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1. Johdanto

Nykyisen globalisaatiokeskustelun yksi vakio-
aihe on monikansallisten yritysten toiminta
Suomessa. Harvemmin kuitenkin pohditaan,
milloin nykyiset ja entiset monikansalliset yri-
tyksen ylipäätään rantautuivat Suomeen ja mit-
kä olivat niiden etabloitumismotiivit ja toimin-
tatavat.

Monikansallisten yritysten tutkimus on ol-
lut varsin suureksi osaksi suorien ulkomaisten
sijoitusten lähtemistä maasta pois, ei niinkään
maahan päin (vrt. Jones – Schröter 1993; Pek-
ka Mannio ym. toim. 2003). Toisaalta on tut-
kittu enemmän muutaman suuren maan yrityk-
siä ja pienten maiden tutkiminen on jäänyt vä-
hemmälle. Epäsuorasti lienee oletettu saman-
laisten käyttäytymismallien pätevän suorissa si-
joituksissa maiden koosta riippumatta.

Ulkomaisia suoria sijoituksia tehdään, kun
nähdään joku suhteellinen etu vieraan maan re-

sursseissa tai markkinoissa. Lähdetään hake-
maan joko runsaita tai harvinaisia raaka-ainei-
ta, halpaa tai osaavaa työvoimaa tai muita tuo-
tannontekijöitä kuten energiaa. Tällöin tavoit-
teena on usein tuotteen vienti takaisin omaan
maahan tai kolmansiin maihin. Markkinoita
etsittäessä tullaan myymään tai valmistamaan
omaa tuotetta vieraan maan markkinoille. Sil-
loin aloitetaan yleensä paikallisen agentin tai
agentuurin palkkaamisesta myymään omia
tuotteita. Sitten seuraa oma myyntiyritys ja
mahdollisesti huoltoliike tai -verkosto. Viimei-
senä vaiheena on oman tuotantoyksikön perus-
taminen. Kimmokkeena saattavat olla em. syi-
den lisäksi korkea valmiin tuotteen tulli tai
muut ulkomaankaupan rajoitukset (ks. esim.
Dunning 1993; Jones – Schröter 1993).

Vastaanottavan maan kannalta ulkomainen
yritys voidaan nähdä kotimaisten niukkojen re-
surssien käyttäjänä, joiden hallintaa ei haluta
antaa ulkomaalaisille. Myös ulkomaisten yritys-
ten harjoittama siirtohinnoittelu verojen kier-
tämiseksi saattaa pelottaa. Kotimaiset yrittäjät

1 Tämä artikkeli on tehty Suomen Akatemian tuella. Kii-
tän valt. yo Laura Kärpijokea ja valt. yo Janne Itkosta läh-
deaineiston keräämisestä ja muokkaamisesta.
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saattavat vastustaa ulkomaista yrittäjää lisään-
tyvän kilpailun ja vähenevien voittojen pelos-
sa. Toisaalta ulkomainen yrittäjä voi tuoda pää-
omia, työpaikkoja ja osaamista, jotka ovat ase-
mamaalle tärkeitä. Kun Suomen eduskunta
1920-luvulla pyysi hallitusta selvittämään ulko-
maisen bulvaaniomistuksen laajuutta Suomes-
sa, syynä oli mahdollisesti epätietoisuus ruot-
salaisen tulitikkutrustin seuraavista siirroista tai
ASEAn välikäsien kautta ostamista Strömber-
gin osakkeista (ks. Honkasalo 1932). Muuta-
mat ulkomaiset yritykset tulivat Suomeen bul-
vaanien välityksellä. Joskus ne suhteellisen pian
siirtyivät muodollisestikin ulkomaiseen omis-
tukseen. Syynä saattoi olla lupamenettelyn hi-
taus ja asioiden nopeuttaminen. Kuitenkin
usein on ollut kyse nimenomaan bulvaanin
käytöstä ulkomaisuuden tai tietyn yrityksen ni-
men piilossa pitämiseksi.

