käyttämällä mittarina niiden liikevaihtoa. Lii-
kevaihtoa parempi mittari on kuitenkin arvon-
lisä, sillä se on yhteismitallinen bruttokansan-
tuotteen (bkt) kanssa. Liikevaihdon käyttöä voi 
kuitenkin perustella sillä, että tätä kautta mu-
kaan tulevat myös osa-, komponentti- ja mui-
den ostojen kautta syntyvät kerroinvaikutuk-
set. Tällöin kuitenkin näiden ostojen tulisi ol-
la tehty vain kotimaasta, mikä tänä päivänä ei 
ole realistinen oletus. Tuoreimpien tietojen mu-
kaan Suomen jokaisen vientieuron takaa löytyy 
keskimäärin 40 senttiä tuontipanoksia (Ali-Yrk-
kö ja Rouvinen, 2015). Myös Ruotsissa ja Tans-
kassa tuontiosuus on samaa luokkaa. Toinen 
puute aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa 
on ollut se, että niissä on usein käytetty liike-
vaihtolukuja, jotka ovat olleet monikansallisten 
yritysten globaaleja lukuja. Monikansallisten 
yritysten globaali liikevaihto on monesti mo-
ninkertainen verrattuna kyseisessä maassa ole-
vien yksiköiden liikevaihtoon. Globaalit luvut 
siis yliarvioivat kansallista merkitystä.

Tässä työssä pureudutaan suurimpien yritysten 
rooliin Suomen kansantaloudessa. Suuruus- tai 
tärkeyskriteerinä on arvonlisä, mikä on kansan-
talouden näkökulmasta ylivoimainen mittari 
liikevaihtoon verrattuna. Toinen selkeä paran-
nus aiempiin tutkimuksiin verrattuna on se, et-
tä tarkastelemme nimenomaan Suomessa sijait-
sevien yksiköiden lukuja emmekä näiden yri-
tysten globaaleja lukuja.

Tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat:

– Mitkä ovat tärkeimmät (arvonlisältään 
suurimmat) Suomessa toimivat yritykset?

– Miten näiden yritysten Suomen yksiköi-
den toiminta on kehittynyt?

– Mikä vaikutus suurimmilla yrityksillä on 
ollut Suomen talouskehitykseen viime 
vuosina?

– Eroaako suurimpien yritysten tuottavuu-
den kehitys muista yrityksistä?

Tutkimus etenee seuraavasti. Luvussa kaksi 
kuvataan aineisto ja menetelmät. Luvussa kol-
me keskitytään analyyseihin ja niiden tuloksiin. 
Lopuksi, luvussa neljä esitetään yhteenveto ja 
johtopäätökset.

Tutkimus etenee seuraavasti. Luvussa kaksi kuvataan aineisto ja menetelmät. Luvussa kolme keskitytään 
analyyseihin ja niiden tuloksiin. Lopuksi, luvussa neljä esitetään yhteenveto ja johtopäätökset. 
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Näin saatiin muodostettua aineisto, joka lai-
tettiin vuosittaiseen suuruusjärjestykseen Suo-
messa tuotetun arvonlisän perusteella. Aineis-
tossa oli kaikkiaan 15 261 havaintoa koskien 
vuosia 2008–2012.

Perustuen vuoden 2012 tietoihin tästä joukos-
ta poimittiin Suomen arvonlisältään 40 suurin-
ta konsernia. Näiden tietoja täydennettiin kos-
kemaan vuotta 2013. Tietoja kysyttiin sekä yri-
tyksiltä itseltään että käyttämällä PRH:n tilin-
päätöstietokantaa. Näin saatiin muodostettua 
lopullinen aineisto, josta pystyttiin poimimaan 
vuoden 2013 kymmenen suurinta yritystä.

