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Suomalaiset tytäryhtiöt Virossa –
Kyselytutkimus monikansallisten
yritysten investointimotiiveista
Tutkimuksen tarkoitus
Taloudellinen vuorovaikutus Viron ja Suomen välillä on lisääntynyt nopeasti
viime vuosikymmeninä tavaroiden ja palveluiden kaupan sekä yritystoiminnan,
liikenteen, matkailun ja työvoimavirtojen osalta. Suomen ja Viron talouksien integraation syveneminen on lisännyt ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta erityisesti
maiden pääkaupunkien Helsingin ja Tallinnan alueiden välillä.
Tässä tutkimuskatsauksessa selvitetään Suomen ja Viron välistä taloudellista
vuorovaikutusta tarkastelemalla Suomesta Viroon suuntautuvia suoria sijoituksia. Selvitys on toteutettu osana eurooppalaista, alueiden välisen vuorovaikutuksen muotoja ja hallintomalleja tutkivaa ja kehittävää ROBUST (Rural-Urban
Outlooks: Unlocking Synergistic Trajectories) -hanketta.

Päätulokset
• Yli kaksi kolmasosaa kyselyaineiston yrityksistä sijaitsee Tallinnassa

ja reilu kymmenesosa Harjumaan maakunnan Tallinnan ulkopuolisella
alueella. Vastaavasti yli puolet Virossa yrityksen omistavista suomalaisista emoyrityksistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja noin kymmenen
prosenttia muulla Uudellamaalla.

• Tärkeimpänä motiivina suomalaisyritysten investoinneille nousi ai-

neistosta Viron maantieteellinen läheisyys. Lähes kolme neljäsosaa
vastaajista piti kyseistä motiivia tärkeänä tai erittäin tärkeänä syynä
omistaa yritys Virossa.

• Selvästi yli puolet yrityskyselyn vastaajista piti lisäksi tärkeänä tai

erittäin tärkeänä koulutetun työvoiman saatavuuden ja kustannusten,
uusien Viron markkinoiden saavuttamisen sekä nykyisten markkinoiden säilyttämisen motiiveja.

• Yrityskyselyn tulokset viittaavat siihen, että maantieteellisen läheisyy-

den ohella suomalaisten yritysten investointien suuntautumista Viroon
selittää pääasiassa kasvavien markkinoiden ja halpojen kustannusten
yhdistelmä.
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Aineisto
Suomalaisten monikansallisten yritysten toimintaa Virossa
on lähestytty yrityksille toteutetulla yrityskyselyllä, jolla on selvitetty yritysten motiiveja omistaa tytär-,
osakkuusyritys tai sivuliike Virossa.

Suomalaiset tytäryhtiöt toimialoittain Virossa vuonna 2016
Julkiset palvelut 1 %
Alkutuotanto 1 %

Kuljetus ja varastointi 3 %
Informaatio ja viestintä 4 %

Kuviosta nähdään,
että tärkeimmät suomalaisten tytäryhtiöiden toimialat Virossa
ovat teollisuus, kaupan ala sekä liike-elämän palvelut.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 %
6%

Rakentaminen
Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Teollisuus
31 %

7%
Liike-elämän
palvelut
18 %

Kauppa
25 %

Lähde: Tilastokeskus.

Tutkimuksen lähestymistapa
Selvityksen tavoitteena on yrityskyselyn tulosten avulla kuvailla suomalaisten
monikansallisten yritysten toimintaa Virossa sekä lisätä tietämystä siitä, mitä
tekijöitä Virossa yrityksen omistavat suomalaisyritykset pitävät tärkeinä sijaintipäätöksessään ja mitä kyselyaineistosta esiin nousevat asiat voivat tarkoittaa Suomen ja Viron valtion rajat ylittävän taloudellisen toiminnan kehityksen
näkökulmasta.
Kyselyaineiston valossa on mahdollista tarkastella, missä määrin suomalaisyritykset etsivät sijoitustensa kautta resursseja, markkinoita, tehokkuutta ja strategisia etuja. Investointien kautta hankittujen resurssien hyödyntämisen kannalta
keskeisiä voivat olla myös investoinnit kohdealueen paikallisiin verkostoihin.

Näkemys kehityksen suunnasta
Viron kilpailuetu suomalaisyritysten investointien kohdealueena on muuttumassa, sillä Viron talouden odotetaan kasvavan Suomen taloutta nopeammin, ja
investointeja Viroon ohjanneiden hinta- ja palkkaerojen odotetaan pienenevän
asteittain. Suomen ja Viron sekä Helsingin ja Tallinnan välisen integraation syvenemisen kannalta onkin keskeistä, missä määrin alueet ja niiden eri toimijat
kykenevät hyödyntämään sosiaalista, organisatorista ja innovaatioihin liittyvää
potentiaalia ja mahdollisuuksia luoda korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden
tuotantoa tukevaa osaamisintensiivistä toimintaympäristöä.
ROBUST-projekti on saanut rahoituksensa Euroopan unionin ”Horisontti 2020”
-puiteohjelmasta (RUR-01-2016) sopimusnumerolla 727988.
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