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NACE Rev. 2 Implementointi 
 

Yritysten uudet toimialaluokat määritettiin joko yritysrekisterin normaalien 
tiedustelujen yhteydessä tai ylimääräisillä tiedusteluilla tai käyttäen hyväksi 
muita lähteitä.  

Lopullisissa vuoden 2007 tiedoissa noin 40 % yrityksistä käännettiin uuteen 
luokitukseen luokitusavaimen perusteella. 40 %:lle toimipaikoista tieto tuo-
tettiin tiedustelujen tai listakäsittelyjen kautta, mikä kattaa henkilöiden te-
kemän selvitystyön sekä koneellisen, tietoon perustuvan päättelyn. Loput 20 
% toimipaikoista selvitettiin jakaumatietojen tai muiden vastaavien todennä-
köisyyteen perustuvien menetelmien kautta. Yli 2 hengen yritysten toimi-
paikoista 96% selvitettiin menetelmällisesti ja vain 4% jakaumatietojen pe-
rusteella. Menettelytavat suunniteltiin tässä projektissa. Ylimääräiset tiedus-
telut olivat käynnissä aikavälillä 10/2006 - 04/2008, ja huhtikuussa 2008 
projekti ”luovutti” tiedot tilastojen käyttöön. Tiedot tuotettiin kattavasti 
myös vuosille 2005 (uusi perusvuosi monessa tilastossa) sekä 2006. Lisäksi 
yritys- ja toimipaikkatason vuositiedot tuotettiin menetelmällisesti vuosille 
1995 – 2004.     

Aidon selvittämisen (ja luokitusavaimen perusteella tehtyjen kääntöjen) jäl-
keen tiedot on käsitelty erilaisilla menetelmillä, joista tärkeimmät ovat  
 
– tietojen johtaminen toisten yksiköiden ja toimialahistorioiden kautta 

(esim. toimipaikka siirtynyt yritykseltä toiselle) 
– lisäinformaation kuten nimien, sijaintien jne. hyödyntäminen 
– kuntien yksiköille tiedot on tuotettu kulauskoodin (kuntien talousar-

violaskelmien mukainen tililuokka) sekä nimitietojen perusteella (esim. 
neuvolat). Oppilaitosten osalta on hyödynnetty oppilaitosrekisteriä 

– alkutuotannon yksiköiden osalta on hyödynnetty maataloustuloaineistoa 
ja sekä tuotantosuuntatietoja 

– kaikkien eri menetelmien jälkeen selvittämättä jääneet yksiköt on kään-
netty jakaumien mukaan, ts. todella selvitettyjen toimipaikkojen siirty-
misistä on laskettu siirtyvien yksiköiden prosenttiosuudet kussakin luo-
kassa. Vuoden 2006 ja 2007 jakaumissa ositus on tehty henkilöstön 
(luokat x<2 ja x>=2) sekä liikevaihdon perusteella (x<50 000 ja x>=50 
000). Mikäli havainnon kääntäminen ei ole onnistunut em. luokista osi-
tusta on heikennetty (poistettu liikevaihto, henkilöstö) puuttumaan jää-
neille yksiköille.  Merkittävä osa havainnoista on käännetty TOL95 pe-
rusteella (avain tol95-tol2008) ja jopa TOL88 arvoja on jouduttu hyö-
dyntämään käännösten yhteydessä.  

Menetelmistä tarkemmin 

Yritysrekisterin tiedusteluissa on normaalivuonna noin 35 000 yritystä, joilla 
yhteensä noin 60 000 toimipaikkaa. 12/2006 – 05/2008 välisenä aikana tie-
dusteltiin yhteensä noin 84 500 toimipaikkaa (vastanneita 65 500).  
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Tiedustelematta jääneiden yksiköiden osalta yritysrekisterin henkilöstö sel-
vitti tietoja eri lähteistä (mm. Internet, tilinpäätökset, muiden tilastojen pe-
rusaineistot, jne.). Tämä ns. listakäsittely kohdistui ensisijaisesti 2-20 hen-
gen yksitoimipaikkaisiin yrityksiin. Alle 2 hengen yritykset jätettiin syste-
maattisen tarkastelun ulkopuolelle, vaikka merkittävä määrä näitäkin yrityk-
siä selvitettiin projektin aikana. Osa kulttuurialojen toimialoista selvitettiin 
kansantalouden tilinpidon henkilöstön toimesta ulkopuolisella rahoituksella 
(kulttuurisatelliitti). Listakäsittelyn valinnat ja tarkistuslistojen tuottaminen 
tehtiin SAS-ohjelmilla, joista tiedot vietiin Excel-työkirjoihin ja edelleen 
korjausten jälkeen massana yritysrekisterin tietokantatauluihin (huomioiden 
eri yksikkötasot, historioinnit, vuositiedot jne.) 