Olen viime aikoina koonnut tietokantaa ul-
komaisista yrityksistä Suomessa lähinnä maail-
mansotien välisenä aikana ja sitä ennen. Silloin
traditionaalisen tiedon mukaan käperryttiin
omiin maihin ja kansainväliset suhteet kapeni-
vat. Tietokantaan on löytynyt selvästi enemmän
ulkomaisia yrityksiä, kuin tähän asti on tiedet-
ty Suomessa olleen. Tässä artikkelissa tarkas-
telen näitä yrityksiä keskittyen monikansallis-
ten yritysten toimintaan: miten paljon ulkomai-
sia yrityksiä, mistä maista, millä toimialoilla?
Mikä niiden merkitys oli Suomen taloudelle:
toivatko ne pääomia, työpaikkoja ja taitotietoa
vai tulivatko ne vain riistämään paikallisia
luonnonvaroja? Lisäsivätkö uudet yritykset kil-
pailua vai vähenisivätkö ne sitä ostamalla kil-
pailijoita?

Tietojen saanti ulkomaisista yrityksistä Suo-
messa on vaikeaa. Vaikka lainsäädäntö edellytti
ulkomaalaisten hankkivan luvan toiminnalleen
Suomessa, yhtenäistä tilastoa tai muuta tieto-

kantaa ei ole ollut. Autonomian aikana senaat-
ti ja itsenäisyyden aikana valtioneuvosto kaup-
pa- ja teollisuusministeriön esittelyn perusteella
myönsi luvan perustaa osakeyhtiön ja hankkia
kiinteätä omaisuutta Suomessa. Valtioneuvos-
ton päätösluetteloiden hakemistossa ulkomai-
set yritykset yleensä esiintyvät nimen perusteel-
la aakkosjärjestyksessä. Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön esittelydiaarioissa lupa-asiat olivat
aikajärjestyksessä muiden käsiteltyjen asioiden
joukossa.

Jotta ulkomaisia yrityksiä koskevat tiedot
saataisiin esille, pitäisi tietää niiden nimet, ja
juuri tämä tieto on puuttunut. Sama ongelma
koskee Patentti- ja rekisterihallituksen alaisen
kaupparekisterin tietoja. Kaikki yritykset, suo-
malaiset ja ulkomaalaiset, ovat siellä joko ole-
massa olevien tai lakanneiden yritysten luette-
loissa perustamisjärjestyksessä. Perustiedot yri-
tysten nimestä, perustamisvuodesta, kotipai-
kasta ja toimialasta ovat kyllä elektronisessa
muodossa, mutta olisi tiedettävä ulkomaalais-
ten yritysten nimet täsmällisesti, jotta haku on-
nistuisi. Käymällä läpi tietokantaa systemaatti-
sesti voidaan arvata muutamat nimen perus-
teella ulkomaalaisiksi. Monille Suomeen perus-
tetuille yrityksille on kuitenkin annettu täysin
suomalainen nimi, tai ostetun suomalaisen yri-
tyksen nimi on jätetty ennalleen. Lisäksi mo-
nien ruotsalaisten yritysten nimet eivät erotu
suomenruotsalaisista yritysnimistä, joita Suo-
messa on ollut ja on paljon.

Näistä syistä tietokannan kerääminen on
ollut työlästä, eikä sitä voida pitää täydellise-
nä. Lisäksi on mahdollista, että osa kauppare-
kisteriin rekisteröidyistä yrityksistä ei ole kos-
kaan toiminut. Ne on perustettu tulevaa toi-
mintaa varten, jota ei ole koskaan tullut. On
kuitenkin luultavaa, että tärkeimmät yritykset
on löydetty. Osasta yrityksiä tietoja on saatu



218

A R T I K K E L E I T A KAK 3 /  2004

vain kaupparekisterin yrityskansioista, osalle
tietoja on hankittu myös kirjallisuudesta, sano-
malehdistä sekä teollisuustilaston perusaineis-
tosta. Tietokantaan on otettu kaikki löydetyt
sotien väliset yritykset ja jonkin verran tätä van-
hempia yrityksiä, joissa on ulkomaista omistus-
ta riippumatta siitä kuinka vähän omistusta on
ollut. Kaupparekisterin tiedoista ei ole aina
mahdollista selvittää yksittäisten omistajien
osuutta.

