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Yritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna
teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa vuonna 2020
Katsausta korjattu 16.12.2021.

Teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yritysten kannattavuus parani koronasta huolimatta vuonna
2020 käyttökatteella mitattuna vuoteen 2019 verrattuna. Teollisuuden ja rakentamisen käyttökateprosentti
kasvoi 0,9 ja kaupan 0,5 prosenttiyksikköä. Palvelualojen kannattavuus sen sijaan heikkeni 0,5
prosenttiyksikköä. Ilman palvelualoille maksettuja tukia kannattavuus olisi heikentynyt hieman yli
prosenttiyksikön. Liikevaihto kasvoi kaupan ja rakentamisen toimialoilla vuonna 2020, mutta laski
teollisuudessa ja palvelualoilla. Teollisuudessa liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon ja liiketoiminnan
muiden tuottojen laskua enemmän, mikä näkyi käyttökateprosentin kasvuna.

Yritysten käyttökate 2019–2020

Palvelualoista kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin,
majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteiden, viihteen ja virkistystoiminnan toimialoilla. Näillä
toimialoilla korona ja sen vuoksi tehdyt rajoitukset vaikuttivat erityisen paljon. Palvelualojen kannattavuus
heikkeni vuoteen 2019 verrattuna myös liiketulosprosentilla mitattuna, yhteensä 1,8 prosenttiyksikköä.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 16.12.2021

Yritykset 2020



Teollisuusyritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna erityisesti elektroniikkateollisuudessa
sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa. Liiketulosprosentilla mitattuna teollisuuden kannattavuus
pysyi edellisvuoden tasolla. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla kannattavuus parani myös
liiketulosprosentilla mitattuna: kaupassa 0,4 prosenttiyksikköä ja rakentamisessa 1,0 prosenttiyksikköä.

Yritysten rahoitustulosprosentti heikentyi teollisuuden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla.
Rakentamisessa rahoitustulosprosentti kasvoi puolestaan 1,0 prosenttiyksikköä. Teollisuudessa ja kaupassa
rahoitustulosprosentti supistui erityisesti rahoituskuluissa raportoitavista arvonalentumisista johtuen. Myös
nettotulosprosentti sekä kokonaistulosprosentti laskivat teollisuudessa, kaupassa ja palvelualoilla.
Rakentamisessa vastaavissa tunnusluvuissa oli kasvua.

Yritysten rahoitustulos 2019–2020

Yllä olevissa kappaleissa olevat tiedot perustuvat yritysten tilinpäätöstilastoon, josta löytyy tietoja
teollisuuden (TOL B-E), rakentamisen (TOL F), kaupan (TOL G) ja muiden palveluiden toimialoilta,
lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialaa (TOL H-S, pl. K).

Yritysten määrä väheni hieman vuonna 2020
Yritysten lukumäärä oli vuonna 2020 yhteensä 368 600. Yritysten lukumäärä väheni 0,4 prosenttia vuodesta
2019. Yritysmäärä supistui eniten maa- ja metsätaloudessa, jossa yritysten lukumäärä väheni 3 900
yrityksellä, eli noin 5,0 prosenttia. Yritysten määrä lisääntyi puolestaan eniten ammatillisen, tieteellisen
ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa lukumäärä kasvoi 1 200 yrityksellä, eli 3,3 prosenttia.
Prosentuaalisesti eniten yritysten määrä lisääntyi rahoitus- ja vakuutusalalla, jossa yritysmäärä kasvoi 10,2
prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Koronan kurittamilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteet, viihteet ja virkistys – toimialoilla
yritysten lukumäärissä näkyi jopa kasvua. Majoituksen- ja ravitsemistoiminnan toimialalla yritysten
lukumäärä kasvoi maltillisesti 16 yrityksellä, eli 0,1 prosenttia. Kasvu selittyy majoitusalan yritysten
lisääntymisellä. Taiteet, viihteet ja virkistys -toimialalla yritysten lukumäärä kasvoi 91 yrityksellä, eli 1,0
prosenttia vuodentakaisesta. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla yritysten lukumäärä väheni 71
yrityksellä, eli 0,4 prosenttia. Toimialan lasku jäi maltilliseksi erityisesti posti- ja kuriiritoimintaa
harjoittavien yritysten lisääntymisen vuoksi.

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa joulukuussa
julkaistavien lopullisten tietojen osalta kaikki toimialat, myös alkutuotannon (TOL A). Kiinteistöalan
toimialalla (TOL 68) osa liikevaihdosta saattaa vuonna 2020 näkyä muissa liiketoiminnan tuotoissa
tietolähteenä käytettävän elinkeinoverolomakkeen raportointitavan muutoksesta johtuen.
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Lisää tietoa yritysten kehityksestä koronavuonna 2020 löytyy katsauksesta.

Tilaston tietopohja
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten
tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla
myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Tiedot
pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla
kyselyllä. Tilaston yhteydestä löytyy erilliset taulukot voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin
(y-tunnuksiin) perustuen.