Käsityönä tehtyjen selvitysten ohella projektissa tuotettiin yksikkötason tie-
toja koneellisen päättelyn ja tietojen johtamisen avulla. Käsityön ja täysin 
koneellisen päättelyn välimaastossa tuotettiin listoja, joissa toimialatieto 
johdettiin toimialasta riippuen käännösavaimen ja yrityksen nimen tai muun 
ominaisuuden1 perusteella. Osa näistä selvityksistä tehtiin täysin ad-hoc 
pohjalta poimimalla tiettyjen toimialaluokkien yritykset listoille ja hakemal-
la kääntyvien luokkien yhteisiä tekijöitä. Yleisesti ottaen nimeen ja  
avaimeen perustuvat selvittelyt toimivat yllättävän hyvin ja etenkin kulutta-
jasuuntautuneiden yritysten selvittämisessä nimeen sisältyvä informaatio 
auttoi yritysten luokittelussa.   

Jakaumatietoihin perustuvan toimialatiedon tuottaminen toteutettiin juuri 
ennen kuin aktiivisten yritysten tietojen tuli olla tilastojen käytettävissä. Osi-
tus tehtiin seuraavasti 
– validi TOL 2002 – TOL 2008 yhdistelmä 
– liikevaihto (yli ja alle 50 000 Euroa) 
– henkilöstömäärä (yli ja alle 0.5 henkilöä) 

Osituksessa päädyttiin em. luokkiin testauksen perusteella (useissa luokissa 
havaintojen lukumäärä oli hyvin rajallinen). Jakaumat laskettiin todella sel-
vitettyjen yksiköiden tietojen perusteella (käännösmatriisit 5-nrotasolla) ja 
tiedot vietiin jakaumien mukaisesti ao. yrityksille. Käännös tehtiin vain sel-
vittämättömille yksitoimipaikkaisille yrityksille ja TOL 2008 saantikoodin 
perusteella yksiköt on eroteltavissa myös jälkikäteen yritysrekisterin tuotan-
tokannasta.  

Varsinaisen luokittelutyön ohella yritysrekisterin roolia yritystilastojen pe-
rustana pyrittiin vahvistamaan ja tietojen tuottamisessa huomioitiin eri tilas-
toyksiköiden erikoisosaaminen omilla toimialoillaan. Perustettiin toimiala-
tiedon palautekanava, joka toimii jatkossakin yritysrekisterin yksikkötason 
tietojen oikaisuun tarkoitettuna välineenä. 

Ongelmia 

Merkittävimmät projektin ongelmat liittyivät tavalla tai toisella keskeneräi-
sen luokituksen käyttöönottoon ja siitä aiheutuneisiin lisätoimiin.  Kesken-
eräisen ja muuttuvan luokituksen perusteella tuotettavien tietojen tiedettiin 
muuttuvan luokituksen tarkentuessa ja jokainen triviaalikin muutos luoki-

                                                      
1 Esimerkiksi kalanviljely jaoteltuna kalanviljelyyn meressä tai makeassa vedessä voidaan karkeasti 

jakaa toiminnan sijainnin perusteella. 
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tuksen sisällössä tai luokitusavaimessa aiheutti lisäkäsittelyn tarvetta ja sa-
mojen yksiköiden käsittelyä. Luokitusversion vaihtojen yhteydessä yksikkö-
tason tietojen säilyttäminen mahdollisimman ristiriidattomana ajallisesti, yk-
siköiden kesken ja suhteessa luokituksen sisältöön oli erittäin tärkeää, sillä 
virheiden syiden selvittäminen muuttui sitä vaikeammaksi mitä kauemmas 
päivitysajankohdasta mentiin. 