Tutkimuksissa ja selvityksissä on aiemmin
käsitelty ulkomaisia yrityksiä Suomessa sotien
välisenä aikana jonkin verran, mutta vain yh-
dessä, Brynolf Honkasalon selvityksessä, on
systemaattisesti, vaikkakin kovin puutteellisesti
hankittu uutta tietoa vuonna 1930 toimineista
ulkomaisista yrityksistä (ks. alla). Muissa on
tyydytty yleiskuvaan kirjallisuuden perusteella
(Hjerppe and Ahvenainen 1986), toisen maa-
ilmansodan jälkeen kerättyihin tietoihin (Hå-
kans 1968) tai näkökulma on ollut ulkomaan-
kaupassa, ei yritystoiminnassa (Mickwitz
1952). Myöskään muissa maissa julkaistuista
tutkimuksista ei ole juurikaan ollut hyötyä. (ks.
kuitenkin Hjerppe 2003, 2004).

2. Ulkomaalaisten omistusoikeus-
rajoitukset

Suomessa kiristettiin autonomian ajalta (1809–
1917) lähtien ulkomaalaisten mahdollisuuksia
harjoittaa yritystoimintaa tai omistaa kiinteää
omaisuutta, maata tai taloja. Vuodesta 1832
lähtien porvarisoikeudet voi saada vain Suo-
men kansalainen. Tällöin oli kuitenkin suhteel-
lisen helppoa saada Suomen kansalaisuus, jo-
ten yrittäjäksi tulo oli melko vaivatonta. 1851
uusi asetus rajasi kiinteän omaisuuden omista-
misen suomalaisille ja Venäjän aatelisille. Mui-
den oli saatava siihen senaatin lupa. 1880-lu-

vulla ulkomaisten omistusoikeutta rajattiin
edelleen, kun ulkomaalaisilta kiellettiin pank-
kien, rautateiden ja kaivostoiminnan perusta-
minen ja toiminta. Venäläisille mahdollisuuk-
sia avattiin jonkin verran 1890-luvulla. Osake-
yhtiölaissa 1895 määrättiin, että Suomessa toi-
mivassa osakeyhtiössä vähintään puolet halli-
tuksen jäsenistä piti olla suomalaisia (Suomen
asetuskokoelma, ao. vuodet; Hjerppe – Ahve-
nainen 1986).

Itsenäisyyden alussa ulkomaalaissäännöt
pysytettiin pääpiirteissään ennallaan: kiinteän
omaisuuden omistukseen ja yrityksen perusta-
miseen tarvittiin valtioneuvoston lupa. Lisäksi
Viipurin läänissä kiinteän omaisuuden hankki-
minen ulkomaalaisilta kiellettiin ilmeisesti ve-
näläisten maahanmuuton pelossa.

1920-luvun alussa ulkomaalaissääntöjen ki-
ristämisestä keskusteltiin vilkkaasti. Asia kui-
tenkin raukesi, sillä vaikka pelättiin ulkomaa-
laisten ylivaltaa taloudessa, nähtiin toisaalta
ulkomaiset yrittäjät tervetulleina ja tarpeellisi-
na pääoman tuojina. Suomalainen keskustelu
ulkomaisen pääoman ylivallasta pääsi jopa
ruotsalaisiin lehtiin, kun 4.10.1922 Göteborgs
Posten kirjoitti suomalaisen sosiaalidemokraat-
tisen poliitikon Väinö Voionmaan lausunnos-
ta, jossa Voionmaa oli huolissaan suomalaisen
elinkeinoelämän valtaamisesta ruotsalaisella
pääomalla. Huvudstadsbladet, joka uutisen
välitti myös  Suomeen  9.10.1922,  oli  kuiten-
kin eri mieltä ja väitti, että ruotsalainen pää-
oma oli päinvastoin viime aikoina vähentynyt
Suomessa.

1920-luvun lopulla asia oli uudelleen vireil-
lä, ja eduskunnan toivomuksesta Brynolf Hon-
kasalo laati oikeusministeriössä selvityksen ul-
komaisesta omistuksesta Suomessa vuonna
1930. Toimeksiannossa pantiin erityistä painoa
bulvaaniomistuksen selvittämiseen. Honkasa-
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lon selvityksessä ulkomaista ja varsinkin bul-
vaaniomistusta löytyi suhteellisen vähän, ja
lainsäädäntötoimenpiteitä lykättiin edelleen.

Vuonna 1939 säädettiin laki ns. vaarallisis-
ta yhtiöistä, jonka mukaan, mikäli osakeyhtiön
säännöissä ei rajattu ulkomaalaisten omistusta
enintään viidennekseen sen osakkeista, sen toi-
mintaan tarvittiin valtioneuvoston lupa. Tämän
lisäksi määräykset ulkomaalaisten kiinteän
omistuksen ja yrityksen perustamisen luvanva-
raisuudesta jatkuivat.