Yritysten toimipaikkoja kuvaavia tietoja löytyy Alueellisesta yritystoimintatilastosta. Suomessa toimivien
ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkempia tietoja löytyy Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastosta. Nämä
yritykset sisältyvät myös yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.
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Yritysten kehitys koronavuonna 2020 (Korjattu 16.12.2021)
Korjaus 16.12.2021. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Suomessa toimi vuonna 2020 yhteensä 368 600 yritystä, joista 4 360 oli ulkomaalaisomisteisia. Yrityksillä
oli yhteensä 403 300 toimipaikkaa, ja niissä tehtiin 1,5 miljoonaa henkilötyövuotta. Pitkään jatkunut
henkilöstömäärän kasvu taittui laskuun Suomeen rantautuneen koronakriisin takia. Kaikkien toimipaikkojen
yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski 25 000 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Henkilötyövuosien laskusta
yli 80 prosenttia kohdistui palvelualojen toimipaikoille.

Korona näkyi usean toimialan kehityksessä
Vuonna 2020 yritysten liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna yhteensä 16,9 miljardia euroa, eli 3,9
prosenttia. Vuonna 2019 yritysten liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia. Vuonna 2020 toimialoista eniten
laskivat liikevaihdolla mitattuna majoitus- ja ravitsemistoiminnan, taiteiden, viihteen ja virkistyksen,
kuljetuksen ja varastoinnin, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä koulutuksen toimialat. Kasvua sen sijaan
oli eniten kaivostoiminnan, terveys- ja sosiaalipalveluiden, vesi- ja jätehuollon, informaation ja viestinnän
sekä rakentamisen toimialoilla. Lähes kaikilla toimialoilla liikevaihto kehittyi heikommin kuin vuonna
2019. Liikevaihto kehittyi edellisvuotta positiivisemmin kaivostoiminnan, kaupan sekä vesi- ja jätehuollon
toimialoilla. Myös taiteiden, viihteen ja virkistyksen alalla toimivien yritysten liikevaihto laski edellisvuonna
voimakkaammin, mutta vuoden 2019 lasku selittyi raportointikäytännön muutoksella.

Toimialojen liikevaihdon kehitys vuonna 2019 ja 2020

Koronan sekä siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutukset näkyvät toimialojen liikevaihdon kehityksessä.
Koronan vaikutukset, sekä rajoitusten että taudin aiheuttaman varovaisuuden muodossa, iskivät erityisesti
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majoitus- ja ravitsemistoimialan sekä taiteet, viihteet ja virkistys -toimialan yrityksiin. Myös kuljetuksen
ja varastoinnin yrityksillä näkyy koronasta johtuvaa laskua erityisesti ilma- ja vesiliikenteen toimialoilla.

Koronan vaikutuksia voi nähdä myös kasvaneiden toimialojen kehityksessä. Kullan hinta nousi vuonna
2020 koronan aiheuttaman talouden epävarmuuden kasvaessa ja näkyi kaivostoiminnan toimialalla
liikevaihdon kasvuna. Myös koronan myötä lisääntynyt etätyö ja kotona vietetty vapaa-aika näkyy
informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihdon kasvussa.

Euromääräisesti liikevaihto supistui eniten edellisvuoteen verrattuna teollisuudessa. Prosentuaalisesti
teollisuuden liikevaihdon lasku ei kuitenkaan aivan yltänyt viiden eniten laskeneen toimialan joukkoon.
Teollisuuden ja kaupan toimialat ovat muita kirjaintason toimialoja selkeästi suurempia, minkä takia niissä
tapahtuvat muutokset ovat euromääräisesti mitattuna usein suuria. Teollisuudessa liikevaihto laski erityisesti
kemian-, öljy- ja paperiteollisuuden toimialoilla. Kaupan toimiala näkyy puolestaan euromääräisesti
liikevaihdoltaan eniten kasvaneiden toimialojen listalla. Kaupan toimialoista kasvoivat erityisesti
päivittäistavarakauppa ja elintarvikkeiden tukkukauppa, verkkokauppiaiden myynti sekä farmaseuttisten
tuotteiden tukkukauppa.

Euromääräisesti liikevaihdolla mitattuna eniten kasvaneet ja
laskeneet toimialat vuonna 2020

Henkilöstömäärän kehitys oli toimialoilla pääsääntöisesti samansuuntaista kuin liikevaihdon kehitys.
Henkilöstömäärä laski eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä
työllistämistoiminnan toimialoilla. Liikevaihdon kehityksestä poiketen henkilöstömäärä kasvoi sähkö-,
kaasu- ja lämpöhuollon toimialalla sekä kiinteistöalalla ja koulutuksessa. Tukku- ja vähittäiskaupassa
henkilöstömäärä puolestaan laski liikevaihdon kasvusta huolimatta.
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Toimialojen henkilöstömäärän kehitys vuonna 2019 ja 2020

Korona kohteli maakuntia vaihtelevasti
Maakunnissa toimialoittainen kehitys painottui hieman eri toimialoille maakuntien erilaisesta
elinkeinorakenteesta johtuen. Koronan takia voimaantulleet matkustusrajoitukset näyttävät vaikuttaneen
voimakkaimmin lähellä rajoja oleviin maakuntiin: Lännessä Ahvenanmaan maakuntaan, idässä
Etelä-Karjalaan ja etelässä Uudellemaalle.

Henkilöstömäärässä koronarajoitusten vaikutus näkyy selvästi vähemmän kuin liikevaihdossa. Alueelliset
erot ovat myös pienempiä kuin liikevaihdon kehityksessä.
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Liikevaihdon kehitys maakunnissa vuonna 2020, vuosimuutos %

Voimakkaimmin koronarajoitukset näyttäisivät iskeneen Ahvenanmaalle, jossa rajojen sulkeutuminen
keväällä 2020 aiheutti kuljetus ja varastointi -toimialan liikevaihtoon 49 prosentin laskun. Erityisesti
ruotsalaisten turistien puuttuminen näkyy majoitustoimialan liikevaihdossa 43 prosentin supistumisena
verrattuna edellisvuoteen.