 
Arvonlisältään Suomen tärkeimmät yritykset

Vuonna 2008 ylivoimaisesti eniten arvonlisää 
tuotti Nokia (kuvio 1). Se tuotti Suomessa ar-
vonlisää yli 4.8 miljardia euroa. Summan suu-
ruutta kuvaa se, että se ylitti kolmen seuraavak-
si suurimman yrityksen yhteenlasketun arvon-
lisän.

Nokian lisäksi vuoden 2008 kymmenen suu-
rimman joukkoon kuuluivat myös pankit 
Nordea ja OP-Pohjola. Molemmat niistä tuot-
tivat Suomessa arvonlisää yli miljardin euron 
edestä. Suurimpien joukkoon kuuluivat myös 
kolme metsä- ja paperiteollisuuden yritystä: 
UPM-Kymmene, Stora-Enso ja Metsä Group.

Vuoden 2013 suurimpien yritysten joukko on 
hieman muuttunut vuodesta 2008. Kolme yri-
tystä on vaihtunut. Neste Oil, Elisa ja Finnair 
ovat nousseet kymmenen suurimman jouk-
koon. Vaikeuksiin joutuneet Nokia ja Rauta-
ruukki ovat pudonneet 10 suurimman yritykset 
listalta samoin kuin paperiyhtiö Stora Enso.

Kaiken kaikkiaan sekä vuoden 2008 että 2013 
kymmenen arvonlisältään suurimman yrityk-
sen listat koostuvat varsin erilaisista yrityksistä 
(kuviot 1 ja 2). Mukana on pankkeja ja palvelu- 
sekä teollisuusyrityksiä. Lisäksi mukaan kuulu-
vat myös ulkomaalaisomisteiset yritykset ABB 
ja Nordea Finland.

 
Suurimpien kansantaloudellinen merkitys

Vuonna 2008 sen vuoden suurimmat yritykset 
tuottivat lähes 9 prosenttia Suomen kokonais-
tuotannosta (kuvio 3). Peräti kolmannes täs-
tä selittyy vain yhdellä yrityksellä eli Nokialla. 
Nokian vaikeudet johtivat sen arvonlisän dra-
maattiseen putoamiseen, minkä johdosta vuo-
den 2008 top10-yritysten osuus Suomen bkt:sta 
aleni 6 prosenttiin vuonna 2013. Vaikka suurin 
selitys pudotukseen löytyy siis yhdestä yrityk-
sestä, se ei ole ainoa selitys. Myös Nokia poislu-
ettuna vuoden 2008 suurimpien yritysten osuus 
hieman alentunut vuoteen 2013 mennessä.

Huom. Järjestys perustuu konsernien Suomessa tuottamaan arvonlisään. Listalle on otettu vain yritykset, jotka eivät ole 
monopoliasemassa. Tästä syystä VR, Itella, Senaatti-kiinteistöt ja Veikkaus on jätetty pois listalta, vaikka niiden tuottama 
arvonlisä Suomessa on suuri. Luvut on esitetty käyvin hinnoin, joten niitä ei ole deflatoitu.
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Entä sitten vuoden 2013 suurimmat yritykset? 
Kuten edellä kerrottiin, vuoden 2013 top10-yri-
tysjoukko ei ole täsmälleen sama kuin vuonna 
2008. Vuonna 2013 sen hetkiset top10-yritykset 
tuottivat 6,5 % bkt:sta (kuvio 4). Näiden yritys-
ten merkitys on hieman noussut vuodesta 2008, 
jolloin niiden osuus oli 6,0 %. Suurimpien yri-
tysten Suomen arvonlisä on siis kasvanut nope-
ammin kuin muiden yritysten.

 
Suurimpien merkitys ja 
viime vuosien talouskehitys

Vaikutus talouskasvuun

Vuoden 2008 suurimpien yritysten kehitys on 
vaikuttanut koko kansantalouteen (taulukon 

1 sarakkeet a ja b). Suurin yksittäinen tekijä on 
ollut Nokian vaikeudet. Nokian lisäksi myös 
suurimmat paperiteollisuuden yritykset olivat 
vuosina 2009–2012 vaikeuksissa. Samaan sar-
jaan kuuluu myös Rautaruukki, jonka Suomes-
sa syntynyt arvonlisä putosi alle puoleen vuo-
sina 2008–2013.

