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Raportin pääkohdat – Sääntelyn vaikutus 
ulkomaisiin sijoituksiin Suomessa 

Ulkomaisista suorista sijoituksista koituu paljon hyötyä Suomen 

taloudelle. Koska kilpailu kansainvälisistä investoinneista kiristyy 

edelleen, on olennaista varmistaa, että Suomi pysyy vetovoimaisena 

investointien kohdemaana. Suomi on kuitenkin jäänyt jälkeen muista 

Pohjoismaista ja Baltian maista ulkomaisten sijoitusten osuudessa 

BKT:sta, huolimatta maan avoimuudesta kaupalle ja investoinneille. 

Mitkä näkökohdat Suomen kansallisessa lainsäädännössä ja 

liiketoimintaympäristössä ovat merkittäviä ulkomaisille sijoittajille ja 

missä määrin sääntely Suomessa edistää tai estää ulkomaisia 

investointeja?  

OECD:n raportissa Sääntelyn vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin 

Suomessa vertaillaan Suomen investointitoimintaa koskevaa 

sääntely-ympäristöä muista Pohjoismaista ja Baltian maista 

koostuvaan vertailuryhmään, tunnistetaan mahdollisia pullonkauloja 

ja tarjotaan ehdotuksia toimenpiteiksi, joita Suomen hallitus voisi 

harkita pyrkimyksissään keventää kansallista sääntelyä, parantaa 

Suomen liiketoimintaympäristöä ja vahvistaa maan vetovoimaa 

uusien ulkomaisten sijoittajien silmissä. 

  



   3 

  
  

Kansainväliset investoinnit hyödyttävät Suomen taloutta monin tavoin

Ulkomaiset suorat sijoitukset hyödyttävät merkittävästi 

Suomen elinkeinoelämää esimerkiksi luomalla uusia 

työpaikkoja. Vaikka ulkomaalaisessa omistuksessa 

olevien yritysten osuus oli hieman yli 1 % Suomessa 

toimivista yrityksistä vuonna 2019, niiden osuus Suomen 

talouden tuottamasta yhteenlasketusta liikevaihdosta oli 

lähes neljännes ja ne työllistivät 18 % maan 

työvoimasta. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa ulkomaiset 

monikansalliset yritykset (MNE-yritykset; Multinational 

Enterprises) edustivat 29 % kaikista T&K-menoista ja 

työllistivät 26 % T&K-alan työvoimasta Suomessa. 

Ulkomaalaisomisteiset yritykset tuovat myös laajempaa 

epäsuoraa hyötyä Suomen taloudelle: 

 Kumppanuuksilla kotimaisten yritysten kanssa ja 

työvoiman liikkuvuudella yritysten sisällä ulkomaiset 

monikansalliset yritykset edistävät innovatiivisen 

teknologian leviämistä etenkin osaamiseen 

perustuvilla palvelualoilla. 

 Ulkomaisessa omistuksessa olevat yritykset 

parantavat suomalaisten työpaikkojen laatua. 

Korkean osaamistason työntekijät ansaitsevat 

keskimäärin 30 % korkeampaa vuosipalkkaa 

ulkomaalaisomisteisissa monikansallisissa 

yrityksissä kuin kotimaisissa yrityksissä ilman 

kansainvälisiä siteitä. Monikansalliset yritykset 

työllistävät myös enemmän koulutettua työvoimaa: 

Vuonna 2016 lähes joka toinen työntekijä 

kotimaisissa ja ulkomaalaisomisteisissa 

monikansallisissa yrityksissä oli korkeasti koulutettu, 

kun kotimaisissa yrityksissä ilman ulkomaisia 

tytäryhtiöitä korkeasti koulutettuja oli alle yksi 

kolmesta.  