Tiedusteluihin liittyvät ongelmat olivat pitkälti samoja, joita kohdataan yri-
tysrekisterin normaalien tiedusteluiden osalta. Annetut toimialatiedot ovat 
joko puuttuvia tai hyvin ylimalkaisia (esim. kauppa, rakentaminen).  Tiedus-
telujen yhteydessä tiedonantajille ei ollut tarjota staattista html-sivua parem-
paa tukea luokittelun tekemiseen. Luokitusvälineiden käytettävyyteen, yllä-
pitoon ja esim. sähköisen tiedustelun dynaamiseen linkitykseen pitäisi jat-
kossa kiinnittää erityistä huomiota sillä nämä puutteet heijastuvat suoraan si-
sään tulevan datan laatuun.  

Uuden toimialatiedon selvittelyn yhteydessä törmättiin usein ristiriitaisiin 
lähtötietoihin ts. vuosi- ja yksikkötietojen, eri yksikkötasojen tai ajallisesti 
(historiat) ristiriitaisiin tietoihin. Vastaavasti toimialatietojen selvittämisen 
yhteydessä ja version vaihtojen yhteydessä tietojen pitäminen ristiriidatto-
mina oli suhteellisen haasteellista ja kantaan pääsi jonkin verran virheellisiä 
toimialayhdistelmiä (TOL 2002 - TOL 2008), joita jouduttiin paikkailemaan 
myöhemmin. Seuraavan luokitusmuutoksen yhteydessä kanta tulisi tarkistaa 
ennakkoon ainakin merkittävimpien yritysten osalta ja ristiriidat selvittää 
ennen uuden luokituksen soveltamista. Uuden ja vanhan luokituksen ristirii-
tojen välttämiseksi voisi olla hyvä, jos luokitusyhdistelmistä tehtäisiin pseu-
doluokitus joka sisältää sekä vanhan että uuden luokituksen arvon samassa 
luokassa. Päivitettävänä muuttujana olisi tällöin suoraan ao. pseudoluokituk-
seen viittaava muuttuja, josta edelleen pystyttäisiin johtamaan vanhan ja uu-
den luokituksen arvot. Yksiköiden luokittelutyötä tämä ei suoranaisesti vä-
hennä mutta virhetilanteiden ja niiden selvittämiseen käytettävän ajan vähe-
nemisen myötä lähestymistapaa kannattaa harkita.  

Yritysrekisterissä tehtiin vuoden 2006 aikana laajennushanke, jossa kantaan 
lisättiin alkutuotannon yksiköitä sekä mm. asunto-osakeyhtiötä yms. aiem-
min kuvausalueeseen kuulumattomia yksiköitä. Laajennushankkeen vaiku-
tuksia tämän TOL-projektin toimintaan ei kaikilta osin osattu ennakoida. 
Samalla tavalla myös sähköisen tiedustelun muutokset ja ohjelmistoversioi-
den päivitykset aiheuttivat ongelmia tiedusteluiden käsittelyssä ja tietojen 
kantaan viennissä. 

Outsourcing 

Pääasiallisesti on tunnistettu vain teollisuustuotantonsa ulkoistaneita yrityk-
siä. Ongelmallista on erityisesti projektitoimittajien ja tehtaattomien valmis-
tajien toimialan määrittely. Ja riippumatta siitä, mihin toimialaan projekti-
toimittajat ja muut kokonaan toimintansa ulkoistaneet yritykset sijoitetaan, 
tällaisten yritysten tilastointi tuottaa erilaisia ongelmia. Yksi keskeinen on-
gelma on, mitä tavaroita ja palveluja yritys valmistaa, mitä tavaroita ja pal-
veluja yritys tuo ja vie ja miten nämä tiedot suhteutuvat tilinpäätöstietoihin 
ja myyntitietoihin kotimaahan ja ulkomaille. 
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Projektitoimittajat  

On useita yrityksiä, jotka ovat olleet erilaisten koneiden ja laitteiden valmis-
tajia, mutta joiden toiminnalle nykyään on ominaista kokonaisten projektien 
myynti avaimet käteen -periaatteella ja pääasiassa ulkomaille. Osa projekti-
toimittajista on suuryrityksiä. Projektit ovat tyypillisesti esimerkiksi voima-
loita, paperi- ja sellutehtaita tai televerkkoja.  Projektitoimittaja siis 'toimit-
taa' tilaajalle kokonaisen tuotantolaitoksen koneineen ja laitteineen. Projektit 
voivat myös käsittää pelkästään eri teollisuuden koneiden ja laitteiden toi-
mittamisen.  