Etelä-Karjalassa rajojen sulkeutuminen näkyy tasaisesti läpi toimialojen. Etelä-Karjalassa liikevaihto laski
erityisesti palvelutoimialoilla. Taiteet viihde ja virkistys -toimialalla liikevaihto laski yhteensä 13,9
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prosenttia. Teollisuuden toimialoilla liikevaihto laski 11,5 prosenttia ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen
toiminnan aloilla 10,3 prosenttia.

Uudellamaalla lentoliikenteen pysähtyminen, rajoitustoimet, liikkumisen väheneminen sekä ulkomaisten
turistien puute näkyvät voimakkaana liikevaihdon romahduksena useilla palvelutoimialoilla. Majoitus- ja
ravitsemistoiminnan liikevaihto laski Uudellamaalla 36 prosenttia edellisvuodesta, ja erityisesti majoitusala
kärsi vuoden 2020 aikana rajusta liikevaihdon supistumisesta. Uudellamaalla majoitustoimialan liikevaihto
romahti 56 prosenttia edellisvuodesta. Myös kuljetus ja varastointi -toimialan liikevaihto laski Uudellamaalla
28 prosenttia edellisvuodesta.

Korona vauhditti digitalisaatiota
Koronarajoitukset vaikuttivat vuoden 2020 liikevaihdon kehitykseen palvelutoimialoilla niin voimakkaasti,
että toimialat, joilla näkyy alueellisesti hyvinkin positiivista kehitystä, jäävät voimakkaan laskun varjoon.

Ainoastaan Keski-Suomessa toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi koronarajoituksista huolimatta.
Vaikka majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihto laski myös Keski-Suomessa, muutamat toimialat
onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoa, ja kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi alueella kaksi prosenttia
edellisvuodesta. Kasvun vetureina toimivat kaivostoiminta ja louhinta, taiteet, viihde ja virkistys sekä
informaatio ja viestintä.

Päätoimialoista rakentamisessa koronakriisin vaikutukset ovat jääneet kohtuullisen pieniksi. Toimialan
liikevaihto kasvoi maakunnissa yhteensä 3,3 prosenttia edellisvuodesta, ja alan henkilöstömäärä säilyi
vuoden 2019 tasolla. Toimialalle suunnatun elvytyksen ansiosta maa- ja vesirakentamisen toimialan
liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maakunnissa. Ainoastaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa
liikevaihto jäi hieman pienemmäksi kuin vuonna 2019.

Etätöiden ja digitaalisten palveluiden lisääntyminen vauhditti ohjelmistoalan liikevaihdon kasvua.
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta kasvoi jo ennen koronakriisiä, mutta vuoden 2020
aikana liikevaihto nousi voimakkaasti erityisesti Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Ohjelmistoalan liikevaihdon kehitysmaakunnissa vuosina 2019–2020

Korona kuritti kotimaisia yrityksiä ulkomaisomisteisia yrityksiä enemmän
Yllä esitetty tarkastelu käsittää kaikki Suomessa sijaitsevat yritykset. Jos tarkasteluun otetaan mukaan
yritysten omistuspohja, yksityisiä kotimaisia yrityksiä voidaan verrata ulkomaalaisomisteisiin yrityksiin.
On hyvä huomioida, että julkisen sektorin omistamat yritykset eivät kuulu tämän tarkastelun piirin (valtio,
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kunta ja Ahvenanmaan maakunta omistajana). Lisäksi on huomioitava, että yksityisten kotimaisten yritysten
osuus Suomessa toimivista yrityksistä on yritysten määrällä ja liikevaihdolla mitattuna huomattavasti
suurempi kuin ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus.

Ulkomaisomisteisten yritysten liikevaihto supistui 1,4 miljardia euroa eli 1,5 prosenttia vuonna 2020
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon supistuminen oli pienempää verrattuna koko Suomen
yrityskantaan omistajatyypistä riippumatta. Toimialoittain prosentuaalisesti tarkasteltuna ulkomaisista
yrityksistä eniten laskivat taiteen, viihteen ja virkistyksen, muun palvelutoiminnan, sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuollon, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialat. Prosentuaalisesti
eniten kasvoi koulutuksen toimialan liikevaihto. Muita nousijoita liikevaihdolla mitattuna olivat
kaivostoiminnan ja louhinnan toimiala, rakentamisen, informaation ja viestinnän toimialat. Ulkomaisissa
yhtiöissä liikevaihdon kehitys oli huomattavasti vaihtelevampaa verrattuna koko Suomen yrityskantaan.

Korona vaikutti erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin toimialan ulkomaisten yritysten liikevaihtoon. Suurin
prosentuaalinen liikevaihdon pudotus oli maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen sekä ilmaliikenteen
liikevaihdossa. Majoitustoiminnan liikevaihto putosi ulkomaisissa yrityksissä yli 57 prosenttia, kun taas
ravitsemustoiminnan alalla ulkomaisten yritysten liikevaihto yllättäen nousi. Korona vaikutti myönteisesti
myös metallimalmien louhinnan alalla toimivien ulkmaisten yritysten liikevaihtoon kuten yllä esitettiin
koko yrityskantaa tarkasteltaessa.