 Vuorovaikutuksella paikallisten toimijoiden kanssa, 

yrityksen sisäisellä kaupankäynnillä ja myynnillä 

kolmansien osapuolten markkinoille ulkomaiset 

tytäryhtiöt avaavat Suomen taloudelle ovia 

globaaleihin tuotantoverkkoihin ja uusille 

kansainvälisille markkinoille, mikä taas edistää 

Suomen vientiä.   
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Suomi jää jälkeen vertaisistaan ulkomaisten suorien sijoitusten 

houkuttelussa 

Suomea pidetään yhtenä OECD-alueen 

avoimimmista talouksista. Suomi on asettanut 

muita Pohjoismaita ja Baltian maita vähemmän 

lakisääteisiä rajoituksia ulkomaisille suorille 

sijoituksille monilla talouden aloilla. Vakaa talous ja 

yhteiskunta, vahvat instituutiot ja vähäinen 

korruptio houkuttelevat ulkomaisia sijoittajia 

maahan. Teknologian, osaamisen ja 

innovaatiokapasiteetin saatavuus ovat tärkeimpiä 

tekijöitä, jotka tuovat ulkomaisia yrityksiä Suomeen.  

Tästä huolimatta Suomen kyky houkutella 

ulkomaisia suoria sijoituksia on naapurimaita 

heikompi. Ero naapurimaihin myös kasvaa 

jatkuvasti. Vuonna 2019 Suomeen 

suuntautuneiden ulkomaisen suorien sijoitusten 

kanta oli 31 % BKT:sta – vähemmän kuin vuonna 

2010 ja huomattavasti alle muiden Pohjoismaiden 

ja Baltian maiden 49 %:n keskiarvon. Vaikka uusiin 

greenfield-hankkeisiin kohdistuvien investointien 

lukumäärä on Suomessa suurempi kuin 

yhdessäkään vertailumaassa, hankkeet ovat 

arvoltaan keskimäärin pienempiä kuin Tanskan ja 

Ruotsin vastaanottamat investointihankkeet. 

Lisäksi Suomeen suunniteltujen greenfield-

investointien arvo, samoin kuin suomalaisiin 

yrityksiin kohdistuvien rajat ylittävien fuusioiden ja 

yritysostojen määrä, on laskenut viime vuosina.  

Covid-19-pandemian leviäminen voi haastaa 

Suomen kyvyn kääntää laskeva suuntaus. 

Maailmanlaajuisten ennusteiden mukaisesti 

Suomeen suuntautuvien ulkomaisten suorien 

sijoitusten virtojen odotetaan supistuvan tulevina 

vuosina pandemian seurauksena.  Samaan aikaan 

kansainvälisten investointien houkuttelu ja 

säilyttäminen voisi antaa tärkeää tukea maan 

talouden elpymiselle.  

Pandemiasta voi kuitenkin koitua Suomelle myös 

mahdollisuuksia uusien ulkomaisten investointien 

hankinnassa, koska yritykset voivat ryhtyä uusiin 

liiketoimintajärjestelyihin ja harkita muutoksia 

toimistojensa sijaintiin. Suhteellisen onnistunutta 

koronakriisiin hallintaa hyödyntämällä Suomi voisi 

vahvistaa edelleen mainettaan turvallisena ja 

vetovoimaisena investointikohteena. Kun 

pandemiasta siirrytään elpymisen suuntaan, 

ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta tärkeitä 

seikkoja ovat taloudellisen tuen räätälöinti yritysten 

tarpeisiin, tukitoimien läpinäkyvyyden takaaminen 

ja ajantasaisen tiedon jakaminen 

rahoitusmahdollisuuksista.  

 

Suomen suorien ulkomaisten sijoitusten kanta on pienin Pohjoismaiden ja Baltian alueella 

Ulkomaisten suorien sijoitusten kanta, % BKT:sta, 2010 ja 2019 

 

 Lähde: OECD International Direct Investment Statistics -tietokanta (BD4). 
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Kansallinen sääntely voi vaikuttaa investointien kohdemaan valintaan 

lisäämällä liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia 

Kansallinen säädösympäristö voi nousta tärkeään asemaan Suomen kyvyssä houkutella ja säilyttää 

kansainvälisiä investointeja. Suomi on avoin ulkomaiselle omistukselle, mutta kansallinen sääntely voi 

vaikuttaa ulkomaisiin suoriin sijoituksiin myös epäsuorasti. Esimerkiksi kilpailua, verotusta ja 

intrastruktuurin käyttöä koskevat säännöt vaikuttavat kohdemaahan jo asettautuneiden yritysten 

liiketoimiin ja sitä kautta investointipäätöksiin.  