2008–2013 suurimpien yritysten vaikutus Suo-
men talouskasvuun on vaihdellut voimakkaas-
ti. Vuoden 2008 suurimmilla yrityksillä on ollut 
talouskasvua hidastava vaikutus vuosina 2009, 
2011 ja 2012 sekä kiihdyttävä vaikutus vuosi-
na 2010 ja 2013. Vuonna 2010 viidesosa talous-
kasvusta selittyi kymmenellä suurimmalla yri-
tyksellä. Vuonna 2013 puolestaan 10 suurim-
man yrityksen kontribuutio talouskasvuun oli 
0,2 prosenttiyksikköä (sarake a), kun muun ta-

2.8% 0.2%

5.9% 5.8%

2008 2013

Vuoden 2008 top10-yritysten osuus 
Suomen bkt:sta
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Huom. Top10-yritykset sisältävät ne kymmenen konsernia, jotka 
tuottivat vuonna 2008 eniten jalostusarvoa Suomessa. Osuuksia 
perushintaisesta bkt:sta.
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Huom. Top10-yritykset sisältävät ne kymmenen konsernia, jotka 
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Top10-yritysten vaikutus talouskasvuun, %-yksikköä

 (a) (b) (c) (d) 
 Top10-yritysten Muun kansantalouden Top10-yritysten Muun kansantalouden 
 kontribuutio kontribuutio kontribuutio kontribuutio

Taulukko 1

2009 -2,0 %-yks. -6,3 %-yks. 0,1 %-yks. -8,4 %-yks.
2010 0,6 %-yks. 2,4 %-yks. 0,4 %-yks. 2,6 %-yks.
2011 -1,1 %-yks. 3,7 %-yks. 0,2 %-yks. 2,4 %-yks.
2012 -0,7 %-yks. -0,7 %-yks. 0,0 %-yks. -1,4 %-yks.
2013 0,2 %-yks. -1,5 %-yks. 0,1 %-yks. -1,4 %-yks.

ETLA

 Vuoden 2008 top10-yritykset Vuoden 2013 top10-yritykset
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louden kontribuutio jäi -1.5 prosenttiyksikköön 
(sarake b). Suurimpien yritysten kehitys ei siis 
kaikkina vuosina ole mennyt samaan suuntaan 
muun talouden kanssa.

Toisin kuin vuoden 2008 top10-yrityksillä, vuo-
den 2013 kymmenen suurimman yrityksen vai-
kutus Suomen talouskasvuun on ollut joka vuo-
si positiivinen aikavälillä 2009–2013 (taulukon 
1 sarakkeet c ja d). Niiden yhteenlaskettu inflaa-
tiokorjattu arvonlisä on siis kasvanut vuosittain. 
On kuitenkin syytä huomioida, että arvonlisän 
muutokset vaihtelevat yrityksittäin. Vuoden 
2013 top10-yritysten joukkoon kuuluu siis se-
kä sellaisia yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet ar-
vonlisäänsä että niitä, joilla se on supistunut.

Suurimpien merkitys työllistäjänä on pienentynyt

Vuonna 2008 sen hetken 10 suurinta yritystä 
työllistivät Suomessa runsaat 104 000 henkilöä. 
Määrä vastasi 6,6 prosenttia kaikkien yritysten 
ja rahoituslaitosten työllisyydestä (taulukon 2 
a-sarake). Tämän jälkeen näiden yritysten Suo-
men henkilöstömäärä on pienentynyt. Vuon-
na 2013 samaiset yritykset työllistivät Suomes-
sa 75 000 henkilöä. Henkilöstöä oli vähennet-
ty enemmän kuin muissa yrityksissä, sillä suu-
rimpien osuus pieneni 5 prosenttiin.