Prosentuaalisesti liikevaihdolla mitattuna eniten kasvaneet ja
laskeneet toimialat ulkomaisissa yrityksissä Suomessa vuonna 2020

Jos tarkastellaan puhtaasti yksityisiä kotimaisia yrityksiä, voidaan todeta, että liikevaihdon lasku 4,1 %
on linjassa koko yrityskannan liikevaihdon kehityksen kanssa. Toimialoittain tarkasteltuna eroja on
kuitenkin havaittavissa. Liikevaihdolla mitattuna yksityisistä kotimaisista suurimpien nousijoiden joukosta
ovat pudonneet kaivostoiminnan ja louhinnan, informaation ja viestinnän sekä rakentamisen toimialat.
On myös huomioitava, että yksityisten kotimaisten yritysten liikevaihto on kasvanut prosentuaalisesti vain
neljällä toimialalla vuoden 2020 aikana. Korona kuritti erityisesti yksityistä kotimaista majoitus- ja
ravitsemustoimintaa sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon toimialoja.
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Prosentuaalisesti liikevaihdolla mitattuna eniten kasvaneet ja
laskeneet toimialat yksityisissä kotimaisissa yrityksissä Suomessa
vuonna 2020

Euromääräisesti tarkasteltuna ulkomaisomisteisten yritysten liikevaihto kasvoi eniten informaation ja
viestinnän toimialalla, 1,5 miljardia. Kasvu oli suurempaa kuin vastaavan toimialan kehitys koko Suomen
yrityskantaan verrattuna. Teollisuuden liikevaihdon reilun 1 miljardin euron lasku oli huomattavasti
maltillisempaa kuin koko Suomen yrityskannan teollisuuden liikevaihdon lasku. Lisäksi oli yllättävää,
että ulkomaalaisomisteisten kaupan alan yritysten liikevaihto laski miljardilla, kun taas koko yrityskannan
liikevaihto nousi kaupan alalla.

Euromääräisesti liikevaihdolla mitattuna eniten kasvaneet ja
laskeneet toimialat ulkomaisissa yrityksissä Suomessa vuonna 2020

Yksityisissä kotimaisissa yrityksissä liikevaihdon lasku on suurempaa euromääräisesti tarkasteltuna.
Teollisuuden liikevaihto laski eniten, yli 8 miljardia. Koko yrityskantaan verrattuna oli yllättävää, että
informaation ja viestinnän toimialan liikevaihto laski yksityisissä kotimaisissa yrityksissä. Tukku- ja
vähittäiskaupan toimiala oli euromääräisesti suurin nousija liki kahdella miljardilla eurolla.
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Euromääräisesti liikevaihdolla mitattuna eniten kasvaneet ja
laskeneet toimialat yksityisissä kotimaisissa yrityksissä Suomessa
vuonna 2020

Maatalouden toimialalta 01 sekä rahoitus- ja vakuutusalan toimialalta K julkaistaan vain yritysten lukumäärät
ja henkilöstötiedot. Alkutuotannon (TOL A) toimiala ei siis sisällä maatalouden (TOL 01) liikevaihtoa,
vaan ainoastaan metsä- ja kalatalouden (TOL 02 ja 03) liikevaihdon.

Henkilöstömäärä sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen henkilötyövuosina mitattuna.
Esimerkiksi läpi vuoden kokoaikaisena työskennelleen henkilön työpanos vastaa yhtä henkilötyövuotta.
Vastaavasti esimerkiksi vuoden ajan puolipäiväisenä työskennellyt henkilö vastaa puolta henkilötyövuotta

12



Liitetaulukot

Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Yritysten liikevaihto toimialoittain 2019–2020

Vuosimuutos
%

Liikevaihto, 1000 euroa

20202019

9,12 247 7272 059 738B Kaivostoiminta ja louhinta

-6,7128 765 150138 057 933C Teollisuus

-8,813 242 05414 524 089D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

3,13 059 9892 967 848E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito

1,640 380 66739 730 839F Rakentaminen

0,5118 489 125117 864 177G Kauppa

-19,219 096 99623 621 740H Kuljetus ja varastointi

-26,05 426 2897 337 750I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

3,123 450 73222 750 203J Informaatio ja viestintä

-2,412 463 30112 765 219L Kiinteistöalan toiminta

0,617 018 99916 918 665M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

-8,012 654 35013 750 452N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Liitetaulukko 2. Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2019–2020

Vuosimuutos
%

Jalostusarvo, 1000 euroa

20202019

9,3804 303735 762B Kaivostoiminta ja louhinta

0,128 640 59328 625 181C Teollisuus

-4,54 292 1514 493 366D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta

4,01 240 8391 192 603E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito

2,512 061 91611 771 048F Rakentaminen

2,416 816 46716 416 167G Kauppa

-22,36 541 3818 423 060H Kuljetus ja varastointi

-28,21 949 3752 713 709I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

2,110 872 71910 646 983J Informaatio ja viestintä

0,45 475 9785 453 691L Kiinteistöalan toiminta

1,88 651 3178 496 196M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

-5,56 622 3977 009 812N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
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Tietojen tarkentuminen

Tietojen tarkentuminen ennakon ja lopullisen tilaston välillä 2020

Vuosimuutos1 000 euroa

%2020, lopullinen2020, ennakko

-1,0637 565643 831Aineelliset nettoinvestoinnitB Kaivostoiminta ja
louhinta -4,4804 303841 066Jalostusarvo