Toisen maailmansodan aikainen ja jälkeinen
pääoman liikkeiden säännöstely, joka jatkui
osin 1980-luvulle saakka, kavensi edelleen ul-
komaalaisten toimintamahdollisuuksia Suo-
messa. 1960-luvulla ulkomaalaisomistusta sää-
televä lainsäädäntö tosin oli osittain ristiriidassa
julkisen hallinnon toimien kanssa, kun maahan
perustettiin jopa erityinen valtion organisaatio
edistämään ulkomaisten yritysten sijoittumista
Suomeen vuonna 1967 (ks. esim. Pajarinen
1997). Pääomanliikkeiden esteitä vähennettiin
1980-luvulla ja ulkomaalaisomistuksen rajoi-
tukset poistettiin  lopulta Euroopan talousalue-
sopimusta tehtäessä Euroopan Unionin jäse-
nyyden valmisteluvaiheessa 1990-luvulla.

Ei ole juuri mitään tietoa eikä tätä työtä var-
ten ole ollut mahdollista selvittää, miten vai-
keaa tai helppoa ulkomaalaisen oli saada lupa
yrityksen perustamiseen Suomeen. Se tiede-
tään, että lain voimassaolon viimeisinä vuosi-
na lupa oli lähinnä muodollisuus. Vähäiset tie-
dot rajoittamisesta koskevat esimerkiksi yrityk-
siä valjastaa Vuoksen putoukset tuottamaan
sähköä Pietarin seudulle autonomian ajan lo-
pulla. Timo Myllyntauksen (1991, s. 58–77;
Myllyntaus 1997) mukaan näitä yrityksiä viivy-
tettiin lukemattomilla senaatin asettamilla ko-
miteoilla, joiden tehtävänä oli selvittää yrityk-
sen kannattavuutta ynnä muuta. Itsenäisyyden

ajan alussa sitten säädettiin laki, jolla ulkomaa-
laisomistus Viipurin läänissä kiellettiin.

3. Ulkomaiset yritykset

Pääasiassa Kaupparekisteristä kootussa tieto-
kannassa on yli 430 yritystä, suurin osa niistä
maailmansotien välisenä aikana toimineita
(Taulukko 1). Kun 1960-luvun puolivälissä al-
kavissa Suomen Pankin tilastoissa ulkomaisia
yrityksiä oli vajaa 300, tätä voidaan pitää suu-
rena määränä. Tosin 430 yritystä eivät olleet
yhtä aikaa toiminnassa, eikä ole ilmeisesti mah-
dollistakaan saada selville, kuinka moni oli yhtä
aikaa toiminnassa tai ylipäätään toiminnassa.
Pienimmät tietokannan yrityksistä olivat yhden
hengen, maahanmuuttajien yrityksiä. Osa ei
ehkä ole toiminut juuri ollenkaan tai ei ollen-
kaan, vaan ne oli perustettu mahdollista tule-
vaa toimintaa varten. Toisaalta on selvää, että
tietokannasta puuttuu yrityksiä. On luultavaa,
että tärkeimmät on kuitenkin jäljitetty.

Suuri joukko, 152, ulkomaisista yrityksistä
oli kaupan alalla, usein tuonti- tai vientiliikkee-
nä. Kuljetuksen ja huolinnan alalla oli myös
puolensataa yritystä, mukana monia merenkul-
kuun liittyviä kuljetusliikkeitä. Voi päätellä,
että Suomessa oli suhteellisen paljon ulkomai-
sia yrityksiä hoitamassa tavaroiden tuontia,
vientiä ja huolintaa.

Teollisuuteen oli rekisteröity 156 yritystä.
Niitä oli kaikilla päätoimialoilla, eniten metsä-
teollisuudessa. Kemian teollisuus sekä kaivan-
nais-, metalli- ja sähkötekninen teollisuus oli-
vat seuraavaksi suurimmat jokseenkin tasavah-
vat ryhmät. Muilla toimialoilla toimi lähes vain
yksittäisiä vierasmaalaisia yrityksiä. Suurin osa
teollisuuden ulkomaisesta omistuksesta oli ns.
green field -investointeja, ja yritysostoja oli vain
harvoin.
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Muutama ulkomainen yritys omisti suurehko-
ja metsäalueita. Rakennustoiminnassa oli pari
merkittävää ruotsalaisyritystä Kreuger & Toll
ja Skånska Cementgjuteri (nyk. Skanska).
Muissa palveluissa olivat muun muassa amerik-
kalaisten suurten elokuvayhtiöiden myyntiyh-
tiöt, muutama pankkiiriliike, vakuutusyhtiö ja
kiinteistöjen omistus- tai välitysliike.