Projektitoimittajien tunnusmerkit: 
  
1. Valtaosa projekteista myydään ulkomaille, 
2. projektit ovat uniikkeja ja  
3. projektien kesto vaihtelee muutamista kuukausista useisiin vuosiin. 
4. kotimainen yhtiö hoitaa suunnittelun ja projektinhallinnan, ja 
5. varsinaista valmistusta on kotimaassa vähän tai ei lainkaan. 
6. Projektit tuloutetaan valmistumisasteen perusteella. 
7. Pitkissä projekteissa ulkomaille perustetaan kiinteä toimipaikka ALV-

tilityksiä varten (sivuliikkeitä tai pelkkiä alv-velvollisia). 
8. Henkilöstöstä suurin osa tai kaikki ovat toimihenkilöitä. 

On perusteltua olettaa, että projektitoimittajan toimiala ei enää ole teollinen, 
kun yrityksen koko henkilöstö tai merkittävä osa henkilöstöstä on toimihen-
kilöitä. Ei ole aina perusteltua olettaa, että kotimaassa toimivan teollisen yri-
tyksen tuotekehityksestä, markkinoinnista, ja jälkihoidosta vastaava toimi-
paikka on kotimaassa toimivien teollisten toimipaikkojen apuyksikkö. Li-
säksi samantapaisten yritysten omat käsitykset toimintansa luonteesta saat-
tavat olla keskenään erilaisia vaihtua ajassa.  

Toistaiseksi monet suuret projektitoimittajat on luokiteltu vanhan toiminnan 
mukaan teollisuuteen. Tätä ei kuitenkaan pidetä hyvänä tilanteena, vaan py-
ritään siihen, että yrityksiä profiloimalla ja tarkemmalla tiedonkeruulla pys-
tyttäisiin määrittämään yrityksen toiminnat, ja toimiala määrittämään arvon-
lisäyksen perusteella.  

Tehtaattomat valmistajat 

Kaikki valmistustoimintaansa ulkoistaneet yritykset eivät ole projektitoimit-
tajia. Myös yksittäisten tuotteiden valmistusta on viime vuosina siirretty hal-
vemman työvoiman maihin. Toimintatapa on yleistynyt monilla toimialoilla, 
mutta koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä elektroniikkateollisuudessa 
ongelma on suurin. Ulkoistetun laitetuotannon osuus vaihtelee merkittävästi 
yrityksestä ja tuotteesta riippuen. Kotimaassa toiminta on usein keskittynyt 
laitteiden kehittämiseen, suunnitteluun, markkinointiin ja hallinnointiin. Ku-
vatun kaltaiset laitevalmistajat/toimittajat ovat laitevalmistuksen ohella ryh-
tyneet kehittämään tuottamiinsa laitteisiin enemmän tai vähemmän kiinteästi 
liittyviä palvelutuotteita (ohjelmistoja, huoltoa). 

NACE Rev. 2:n ohje raaka-aineiden omistuksesta teollisuustuotantonsa ul-
koistaneiden yritysten toimialan määrittäjänä ei tunnu riittävältä. Tietoa raa-
ka-aineiden omistuksesta on vaikea saada ja epäselvää on, pitääkö valmistut-
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tajan omistaa kaikki raaka-aineet vai riittääkö jokin prosenttiosuus ja jos niin 
kuinka suuri tämän osuuden on oltava. 

Toimialan määrittämiseen liittyvä ongelma on myös se, että on jonkin verran 
tulkinnanvaraista, milloin tutkimus- ja kehitttämistoimintaa voidaan pitää 
aputoimintana ja milloin ei. Mainitulla toiminnalla on suuri merkitys mm. 
elektroniikkateollisuudessa sekä kone- ja laiteteollisuudessa.  

Niin sanottujen tehtaattomien valmistajien suhteen on toimittu seuraavasti:  
Esim. vaate- ja kenkäteollisuuden yritykset, joiden tuotanto on kokonaan ul-
koistettu ulkomaille, luokitellaan tukkukauppaan. Samoin luokitellaan mui-
denkin toimialojen yrityksiä silloin kun ne ovat itse ilmoittaneet, että valmis-
tus on ulkoistettu. Suurten ja kansantalouteen eniten vaikuttavien yritysten 
toimiala on toistaiseksi luokiteltu teolliseksi, vaikka sitä ei pidetä hyvänä 
ratkaisuna. 

 