-8,5444 326485 669Käyttökate

2,12 247 7272 202 220Liikevaihto

-502,9-134 54133 391Nettotulos

-1,53 584 3883 637 358Aineelliset nettoinvestoinnitC Teollisuus

0,528 640 59328 489 597Jalostusarvo

1,710 971 00510 784 308Käyttökate

-0,1128 765 150128 919 701Liikevaihto

1,44 756 2514 689 740Nettotulos

-2,5918 529942 115Aineelliset nettoinvestoinnitF Rakentaminen

0,212 061 91612 036 418Jalostusarvo

2,03 008 9382 951 128Käyttökate

0,140 380 66740 347 841Liikevaihto

2,21 983 9011 941 938Nettotulos

-0,51 044 0371 049 041Aineelliset nettoinvestoinnitG Kauppa

0,316 816 46716 766 983Jalostusarvo

0,65 423 0655 388 104Käyttökate

0,1118 489 125118 373 324Liikevaihto

-13,02 488 0422 859 853Nettotulos

-2,81 448 7481 491 151Aineelliset nettoinvestoinnitH Kuljetus ja
varastointi -0,36 541 3816 558 592Jalostusarvo

4,91 245 8761 187 153Käyttökate

-0,119 096 99619 107 909Liikevaihto

-7,0-670 791-721 156Nettotulos

-3,1225 773233 026Aineelliset nettoinvestoinnitI Majoitus- ja
ravitsemistoiminta -1,21 949 3751 972 436Jalostusarvo

11,7202 959181 642Käyttökate

-0,75 426 2895 463 620Liikevaihto

8,0-145 638-134 911Nettotulos

-2,41 329 7891 361 834Aineelliset nettoinvestoinnitJ Informaatio ja
viestintä -0,710 872 71910 952 572Jalostusarvo

-1,34 228 5864 282 698Käyttökate

-0,223 450 73223 506 136Liikevaihto

-8,41 527 4911 667 139Nettotulos

-4,8263 492276 795Aineelliset nettoinvestoinnitM Ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

-1,58 651 3178 785 351Jalostusarvo

-3,71 612 0141 673 920Käyttökate

-0,817 018 99917 160 095Liikevaihto

-35,81 159 9001 807 876Nettotulos
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Vuosimuutos1 000 euroa

%2020, lopullinen2020, ennakko

-34,7519 296795 412Aineelliset nettoinvestoinnitN Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta -2,76 622 3976 809 142Jalostusarvo

-11,91 303 7911 479 575Käyttökate

-3,312 654 35013 079 652Liikevaihto

-12,8452 535518 740Nettotulos
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Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä. Tilasto sisältää toimialoittaisia
tietoja yritysten lukumäärästä, henkilöstöstä ja tilinpäätöksistä.

Tilastoyksikkönä on Tilastokeskuksen määritelmän mukainen yritys. Tilastovuodesta 2017 lähtien tietoja
on tuotettu sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnus) perustuen. Kuntien liikelaitokset
sisältyvät tilastoaineistoon. Yritysten tilinpäätösaineiston kuvausalueen ulkopuolelle jäävät julkisen sektorin
viranomaisyksiköt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä rahoitus ja vakuutustoiminta.

Yritysyksikkö vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa päätöksenteossaan
itsenäisen tuotantoyksikön. Sillä on kaikki tarvittavat tuotannontekijät, se myy tuotteita markkinoille ja
sitä johdetaan kokonaisuutena.

Tilastokeskus muodostaa yritysyksikön samaan konserniin kuuluvista Suomessa sijaitsevista yhtiöistä.
Konsernin oikeudellisista yksiköistä (y-tunnus) voidaan muodostaa yksi tai useampia yritysyksiköitä.
Konserneihin kuulumattomilla yrityksillä yritysyksikkö vastaa aina oikeudellista yksikköä.

Tilasto sisältää keskeiset tilinpäätöstiedot sekä näistä laskettuja kannattavuuden ja vakavaraisuuden
tunnuslukuja. Lisäksi tilasto sisältää yritysten perus- ja luokittelutietoja sekä yritysten rakennetta kuvaavia
tietoja.

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston tietokantataulujen yhteydessä julkaistaan voittoa tavoittelemattomista
yhteisöistä erillinen StatFin –taulu.

Tilastotietoja käytetään Suomen yrityssektorin rakenteiden, kannattavuuden ja kehityksen analysointiin
ja seurantaan. Tietojen suurimpia käyttäjiä ovat elinkeinoelämän edustajat, tutkimuslaitokset, julkinen
hallinto ja kansainväliset tahot kuten Euroopan komissio ja OECD. Tilastojen käyttöä ja luovuttamista
koskevat yleiset salaussäännöt.

Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma esitetään ryhmitettynä siten, että siitä käy ilmi tuloksen muodostumisen kannalta keskeiset
erät: käyttökate, liikevoitto, nettotulos ja kokonaistulos. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot
sekä myyntitappiot ja fuusiotappiot esitetään satunnaisina erinä. Myös konserniavustukset esitetään ennen
kokonaistulosta. Ennen käyttökatetta esitetty laskennallinen palkkakorjaus oikaistaan satunnaisten erien
jälkeen ennen tilikauden tulosta. Tilikauden tulos on virallisen tuloslaskelman mukainen.