Ulkomaisomisteisten yritysten osuutta ta-
loudessa on vaikea arvioida tarkasti. Olen käyt-
tänyt paria karkeaa mittaria. Ensinnäkin olen
laskenut niiden osakepääoman arvon vuonna
1930 ja 1938. Vuonna 1930 se oli noin 11 pro-
senttia ja 12 prosenttia vuonna 1938 kaikkien
osakeyhtiöiden osakepääomasta. Kun huomat-
tavassa joukossa oli kuitenkin myös suomalais-
ta omistusta, ulkomaisen omistuksen osuus ei

ollut kaiken kaikkiaan näin suuri. En ole yrit-
tänyt kuitenkaan arvioida erikseen ulkomaisen
ja suomalaisen pääoman osuutta näissä, vaik-
ka siitäkin olisi mahdollista saada jonkinlainen
suurpiirteinen kuva. Osassa ulkomaisia yrityk-
siä osakepääoma oli varsin korkea suomalaisiin
suuriin yrityksiin verrattuna. Se ei kuitenkaan
ollut läheskään yhtä suuri kuin suurimmissa
kotimaisissa, mutta iso verrattuna yritysten ko-
koon, koska ulkomaisomisteiset yritykset eivät
olleet suurimpien yritysten joukossa.

O’Rourke ja Williamson (1995) ovat koros-
taneet ulkomaisen pääoman maahantuonnin
merkitystä Skandinavian talouksien nopeassa
kasvussa. Niinpä vertaankin osakepääoman
suuruutta valtion ulkomaiseen velkaan noina
vuosina. Vuonna 1930 valtion velka oli sen ajan

Taulukko 1. Ulkomaisomisteiset yritykset maittain ja toimialoittain ennen toista maailmansotaa.

Ruotsi Norja Tanska Venäjä/ Viro Saksa Britannia Yhdys- Muut Ei tietoa Yhteensä
NL vallat

Maa- ja metsätalous 113 11 16 1 11 12 1 1115

Teollisuus 153 22 16 15 3 20 20 14 18 5 156
Elintarvike- juoma- 14 1 115
ja tupakkateollisuus 111 11 11 11 114
Tekstiili ja vaatetust. 116 2 12 12 11 123
Metsäteollisuus 119 21 14 1 10 11 11 4 161
Kemian teollisuus 113 13 15 12 123
Kaivannais-, metalli- 11 111
ja sähkötekn. teoll. 115 11 11 11 18 11 11 128
Muu, ei tietoa 119 11 11 111

Energian tuotanto 12 11 113

Rakennustoiminta 114 11 115

Kauppa 143 13 20 1 40 19 19 15 2 152

Kuljetus, huolinta 118 15 17 11 15 11 12 149

Tietoliikenne 116 116

Pankit ja vakuutustoim. 115 11 11 12 12 11 112

Kiinteistöjen omistus ja välitys 116 11 12 11 12 112

Muut palvelut 113 11 11 15 120

Yhteensä 151 43 35 11 5 79 40 20 38 8 430

Lähde: Ulkomaisten yritysten tietokanta tekijällä.
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oloissa suhteellisen suuri, 3320 mmk tai 14
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Ulkomaisomisteisten osakeyhtiöiden pääoma
oli tällöin 29 prosenttia valtion ulkomaisista
veloista. Vuonna 1938 sen sijaan ulkomaisten
yritysten osakepääoma oli 10 prosenttia suu-
rempi kuin valtion ulkomaiset velat yhteensä.2

Ulkomaisomisteisten osakepääoma merkitsi
siis jonkinmoista ulkomaisen pääoman tuontia,
mutta sen osuus muun muassa investoinneista
oli vähäinen. (STV 1931 ja 1939; Suomen ta-
loushistoria 3 1983, s. 358; Hjerppe 1989;
Hjerppe 1997).