Vaikka sääntelyä tarvitaan erilaisten perusteltujen kansallisten tavoitteiden tukemisessa, kuten 

kansallisen turvallisuuden tai työsuhteiden suojelussa, siitä voi koitua tahattomia vaikutuksia, jotka 

nostavat tarpeettomasti liiketoiminnan kustannuksia, toisinaan vielä enemmän ulkomaalaisomisteisille 

yrityksille kuin kotimaisille. Tehottoman ja raskaan sääntelyn uudistaminen ja keventäminen, byrokratian 

vähentäminen sekä kilpailun edistäminen voivat edesauttaa uusia kansainvälisiä investointeja ja 

parantaa jo markkinoilla olevien toimijoiden taloudellista suorituskykyä. 
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Koulutettu työvoima on avaintekijä ulkomaisille investoinneille, mutta 
kasvavan osaamisvajeen kattamiseen tarvitaan poliittisia toimia

Teknologian ja osaamisen lisäksi Suomen 

korkeasti koulutettu työvoima on yksi 

tärkeimmistä tekijöistä, jotka tuovat maahan 

ulkomaisia investointeja. Korkea osaamistaso 

ICT- ja terveysteknologiasektoreilla sekä tekninen 

osaaminen T&K-hankkeiden johtamisessa 

nousevat esiin Suomen talouden vahvuusalueina.   

Kasvava osaamisvaje vaikeuttaa kuitenkin 

joidenkin ulkomaisten sijoittajien toimintojen 

laajentamista Suomessa, etenkin 

osaamisvaltaisilla sektoreilla. Tiukat 

työmarkkinaolosuhteet voivat pahentaa 

osaamispulaa estämällä työvoiman liikkuvuutta. 

Työmarkkinoiden jäykkyyden raportoidaan olevan 

Suomessa yksi pääasiallisista investoinnin 

esteistä, joka haittaa yritysten kasvua ja uusien 

työpaikkojen luomista.   

Liiallinen byrokratia ulkomaalaisten osaajien 

rekrytoinnissa Euroopan Unionin (EU) tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta 

hidastaa edelleen yritysten ponnisteluja 

osaamisvajeen kattamiseksi ja rajoittaa niiden 

laajenemis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. 

Kaikkiaan 23 erilaista työperusteista 

oleskelulupatyyppiä EU:n ja ETA:n ulkopuolelta 

tuleville hakijoille ja hakemusten käsittelyajat, 

jotka ovat toistuvasti ylittäneet lakisääteisen 

neljän kuukauden määräajan, saavat monet 

yritykset pitämään maahanmuuttomenettelyjä 

monimutkaisina ja aikaa vievinä. EU:n ja ETA:n 

ulkopuolelta tulevan työntekijän 

oleskelulupaprosessiin kuuluva työvoiman 

saatavuusharkinta pidentää hakijoiden 

odotusaikaa. Yrityksissä katsottiin myös, että 

Suomessa yliopistotutkinnon tai tohtorintutkinnon 

suorittaneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden 

rekrytointia pitäisi helpottaa osaamisen 

pitämiseksi maassa.  

Nämä haasteet tiedostaen Suomessa on aloitettu lukuisia uudistuksia ulkomaalaisten osaajien 

maahantulon sujuvoittamiseksi. Hallintoalojen rajat ylittävään Talent Boost -ohjelmaan sisältyy laaja sarja 

toimia, joilla pyritään vahvistamaan ulkomaalaisten osaajien houkuttelemista, Suomeen jäämistä ja 

kotoutumista. Väestön nopea ikääntyminen huomioon ottaen lisätoimiin ryhtyminen yritysten tukemiseksi 

osaamisvajeen kattamisessa on keskeinen tekijä Suomen pysymisessä vetovoimaisena sijoitusten 

kohdemaana. Suomi voisi harkita seuraavia toimia: 

 

Työmarkkinoiden joustavuuden 
parantamiseen tähtäävien 
toimien jatkaminen. Paikallisen 
sopimisen laajempi 
soveltaminen työehtosopimus-
neuvotteluissa edistäisi talouden 
joustavuutta ja takaisi samaan 
aikaan vahvan suojan 
työntekijöille.   

Meneillään olevien, 
oleskelulupakäsittelyä 
sujuvoittavien uudistusten 
täydentäminen muun muassa 
vähentämällä oleskelulupa-
kategorioiden lukumäärää  ja 
varaamalla lisää resursseja  
hakemusten käsittelyn 
nopeuttamiseksi. 