Tunnusluvut 
Tunnusluvut on laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeita noudattaen niin pitkälle kuin se on
tietosisällön puolesta mahdollista. Uuden tuloslaskelmakaavan mukaan maksetut ja saadut
konserniavustukset ilmoitetaan Tilinpäätössiirtojen ryhmässä eikä enää Satunnaisina tuottoina ja kuluina.
Tilinpäätöstilastossa konserniavustusten vaikutus on kuitenkin huomioitu jo kokonaistuloksessa ja se on
siten vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.

Liiketoiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut

Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut
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Tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

Rahoitusta kuvaavat tunnusluvut

Yritys
Tilastoyksikkönä on yritys. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yritys on päätöksenteossaan itsenäinen
yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys voi muodostua yhdestä tai
useammasta oikeudellisesta yksiköstä. Jos yritys on muodostettu useammasta oikeudellisesta yksiköstä,
niin yksiköiden välisiä liiketoimia on eliminoitu.

Oikeudellisia yksiköitä ovat:
- ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä,
- oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osuuskunta, säästöpankki ja taloudellinen
yhdistys),
- kuntien liikelaitokset.

Henkilöstö
Henkilöstö sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen henkilötyövuosina mitattuna. Esimerkiksi
läpi vuoden kokoaikaisena työskennelleen henkilön työpanos vastaa yhtä henkilötyövuotta. Vastaavasti
esimerkiksi vuoden ajan puolipäiväisenä työskennellyt henkilö vastaa puolta henkilötyövuotta.
Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkatietojen, sekä yritysten ja
palkansaajien taustatietojen perusteella. Ennakkotilaston tiedoissa yrittäjien työpanoksena on käytetty
edellisen vuoden yrittäjätietoja.

Liikevaihto
Liikevaihto on yritysten virallisten tilinpäätösten mukainen. Jos yrityksen tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta,
mutta toiminta on jatkunut koko vuoden, niin liikevaihto ja myös muut tilinpäätöstiedot muunnetaan
vastaamaan 12 kuukautta. Rahoitus– ja vakuutustoiminnalle eikä maataloudelle tilastoida liikevaihtoa.

Palkkasumma
Palkkasumma on tilikaudelta ja niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi ennakkoperintälain mukaiset luontaisedut.
Palkkasummaan sisältyvät myös yrittäjien itselleen maksamat palkat. Optiotuet eivät sisälly palkkoihin.
Tilinpäätöstietojen yhteydessä esitetään tuloslaskelman mukaiset palkat ja henkilöstösivukulut yhteensä.

Luokitukset

Toimialaluokitus
Käytetty toimialaluokitus on Toimialaluokitus 2008 (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2008).
Toimialaluokitus 2008 perustuu EU:n toimialastandardiin NACE Rev. 2:een siten, että NACE:n
nelinumerotasoa on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä numerolla.

Tilastoja voidaan tuottaa tarkimmalla toimialatasolla tietojen salaussääntöjä noudattaen.
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Oikeudellinen muoto 
Käytetty oikeudellinen eli juridinen muoto on Verohallinnon asiakastietokannassa olevan oikeudellisen
muodon mukainen. Tilastossa julkaistaan eriteltynä tärkeimmät oikeudelliset muodot tilastollisen tietosuojan
huomioiden.

Sektoriluokka
Käytetty sektoriluokitus on Sektoriluokitus 2012 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 5, Helsinki 2012).
Luokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri
sektoreihin. Ennakkotietoja ei julkisteta sektoriluokan mukaan.

Omistajatyyppi
Yrityksen omistajatyypin määrittelyssä käytetään luokitusta: yksityinen kotimainen, valtio, kunta,
Ahvenanmaan maakunta, ulkomaalaisomisteinen tai muu omistajatyyppi. Ennakkotietoja ei julkisteta
omistajatyypin mukaan.

Kokoluokitus
Yritysten liikevaihto- ja henkilöstötietoja luokitellaan toimialoittain henkilöstön ja liikevaihdon määrän
mukaan siten, että luokkaan kuuluvat arvot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin luokan alaraja mutta
pienempiä tai yhtä suuria kuin luokan yläraja. Henkilöstön suuruusluokat ovat 0–4, 5–9, 10–19, 20–49,
50–99, 100–249, 250–499, 500–999 ja 1 000–. Liikevaihdon suuruusluokat ovat tuhansina 0–39, 40–99,
100–399, 400–1 999, 2 000–9 999, 10 000–39 999, 40 000–199 999 ja 200 000–.

Tilinpäätöstiedoissa käytetään EU:n komission suosituksen (6.5.2003) mukaista luokitusta pieniin ja
keskisuuriin (Pk) yrityksiin (2003/361/EY, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 124/2003).
Pk–yritykset sekä pienet yritykset määritellään seuraavien sääntöjen mukaan.

1. Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden
- vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai
- taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja
- jotka täyttävät kohdassa 4 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

2. Pieni yritys määritellään yritykseksi,
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka
- vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai
- taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa ja
- joka täyttää kohdassa 4 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

3. Mikroyritys määritellään yritykseksi,
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka
- vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai
- taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja
- joka täyttää kohdassa 4 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

4. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia
tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa,
joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK–yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

Suuruusluokkien liikevaihdon ja taseen loppusummien rajoja tarkistettiin vuonna 2003. Suuruusluokkien
tiedot edellisiin vuosiin eivät ole tästä johtuen täysin vertailukelpoisia ennen tilastovuotta 2003 julkaistuihin
tietoihin.