Toiseksi on kerätty ulkomaisessa omistuk-
sessa olleiden teollisuusyritysten tietoja teolli-
suustilaston perusaineistosta Tilastokeskuksen
arkistossa myös vuosilta 1930 ja 1938. On huo-
mattava, että kaikki tietokannan yritykset eivät
olleet toiminnassa näinä nimenomaisina vuo-
sina. Toiminnassa olleiden ulkomaisomisteis-
ten yritysten tuotanto-osuus oli noin 5 prosent-
tia näinä vuosina, muutaman kymmeneksen
pienempi 1938 kuin 1930. Osuus oli saman-
suuruinen kuin Ruotsissa, mutta alle puolet
vastaavasta Norjan osuudesta (Nordlund 1989;
Stonehill 1965). Teollisuudessa ulkomaalai-
suusomistus ei siis ollut kovin merkittävää.
Toimialoittain voidaan kuitenkin havaita suu-
riakin eroja. Korkein osuus oli kemian teolli-
suudessa, 21 prosenttia vuonna 1930 ja 15 pro-
senttia vuonna 1938. Siellä oli vuonna 1930
useita ruotsalaisen Kreuger & Tollin ostamia
tulitikkutehtaita, joiden määrää vähennettiin
1930-luvulla. Toinen suurehko ryhmä tuotan-
tolaitoksia olivat Finska Ab Gasaccumulator

Oy:n (myöh. AGA) kaasutehtaat eri puolilla
Suomea. Niiden määrää lisättiin kolmesta seit-
semään vuosina 1930–1938. Lisäksi oli mm.
kansainvälisten öljy-yhtiöiden apuyrityksiä –
niiden pääasiallinen toiminta oli öljyn jakelua
– maalitehtaita ja Unileverin omistama Turun
Saippuatehdas. Suuri Finlayson & Co:n puu-
villatehdas nosti tekstiiliteollisuuden ulko-
maisomistuksen korkeaksi, 9–14 prosenttiin.
1930-luvun alussa noin puolet sen omistukses-
ta oli ulkomailla asuvien sukulaisten hallussa
vaikka tehtaan hoitajaperhe oli asunut Suomes-
sa lähes 100 vuotta. Muut tekstiili- ja vaatetus-
teollisuuden yritykset olivat vaatimattomia.

Metsäteollisuudesta puuteollisuuden ulko-
maisomistus oli vuonna 1930 myös keskiarvon
yläpuolella, lähes kymmeneksen puuteollisuu-
den valmistuksen arvosta. Vuoteen 1938 tämä
oli pudonnut alle viiteen prosenttiin, kun muu-
tama ulkomainen yritys lakkautettiin tai myy-
tiin suomalaisille. Puuteollisuuden, erityisesti
sahateollisuuden kehitys oli 1930-luvulla heik-
koa koko toimialalla, ja ulkomaiset omistajat
näyttävät tehneen silloin vetäytymispäätöksiä.
Paperiteollisuudessa tilanne kehittyi toiseen
suuntaan. 1930-luvulla hyvin menestynyt pape-
riteollisuus, jossa ulkomaalaisomistus vuonna
1930 oli vain pari prosenttia, veti maahan muu-
taman yrityksen lisää niin, että niiden valmis-
tusosuus nousi hieman yli koko teollisuuden
keskiarvon vuonna 1938. Tässä voi vertailla li-
säksi tilannetta Ruotsiin. Siellä paperiteollisuu-
dessa oli selvästi enemmän ulkomaista omistus-
ta kuin sahateollisuudessa ja keskimäärin
enemmän kuin koko teollisuudessa.

Myös metalliteollisuudessa ulkomaisomis-
tusosuus lisääntyi vaatimattomasta kolmesta
prosentista 1930 lähes teollisuuden keskitasolle
4,5 prosenttiin vuonna 1938. Ulkomaiseen
enemmistöomistukseen vuonna 1930 joutunut

2 Kultakannasta luopumiseen liittyvä devalvaatio 1931 nos-
ti valtion velan noin 30 prosenttiin suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Tällöin otettiin käyttöön tehokkaat toimet val-
tion velan pienentämiseksi. Vuonna 1938 valtion velka oli
vain 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen
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Ab Gottfr. Strömberg Oy oli näistä tärkein.
Huomattava osa metalliteollisuuden ulkomai-
sista yrityksistä oli pienehköjä korjaus- ja asen-
nuspajoja.