Suurin selitys henkilöstön pienenemiseen löy-
tyy Nokian vaikeuksista ja niitä seuranneista ir-
tisanomisista. Kaikki ei kuitenkaan selity vain 
Nokian vaikeuksilla, sillä tämän yritysjoukon 
Suomen henkilöstömäärä on pienentynyt vaik-
ka Nokiaa ei otettaisi huomioon (taulukon 2 b-
sarake).

Havainto henkilöstön vähenemisestä toistuu 
myös vuoden 2013 suurimmilla yrityksillä (tau-
lukon 2 c-sarake). Tässä joukossa henkilöstön 
väheneminen on ollut vähäisempää. Vuosina 
2008–2013 näiden yritysten Suomen henkilöstö-
määrä pieneni vajaasta 79 000:sta 64 300:aan.

Suurimmilla selvästi korkeampi tuottavuus

Suurimmilla yrityksillä on selvästi korkeampi 
tuottavuus (arvonlisä/henkilöstö) kuin muulla 
yritysjoukolla keskimäärin (kuvio 5). Ero mui-
hin yrityksiin on hämmästyttävän suuri. Suu-
rimmat yritykset tuottavat henkilöä kohti noin 
kaksinkertaisen summan verrattuna muuhun 
yrityssektoriin (yritysten lisäksi tässä vertailu-
joukossa ovat mukana myös rahoituslaitokset). 
Tulos ei juuri muutu, vaikka vertailusta poiste-
taan pankit ja muut rahoituslaitokset (ks. liite, 
kuvio 7).

Tuottavuuden tason lisäksi top10- ja muiden 
yritysten välillä on suuria eroja tuottavuuden 
kasvuvauhdissa (kuvio 6). Nokian vaikeuksien 
myötä vuoden 2008 top10-yritysten tuottavuus 
laski 8,2 % vuosien 2008 ja 2013 välissä (kuvi-
on 6 vasemmanpuolisin tarkastelu). Muilla yri-
tyksillä laskuvauhti jäi puolet pienemmäksi 
(-4,2 %).

Nokian suuresta painoarvosta johtuen sen 
kehitys peittää alleen muiden top10-yritys-
ten tuottavuusmuutokset. Kun Nokian kehi-
tys poistetaan tarkastelusta, niin vuoden 2008 
top10-yritykset ovatkin kasvattaneet tuotta-
vuuttaan yli 18 prosenttia (kuvion 6 keskim-
mäinen tarkastelu).

Suurimpien yritysten merkitys työllistäjänä

Taulukko 2

ETLA

 (a) (b) (c) 
 Vuoden 2008 Vuoden 2008 Vuoden 2013 
 top10-yritykset top10-yritykset ilman Nokiaa top10-yritykset

2008 6.6 % 5.1 % 5.0 %
2009 6.2 % 4.8 % 4.8 %
2010 6.1 % 4.7 % 4.7 %
2011 5.8 % 4.7 % 4.7 %
2012 5.2 % 4.4 % 4.5 %
2013 5.0 % 4.2 % 4.3 %

Huom. 10 arvonlisältään suurimman yrityksen osuuksia yritysten ja rahoituslaitosten yhteenlasketusta työntekijöiden 
määrästä. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä perustuu Tilastokeskuksen tietoihin.
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Dramaattisin ero top10-yritysten ja muiden yri-
tysten välillä koskee vuoden 2013 suurimpia 
yrityksiä. Niiden tuottavuus kasvoi yli 30 pro-
senttia vuosien 2008 ja 2013 välillä (kuvion 6 
oikeanpuolinen tarkastelu). Sen sijaan muis-
sa yrityksissä ja rahoituslaitoksissa tuottavuus 
keskimäärin laski. Tulos pysyy samana vaikka 
rahoituslaitokset poistettaisiin tarkastelusta (ks. 
liite, kuvio 8).