Lait ja asetukset
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1. Kirjanpitolaki ja –asetus 30.12.1997/1336.  
Laki Kirjanpitolain muuttamisesta 1376/2016

2. Yritystoiminnan rakennetilastoasetus. Keskeinen vuosittain yritystoiminnan tilastojen laatimista
ohjaava asetus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 295/2008.

3. Tilastoyksikköasetus. Yritystoiminnan tilastoinnissa sovellettava tilastoyksiköitä koskeva asetus.
Euroopan neuvoston asetus No 696/93.

4. Toimialaluokitusasetus. Toimialaluokitus 2008 perustuu Euroopan unionin yhteiseen
toimialaluokitukseen, NACE Rev. 2:een, jota on tarkennettu kansallisia tarpeita varten viidennellä
tasolla.

5. Yritysrekisteriasetus 177/2008.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys– ja toimipaikkarekisteri. Rekisteristä saadaan
tilaston keskeiset luokitusmuuttujat kuten toimiala, sektori, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi ja
palkansaajien suuruusluokka. Tilastoon yritykset on valittu käyttäen rajauksia toiminta–ajalle, henkilöstölle,
liikevaihdolle, investoinneille ja taseelle. Myös yhdenkertaista kirjanpitoa pitävät ammatinharjoittajat
sisältyvät tilastoon. Lisäksi markkinaehtoiset kunnalliset liikelaitokset ovat tilastossa mukana.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston aineisto perustuu verohallinnon elinkeinoveroaineistoon ja
Tilastokeskuksen yritystiedusteluihin. Elinkeinoveroaineisto sisältää kaikkien elinkeinoverolain alaisten
yritysten ja ammatinharjoittajien tilinpäätöstiedot. Se on ollut Tilastokeskuksen käytettävissä vuodesta
1994 lähtien.

Tilastokeskuksen yritysten rakennekyselyllä kerätään vuosittain vähintään viisi henkilöä työllistävien
monitoimipaikkaisten ja vähintään 20 henkilöä työllistävien yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Alle
20 henkilöä työllistävistä yrityksistä tiedustellaan yksiköt, joilla tiedot hallinnollisten rekistereiden,
kaupallisten aineistojen tai Tilastokeskuksen muiden kyselyjen perusteella ovat muuttuneet. Perustetut
yritykset sisällytetään yleensä kerran uusien yritysten kyselyyn melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen.
Omista kyselyistä saadaan muun muassa palkansaajien määrä, toimiala ja osoitetiedot. Kyselyihin
sisältymättömien yritysten palkansaajien määrä estimoidaan Verohallinnon verotusaineiston palkkatietojen
perusteella. Yrittäjät estimoidaan kaikille yrittäjäeläkettä- ja palkkaa maksaneille. Estimointimalli perustuu
yritysten maksamiin palkkoihin, toimialaan sekä sen työntekijöiden taustatietoihin. Täydentävänä tietona
käytetään myös liikevaihdon kuukausikuvaajien tietoja yritysten maksamista palkoista.

Tilastokeskuksen tilinpäätöskyselyllä kerätään vuosittain tietoja noin 5 000 yritykseltä. Tilinpäätöstilaston
kohdejoukosta kyselyyn kuuluvat kaikki yli 50 henkilöä työllistävät yritykset. Lisäksi 10–50 henkilöä
työllistävistä yrityksistä kyselyyn on valittu yritykset satunnaisotannalla. Kyselyssä on myös joitain alle
10 henkilöä työllistäviä yrityksiä sekä kaikki markkinaehtoiset kunnalliset liikelaitokset.

Tilastokeskuksen tilinpäätöskyselyssä kerätään investointitietoja ja muita tilinpäätöksen lisätietoja. Aineistoa
tarkistetaan erilaisilla sisäisillä loogisuus– ja suhdelukutesteillä. Tietoja verrataan myös muihin
tietolähteisiin. Patentti- ja rekisterihallituksen elektronista kuva-arkistoa käytetään tietojen tarkistamisessa.

Yritysyksikön sisäisten liiketoimintojen eliminoimiseksi tietoja on kysytty isoimpien konsernien yrityksiltä
tilinpäätöskyselyn yhteydessä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Rakenne- ja tilinpäätöstilasto kattaa kaikki toimialat, oikeudelliset muodot ja omistajatyypit. Tilastoon
tulevat yritykset, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän
kuin puoli henkilöä tai tase ylittää 170 000 euroa tai investoinnit ylittävät 50 000 euroa tai joiden liikevaihto
on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (11 968 euroa vuonna 2020).

Toimialalta A (Maatalous, metsätalous ja kalatalous) maatiloista ovat mukana tilat, joiden maataloustulos
on tilastovuonna ylittänyt liikevaihdon tilastorajan. Maatilataloudesta saadaan kattavasti vain
henkilöstötiedot. Toimialalta 02 mukana ovat ne yksiköt, joiden tuotot metsätaloudesta ylittävät tilastorajan.
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Rahoitus- ja vakuutustoiminnasta (toimialat 64, 65, 66) julkaistaan vain yritysten lukumäärät ja
henkilöstötiedot.