Yliopistotutkinnon suorittaneiden 
opiskelijoiden ja tutkijoiden 
työperusteisten oleskelulupa-
hakemusten nopeutettu 
käsittely, jolla edistettäisiin 
kansainvälisen osaamisen 
maahan jäämistä.

2 1 3 
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Liiketoiminnan aloittamiseen liittyvien toimien keventämisellä ja 
sääntelyn avoimuuden kehittämisellä voi olla laajoja talousvaikutuksia   

Suomessa on asetettu vain vähän 

nimenomaisia rajoituksia ulkomaisille suorille 

sijoituksille. Sisämarkkinoiden sääntelyn 

yhdenmukaistamisen ansiosta kaupan ja 

investoinnin esteet ovat erityisen matalia 

sijoittajille Euroopan talousalueen sisällä 

verrattuna kolmansiin maihin sovellettuihin 

monenvälisiin sääntöihin. Muiden 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden sijoittajat 

nauttivat lisäksi pitkälle viedystä sääntelyn 

integraatiosta tämän maaryhmän sisällä.   

Tästä huolimatta tietyt laajemmat sääntelyesteet 

voivat vaikuttaa päätöksiin ulkomaisista 

investoinneista Suomen markkinoille. Kaikkien 

hallinnollisten toimenpiteiden suorittaminen 

yrityksen perustamiseksi kestää suhteellisen 

pitkään, ja yritysten rekisteröintimahdollisuus 

verkossa on saatavilla vain suomeksi ja 

ruotsiksi. Tarvittavien ympäristö- ja 

rakennuslupien pitkät käsittelyajat ja 

maankäyttösuunnitelmien hyväksymisajat voivat 

hidastaa ja haitata investointisuunnitelmia. 

Rakennusluvan hankintakustannukset ovat 

myös suhteellisen korkeat muihin Pohjoismaihin 

ja Baltian maihin verrattuna.   

Vaikka Suomessa käytetään vakiintunutta ja 

avointa sidosryhmien kuulemismenettelyä uutta 

lainsäädäntöä laadittaessa, Suomi sijoittuu jo 

voimassaolevan sääntelyn ja sen vaikutuksien 

arviointia tarkastelevassa vertailussa OECD-

maiden keskitason alapuolelle. Selvityksen 

yhteydessä haastatellut yritysjohtajat katsovat 

myös, että lainsäätäjät eivät ole ehkä aina 

tietoisia uudistusten vaikutuksista yrityksiin. 

Esimerkiksi EU-säädösten vähimmäistason 

ylittävän kansallisen sääntelyn miellettiin 

nostavan säännösten noudattamisesta 

aiheutuvia kustannuksia, mikä asettaa 

suomalaiset yritykset epäedulliseen 

kilpailuasemaan sisämarkkinoilla. 

 
 

Seuraavat toimet voisivat helpottaa 

ulkomaisten sijoittajien pääsyä Suomen 

markkinoille ja edistää sääntelyn avoimuutta: 

Yritysten rekisteröinnin nopeuttaminen, 

yritysten hallinnollisen taakan 

keventäminen ja ulkomaisten yritysten 

edustajien huomioiminen ottamalla 

käyttöön digitaalisia ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat rekisteröinnin verkossa 

kaikille yrityksille, myös englannin 

kielellä.  

Operatiivisten lupamenettelyjen 

keventäminen kilpailuedun saamiseksi 

Suomelle nopeasti kasvavilla 

sektoreilla. Lupakäsittelylle voitaisiin 

harkita aikarajoja. Kehittämällä 

lupaprosessien digitalisaatiota voitaisiin 

lyhentää edelleen käsittelyaikoja ja 

pienentää hallinnollisia maksuja. 

Sääntelyvaikutusten arvioinnin jatkuva 

kehittäminen, mukaan lukien EU-

lainsäädännön täytäntöönpanon 

seurannassa. 

 

 

1 

2 

3 
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Kohdennetut uudistukset ICT-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla voivat 
lisätä kilpailua 
Yleisesti ottaen Suomessa on asetettu vain vähän 

sääntelyesteitä asiantuntijapalvelujen sektorilla, 

joka tukee kansainvälisestä kauppaa ja 

investointitoimintaa. Suomen suosiollinen sääntely-

ympäristö digitaalisille palveluille, jotka leviävät yhä 

enemmän kaikille talouden aloille, voi myös 

houkutella maahan tieto- ja teknologiaintensiivistä 

toimintaa harjoittavia ulkomaisia sijoittajia.  

Muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin verrattuna 

Suomessa on kuitenkin korkeampia kaupan ja 

investoinnin esteitä usealla palvelusektorilla. 

Suomen sääntelyn lähentäminen edelleen 

naapurimaiden sääntelyn kanssa strategisilla 

sektoreilla laskisi säännösten noudattamisesta 

aiheutuvia kustannuksia sijoittajille ja yrityksille, 

jotka toimivat useilla markkinoilla Pohjoismaiden ja 

Baltian maiden alueella, ja voisi kääntää 

sijoituspäätöksiä Suomen puolelle. Helpottamalla 

markkinoille pääsyä ja vähentämällä kilpailuesteitä 

tuotantoketjun loppupään teollisuuden aloille 

olennaisilla sektoreilla, kuten ICT, kuljetus ja 

logistiikka, voidaan tehostaa Suomen talouden 

tuottavuutta ja kilpailukykyä. 

Investointi ICT-alalle voisi hyötyä vielä nykyistä 

enemmän kilpailua edistävästä sääntelystä, jotta 

Suomen jo nyt suhteellisen avoimesta 

toimintaympäristöstä digitaalisille palveluille 

saataisiin täysi kilpailuetu. Esimerkiksi Suomen 

televiestintäala nauttii kilpailua suosivasta 

sääntelystä, joka tarjoaa yhtäläiset 

toimintaedellytykset uusille tulokkaille ja 

pitkäaikaisille toimijoille. Hinnoitteluvelvollisuudet 

eivät kuitenkaan kata kaikkia 

televiestintämarkkinoita, joilla on huomattavan 

markkinavoiman yrityksiä.  

Markkinoille pääsyn vapauttaminen ja kilpailun 

edistäminen kuljetus- ja logistiikkasektoreilla voivat 

houkutella maahan uusia ulkomaisia suoria 

sijoituksia ja hyödyttää myös jo ennestään Suomen 

markkinoilla olevia toimijoita sekä tukea Suomen 

siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta. Merirahdissa 

alusten kotimainen tai EU/ETA-peräinen omistus on 

laajalti edellytys pääsylle suomalaisten satamien 

väliseen rannikkoliikenteeseen ja 

tonnistoverotuksesta hyötymiselle, mikä asettaa 

ETA:n ulkopuoliset palveluntarjoajat ja sijoittajat 

epäsuotuisaan asemaan. Rautatieliikennealalle on 

puolestaan tunnusomaista vähäinen kilpailu. 

Valtionyhtiö VR:llä on suuri markkinaosuus 

rahtiliikenteessä, ja matkustajaliikenteen kilpailulle 

avaamiseen tähtäävät uudistukset on keskeytetty. 

Logistiikassa pakollisten tarjouskilpailujen 

puuttuminen tiettyjen palvelusopimusten jaossa 

satamien ja lentoasemien logistiikkapalvelujen 

tarjoajille voivat häiritä kilpailua, kun 

palveluntarjoajien lukumäärää on rajoitettu. 

 
 
 

Suomi on asettanut useimpia naapurimaita enemmän rajoituksia monilla palvelusektoreilla  

 
       Huomio: Indeksit vaihtelevat nollasta yhteen, yhden ollen rajoittavin indeksi, ja kattavat 31.10.2020 asti voimassa olevat lait ja säännöt. 
       Lähde: OECD Services Trade Restrictiveness Index -tietokanta, 2020. 
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Näillä aloilla ulkomaisen kaupan ja investoinnin esteitä voitaisiin poistaa monilla toimenpiteillä: 

 

Hinnoittelu-

velvollisuuksien 

määrääminen 

huomattavan 

markkinavoiman 

yrityksille televiestintä-

markkinoilla, joilla 

kyseisiä velvollisuuksia 

ei vielä ole asetettu 

(aktiiviset tukkutuotteet 

ja korkealaatuiset 

yhteydet). Sääntely 

voitaisiin toteuttaa 

enimmäishintojen, 

kustannus-

suuntautuneen 

hinnoittelun tai 

minimikatteiden 

muodossa. 