Näin suuri ero tuottavuuskasvussa herättää ky-
symyksen siitä, mitkä tekijät selittävät eron. Se-
litys löytyy enemmän henkilöstövähennyksis-
tä kuin siitä, että arvonlisän volyymi olisi kas-
vanut. Vuoden 2008 top10-yritysten yhteen-
lasketun arvonlisän volyymi on jopa laskenut 
vuosien 2008–2013 välillä (ks. kuvio 9, liittees-
sä). Vuoden 2013 top10-yritysten yhteenlasket-
tu arvonlisän volyymi on sen sijaan kasvanut 
lähes 8 prosenttia vuodesta 2008. Verrattuna tä-
män yritysjoukon tuottavuuskasvuun (32 %) 
voidaan havaita, että suurin osa tuottavuuskas-
vusta on tässäkin joukossa tullut henkilöstövä-
hennysten kautta.

 
3 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa saatiin neljä päätulosta.

Ensiksi, Suomen arvonlisältään kymmenen suu-
rinta konsernia muodostavat varsin monipuoli-
sen yritysjoukon. Kymmenen suurimman jouk-
koon kuuluu niin teollisuus-, palvelu- kuin ra-
hoitusalankin yrityksiä. Monipuolisuus näkyy 
myös omistusrakenteessa. Mukana on myös ul-

komaalaisomisteisia yrityksiä. Vuoden 2013 
suurimpien lista herättää kuitenkin yhden ky-
symysmerkin. Mukana ei ole kuin yksi yritys, 
joka voidaan lukea korkean teknologian teolli-
suusyrityksiin. Aiemmin ylivoimaisena ykkös-
yrityksenä ollut Nokia on pudonnut kymme-
nen suurimman yrityksen joukosta pois.

Toiseksi, kymmenen suurinta yritystä ovat tuot-
taneet merkittävän osan Suomen kokonaistuo-
tannosta. Vuonna 2008 ne synnyttivät peräti 9 
prosenttia bkt:sta. Nykyään 10 suurimman yri-
tyksen osuus bkt:sta on pienempi (6,5 %) johtu-
en Nokian vaikeuksista. Käytännössä suurim-
pien yritysten merkitys on kuitenkin suurempi, 
sillä mukaan ei ole laskettu ostojen ja hankinto-
jen kautta tulevia epäsuoria vaikutuksia.

Kolmanneksi, 10 suurimman yrityksen tuotta-
vuuden taso (arvonlisä/henkilö) on yli kaksin-
kertainen verrattuna siihen, mitä se on keski-
määrin muilla yrityksillä. Ero on häkellyttä-
vän suuri. Korkealla henkilöä kohti tuotetulla 
arvonlisällä on merkittävä vaikutus sekä mah-
dolliseen palkkatasoon että yritysten voittoihin. 
Mikäli yritys pystyy tuottamaan huomattavas-
ti arvonlisää henkilöä kohti, sillä on mahdollis-
ta samaan aikaan maksaa korkeahkoja palkkoja 
ja tuottaa isoa voittoa.

Neljänneksi, suurimmat 10 yritystä ovat nos-
taneet tuottavuuttaan huomattavasti viimeis-
ten vuosien aikana. Sen sijaan muissa yrityk-
sissä tuottavuus on keskimäärin laskenut. Vuo-
den 2013 suurimmat yritykset pystyivät nosta-
maan tuottavuuttaan peräti 32 prosenttia vuosi-

139020 68164 157201 68164 174730 67100

Tuottavuuden taso top10-yrityksissä 
verrattuna muihin yrityksiin

5

Huom. Vuoden 2013 arvonlisä/henkilöstö, eur.
Kyseessä on koolla painotetut keskiarvot.