Tupakkatuotteiden valmistuksen toimialalla (TOL 12000) toimii kaksi pientä, mutta tilastorajan ylittävää
yritystä. Näiden yritysten tietoja ei julkaista omalla toimialallaan ja yritykset eivät sisälly toimialojen
yhteenlaskettuihin tietoihin. Tupakkatuotteiden valmistuksen tietojen julkaiseminen johtaisi huomattavasti
merkittävämmän toimialan tietojen suojaamiseen.

Tilinpäätöstietoja julkaistaan toimialoilta B-S, pois lukien Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL K).

Aineiston laatu tarkistetaan ja korjataan ohjelmallisesti. Aineiston puuttuvat arvot korvataan eli imputoidaan
ensisijaisesti yrityksen aikaisempien vuosien tiedoilla ja toiseksi liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään
vastaavanlaisen yrityksen tiedoilla.

Yritysten tiedot perustuvat oikeudellisiin yksiköihin. Useasta oikeudellisesta yksiköstä muodostettujen
yritysyksiköiden sisäisiä tuottoja ja kuluja sekä taseen eriä on konsolidoitu. Manuaalisesti on käsitelty
noin 45 yrityksen tiedot.

Tilaston lukuja julkaistaan sekä ennakollisina että lopullisina. Perusaineiston täydentyminen ja
lopettamistietojen päivittäminen aiheuttavat muutoksia lopullisiin tietoihin ennakollisiin tietoihin verrattuna.

Yritysyksiköiden tiedoista julkaistaan neljä StatFin-taulua: Yritysten tilinpäätöstiedot, Yritykset
toimialoittain, Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain ja Yritykset toimialoittain ja
henkilöstön suurusluokittain.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätösaineistosta tehdään vuosittain ennakolliset ja lopulliset tilastot.
Ennakkotiedot valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja lopulliset tiedot joulukuussa.
Mittausajanjaksona on tilikausi, joka päättyi tilastovuoden aikana. Vanhempien vuosien tietoja päivitetään
tarpeen mukaan tilastojulkistusten yhteydessä. Päivityksistä mainitaan tällöin tietokantataulukon
alaviitteessä.

5. Tietojen saatavuus
Vuodesta 2012 alkaen Rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot sekä kuvaus ja muut metatiedot julkaistaan
Tilastokeskuksen internet -sivuilla http://www.stat.fi/til/yrti/index.html

Aikaisempien vuosien tietoja löytyy StatFin–tilastotietokannoista
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yritysaineisto on mahdollista saada tutkimuskäyttöön suojatussa muodossa.
Käyttö tapahtuu Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa. Lisätietoja:
http://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/index.html.

Lisätietoja tilastosta antavat Lisätietoja -sivulla mainitut henkilöt: http://tilastokeskus.fi/til/yrti/yht.html.

6. Tietojen vertailukelpoisuus
Tilastotietojen eri ajankohtien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kirjanpitolain muutokset sekä
toimialaluokituksen muutokset. Vuoden 2003 tilastossa otettiin käyttöön laskennallinen palkkakorjaus.
Palkkakorjaus on tehty pienille yrityksille, joilla yrittäjien tekemä palkaton työpanos on suuri. Palkkakorjaus
parantaa yritysten välistä vertailtavuutta. Tiedot on julkaistu siten, että tiedot on saatavissa myös ilman
palkkakorjausta.

Vuodesta 2007 alkaen tiedot on luokiteltu toimialaluokituksen TOL 2008 mukaan.

Tilastovuonna 2008 uudistettiin henkilöstön laskentatapaa noudattamaan kokovuosityöllisen määritelmää.

Tilastovuodesta 2013 alkaen tilaston yritysjoukkoa on tarkistettu. Mm. alkutuotannon (TOL A) toimialoilla
tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisten lisäksi myös
alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset. Kiinteistöalan toimialalla (TOL L) vuodesta 2013 alkaen tilastoon
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on laskettu mukaan arvonlisäverovelvollisten ja työnantajarekisteriin kuuluvien yritysten lisäksi myös ne
yritykset, joiden tase ylittää tilastorajan.

7. Tietojen selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Yhtenäisyyttä muihin tilastoihin rajoittavat käsitteelliset ja menetelmälliset asiat:

1. Liiketoiminnan kuukausikuvaajien liikevaihto on laskettu verohallinnon kausiveroaineistosta.
Liikevaihdon määrittely kausiveroilmoituksessa ei täysin vastaa tuloslaskelman liikevaihtoa.

2. Tilastovuodesta 2013 lähtien yritys- ja toimipaikkarekisterin ja tilinpäätöstilaston tiedot on yhtenäistetty.
Aikaisempina vuosina yritysten luokittelussa toimialoille on ollut jonkin verran eroja. Yritysten
lukumäärätiedoissa on ollut myös eroja.

3. Tilinpäätöstilastossa yritysten kokoluokitteluna on käytetty EU:n komission suositusta.
Luokitteluperusteena on käytetty myös henkilöstön lukumäärää ja liikevaihtoa.

4. Kansantalouden tilinpidon toimialoittainen arvonlisäys perushintaan poikkeaa tilinpäätöstilaston
jalostusarvosta, koska kansantalouden tilinpidon laskelmat laaditaan toimipaikoittain.
Tilinpäätöstilastojen jalostusarvon laskenta pohjautuu yritystason tietoihin. Lisäksi tilinpäätöstilaston
jalostusarvo arvioidaan tuottajahintaan.
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