Suunnitellun 

uudistuksen 

toimeenpano ilman 

miehistöä Suomeen 

rahdattujen alusten 

kaksoisrekisteröinnin 

sallimiseksi Suomen 

alusrekisteriin. Tämä 

lisäisi joustavuutta 

ulkomaisille 

laivayhtiöille. 

Mahdollisuuksia saada 

lisää kansainvälisiä 

palvelutarjoajia ja 

sijoittajia maahan 

helpottamalla näiden 

pääsyä tonnisto-

verotuksen piiriin 

voitaisiin selvittää. 

Rautateiden 

matkustajaliikenne-

markkinoiden kilpailulle 

avaamiseen tähtäävien 

suunnitelmien 

toteuttaminen ja 

kilpailun jatkuva 

edistäminen 

rahtiliikenteessä. 

Rautatieinfrastruktuuriin 

ja siihen liittyvien 

palvelujen piiriin pääsyn 

takaaminen 

tasapuolisesti kaikille 

operaattoreille tulee 

olemaan keskeinen 

tekijä kilpailun 

lisäämiseksi avoimilla 

markkinoilla. 

Pakollisten julkisten 

tarjouskilpailujen 

käyttöönotto kilpailun 

lisäämiseksi satamien ja 

lentoasemien 

logistiikkapalvelujen 

tarjoajien välillä.
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Ulkomaisista investoinneista voitaisiin saada nykyistä 
suurempi hyöty Suomelle 

Ulkomaisten suorien sijoitusten myönteisiä 

vaikutuksia Suomen talouteen voitaisiin 

vahvistaa edelleen. Ulkomaalaisomisteiset 

yritykset voitaisiin myös ottaa aktiivisemmin 

mukaan kehittämään liiketoiminnan sääntelyä 

ja vastaamaan Suomen kohtaamiin laajempiin 

haasteisiin.  

Suomessa yli puolet ulkomaisista 

investointihankkeista sijoittuu Helsingin 

seudulle. Vaikka ulkomaisten suorien 

sijoitusten keskittyminen suurkaupunkialueille 

on yleistä monissa kansantalouksissa, 

investointien tasapuolisempi jakautuminen 

koko Suomeen tukisi osaltaan myös muiden 

alueiden kehitystä.  

Huolimatta Suomen avoimuudesta 

kansainvälisille investoinneille, useat selvitystä 

varten haastatellut yritysjohtajat raportoivat 

ulkomaisten yritysten saamasta 

välinpitämättömästä vastaanotosta. 

Kulttuuritekijät, kuten kielimuuri, voivat olla yksi 

selitys tälle ulkomaisten sijoittajien ja osaajien 

saamalle kuvalle Suomesta kohdemaana. 

Monet ulkomaiset yritykset toivoivat lisäksi 

parempaa vuoropuhelua päättäjien ja 

yritysmaailman välillä – ei ainoastaan 

sääntelyn suhteen, vaan myös yhteistyössä 

laajempien yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaisemiseksi.   

Seuraavat toimenpiteet voisivat auttaa Suomea 
hyödyntämään koko potentiaalinsa investointien 
kohdemaana: 

Toimien jatkaminen ulkomaisten yritysten 
houkuttelemiseksi eri puolille maata tukemalla 
alueellista yhteistyötä investoinnin edistämisessä, 
parantamalla Suomen alueellisten 
teollisuusklustereiden kansainvälistä näkyvyyttä ja 
kehittämällä tietoisuutta palveluista, joita 
suomalaiset kaupungit voivat tarjota ulkomaisille 
sijoittajille.  

Sääntelyä ja hallintoa koskevan englanninkielisen 
ajantasaisen tiedon saatavuuden parantaminen 
yrityksille ja ulkomaisille työntekijöille sekä toimien 
jatkaminen ulkomaisten osaajien (ja heidän 
perheidensä) kotoutumisen edistämiseksi 
tarjoamalla parempia 
kielenopiskelumahdollisuuksia. 