Vuoden 2008 
top10-konsernit

Vuoden 2008 
top10-konsernit 
ilman Nokiaa

ETLA

Vuoden 2013 
top10-konsernit

Top10 Muut Top10 Muut Top10 Muut 

-8.2 % -4.2 %

18.5 %

-4.2 %

32.0 %

-8.8 %

Tuottavuuskasvu top10-yrityksissä 
verrattuna muihin yrityksiin

6

Huom. Yhteenlaskettu muutos vuosien 2008 ja 2013 välillä. Laskettu 
vuoteen 2008 deflatoiduista jalostusarvo/henkilöstö -luvun 
muutoksista. Painotettu koolla.

Vuoden 2008 
top10-konsernit

Vuoden 2008 
top10-konsernit 
ilman Nokiaa

ETLA

Vuoden 2013 
top10-konsernit

Top10 Muut Top10 Muut Top10 Muut 
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en 2008 ja 2013 välillä. Sen sijaan muissa yrityk-
sissä tuottavuus laski keskimäärin lähes 9 pro-
senttia. Suurimpien yritysten tuottavuuskasvu 
on kuitenkin saavutettu valtaosin henkilöstövä-
hennyksillä eikä sillä, että arvonlisä olisi reaali-
sesti kasvanut.

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että vain 
kourallinen yrityksiä tuottaa varsin suuren 
osan kokonaistuotannosta. Lisäksi niillä on ko-
ko talouden tuottavuutta lisäävä vaikutus. Täs-
sä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole otettu huo-
mioon suurimpien yritysten kautta tulevia ker-
rannaisvaikutuksia, joita tulee niiden alihankin-
tojen ja muiden ostojen kautta. Luonteva jatko 
olisi siis selvittää, millainen kokonaisvaikutus 
suurimmista yrityksistä tulee koko talouteen.
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Liitekuviot
Tuottavuuden taso ja tuottavuuskasvu ilman 
rahoituslaitoksia

Huom. Suurimpien listasta on näissä analyy-
seissä (kuviot 7 ja 8) poistettu rahoituslaitok-
set. Niiden tilalle ei ole otettu seuraavaksi suu-
rimpia yrityksiä. Tästä syystä esimerkiksi kuvi-
on 7 vasemmanpuolisen tarkastelun punaisen 
pylvään lukujen laskemisessa on mukana vain 
8 yritystä, koska alkuperäisessä vuoden 2008 
top10-listassa (esitetty kuviossa 1) oli mukana 2 
pankkia.

125515 68413 139562 68413 160156 67398

Tuottavuuden taso (pl. rahoitus-
laitokset) top10-yrityksissä 
verrattuna muihin yrityksiin

7

Huom. Vuoden 2013 arvonlisä/henkilöstö, eur.

Vuoden 2008 
top10-konsernit

Vuoden 2008 
top10-konsernit 
ilman Nokiaa

ETLA

Vuoden 2013 
top10konsernit

Top10 Muut Top10 Muut Top10 Muut 

-13.0 % -3.2 %

15.5 %
-3.2 %

38.8 %

-8.3 %

Tuottavuuskasvu top10-yrityksissä 
(pl. rahoituslaitokset) verrattuna 
muihin yrityksiin

8

Huom. Yhteenlaskettu muutos vuosien 2008 ja 2013 välillä. Laskettu 
vuoteen 2008 deflatoiduista jalostusarvo/henkilöstö -luvun 
muutoksista.

Vuoden 2008 
top10-konsernit

Vuoden 2008 
top10-konsernit 
ilman Nokiaa

ETLA

Vuoden 2013 
top10-konsernit

Top10 Muut Top10 Muut Top10 Muut 

14978.8 9871.7 10127.8 9449.1 10245.1 11048.9

Suurimpien yritysten kotimaisen 
arvonlisän volyymi

9

Huom. Arvonlisä vuoden 2008 hinnoin, miljoonaa eur.

Vuoden 2008 
top10-konsernit

Vuoden 2008 
top10-konsernit 
ilman Nokiaa

ETLA

Vuoden 2013 
top10-konsernit

2008 2013 2008 2013 2008 2013 