Lisätoimiin ryhtyminen Suomen markkinoinnissa 
puoleensavetävänä ulkomaisten suorien sijoitusten 
kohdemaana. Esimerkiksi valtiojohdon 
sitoutuminen edistämään aktiivisemmin 
kansainvälisten investointien saamista Suomeen 
voisi parantaa maan näkyvyyttä mahdollisten 
ulkomaisten sijoittajien piirissä ja välittää viestiä 
vastaanottavaisesta suhtautumisesta ulkomaisia 
yrityksiä kohtaan.  

Laajempi vuoropuhelu maassa jo toimivien 
ulkomaalaisomisteisten yritysten kanssa ja 
yritysmaailman osallistaminen ulkomaisia suoria 
sijoituksia koskevan pitkäaikaisen strategian 
kehittämiseksi Suomelle. Julkisen sektorin ja 
yritysten välisen yhteistyön edistäminen covid-19-
pandemiasta johtuvien ja muiden 
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. 
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Askeleet vetovoimaisemmaksi sijoitusten kohdemaaksi 

Suomessa on jo tehty aloitteita, joilla voidaan 

kehittää maan yleistä liiketoimintaympäristöä ja 

parantaa maan vetovoimaa ulkomaisten 

sijoittajien silmissä. Esimerkiksi Talent Boost -

ohjelmaan kuuluu meneillään olevia uudistuksia, 

joilla sujuvoitetaan ulkomaisten osaajien 

maahanpääsyä poistamalla hallinnollisten 

prosessien pullonkauloja ja ottamalla käyttöön 

nopeutettuja menettelyjä. Talent Boost -

ohjelmalla edistetään myös osaajien maahan 

jäämiseen ja kotoutumiseen tähtääviä toimia 

kuten suomen ja ruotsin kielikursseja 

työpaikoilla. 

Yritysten toimintaympäristön digitalisointi voi 

vähentää niiden hallinnollista taakkaa. Julkisen 

ja yksityisen sektorin toimijat ovat kokeilleet 

äskettäin yhteistyössä työkaluja, joiden avulla 

ulkomaalainen henkilö voisi perustaa yrityksen 

Suomeen sähköisesti ulkomailta käsin. 

Kaupparekisterilain kokonaisuudistuksella 

pyritään siirtymään sähköiseen asiointiin sekä 

mahdollistamaan automaation käyttöönotto 

rekisteri-ilmoitusten käsittelyssä.  

Vuoden 2020 kansallisella TKI-tiekartalla 

tuetaan tiiviimpää yhteistyötä tutkimuslaitosten 

ja yritysten välillä. Pysyäkseen vetovoimaisena 

ulkomaisten investointien kohdemaana 

osaamisvaltaisilla aloilla Suomen onkin tärkeää 

taata, että teknologia ja osaamistaso säilyvät 

kilpailukykyisinä. Yhteistyöaloitteet ulkomaisten 

monikansallisten yritysten ja paikallisten 

yritysten välillä, kuten Business Finlandin 

Veturiyritys-rahoitusmalli, kannustavat 

osaamisen ja teknologian vaihtoon. 
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Sääntelyn vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin Suomessa  

OECD:n raportissa Sääntelyn vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin Suomessa arvioidaan ulkomaisia suoria 

sijoituksia maahan tuovia tekijöitä sekä sitä, miten kansallinen sääntely voi edistää tai estää ulkomaisia 

investointeja. Raportissa nostetaan esille mahdollisia uudistusalueita ja ehdotetaan toimia, joilla voitaisiin 

parantaa Suomen investointimyönteistä ilmapiiriä ja tukea pyrkimyksiä ulkomaisten suorien sijoitusten 

houkuttelemiseksi ja maassa pitämiseksi vahvistaen samalla niiden positiivista vaikutusta 

kansantalouteen.  

Raportti kattaa Suomeen, muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin suuntautuvien ulkomaisten suorien 

sijoitusten pääasialliset kehityssuuntaukset sekä ulkomaisten investointien tuomat edut Suomen 

taloudelle. Se vertailee Suomen sääntelypuitteita muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden sääntely-

ympäristöön tehden sekä koko talouden laajuisia että toimialakohtaisia havaintoja, ja tutkii yhteyttä 

sääntelymuutosten ja ulkomaisten suorien sijoitusvirtojen välillä näissä maissa. Ulkomaisten sijoittajien 

näkemykset Suomen liiketoimintaympäristöstä täydentävät tutkimustuloksia. 

 

Lue lisää raportista täältä: oe.cd/3Er     
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