Selvästi alle keskiarvon ulkomaista omistus-
ta oli kotimarkkinoiden varassa toimineessa
elintarvike-, juoma ja tupakkateollisuudessa.
Energian tuotannossa ulkomaisomistus oli kes-
kiarvon tasolla vuonna 1930, mutta laski sitten
siitä jatkossa. Saksalaisen AEG:n muutamaan
kaupunkiin perustamat kaupunkien sähkölai-
tokset myytiin tässä vaiheessa yleensä paikal-
liseen omistukseen. Muut ulkomaiset voima-
laitokset olivat pääyrityksen omaa metsäteol-
lisuustuotantoaan varten perustamia, mutta ne
myivät yleensä energiaa myös lähiympäristölle.

3.1. Ulkomaiset yritykset maittain

430:stä yrityksestä 370:ssä oli vain yhden maan
ulkomaista omistusta ja 60:ssä ainakin jossain
vaiheessa oli lisäksi jonkun muun maan tai
muiden maiden kansalaisten/yritysten omistus-
ta. Lisäksi osassa oli myös suomalaista omistus-
ta, jota ei ole tässä systemaattisesti tarkasteltu.
Ruotsalaiset yritykset olivat selvästi suurin ryh-
mä. 151 eli kolmannes yrityksistä oli ruotsalai-
sia. 94 yritystä oli muista naapurimaista, Tans-
kasta, Norjasta, Virosta ja Venäjältä. Saksa oli
ruotsalaisten ohella toinen suuri vieraiden yri-
tysten kotimaa, 79 yritystä. Brittien omistamia
oli 40. Yhdysvaltalaiset omistivat 20 yritystä.

Omistusmalli on pääasiassa odotusten mu-
kainen. On tyypillistä, että ulkomaiset yrityk-
set ovat naapurimaista tai taloudellisesti vah-
voista maista. Epätyypillistä tässä on läheisten
naapurimaiden venäläisten/neuvostoliittolais-
ten sekä virolaisten yritysten vähäinen osuus,
kun taas norjalaisten ja tanskalaisten määrä on
odottamattomankin suuri. Virolaisten vähäis-

tä määrää selittänee maan pienuus ja tuore it-
senäisyys. Venäläisiä yrittäjiä oli Suomessa suh-
teellisen runsaasti 1800-luvun autonomian ai-
kana. Kuitenkin monet venäläiset yritykset hä-
visivät 1870-luvulle mennessä. Pienet sahayri-
tykset lopettivat toiminnan eivätkä venäläiset
perustaneet Suomeen suuria höyrysahoja. Itä-
Suomessa tavalliset venäläiset kaivos- ja rauta-
teollisuuden yritykset lopettivat myös toimin-
nan ilmeisesti sen vuoksi, että yrittämisen mah-
dollisuudet paranivat Venäjällä. Myös venäläis-
ten kauppiaiden määrä Itä-Suomen ja eteläran-
nikon kaupungeissa vähitellen väheni autono-
mian ajan keskivaiheilla. Sotien välisenä aika-
na täällä oli muutama venäläisten emigranttien
yritys Itä-Suomessa lähinnä metsäteollisuuden
tai maa- ja metsätalouden alalla. Vain yksi Neu-
vostoliiton osaksi omistama yritys on sotien
välisenä aikana tietokannassa, Suomalainen
Nafta O.Y., joka oli perustettu 1929 bensiinin-
jakelun alalle (ks. Hjerppe 2004b).

Sotien välisen ajan tanskalaiset ja norjalai-
set yritykset ovat varsin vähän tunnettuja.
1870-luvulla Suomeen oli tullut muutamia nor-
jalaisia sahayrittäjiä. Ne olivat ensimmäisten
suurten höyrysahojen perustajien joukossa,
vaikka niiden asema suhteellisesti heikkeni
pian. Merkittävimmät norjalaisyritykset myy-
tiin suomalaisille ensimmäisen maailmansodan
vuosina, mutta sotien välisenä aikana toimi pie-
niä norjalaisia yrityksiä, jotka sahasivat puuta
tai välittivät puutavaraa, sekä pari suurempaa
norjalaista sahayritystä Sörnäisten Saha Helsin-
gissä ja Äänekoskella ja Diesen Wood, sekä sen
omistamat Pitkäranta OY:n laitokset – metsää,
sahoja, pieniä sellutehtaita – Laatokan Karja-
lassa. Molemmat lopettivat toimintansa 1930-
luvun huonoina sahavuosina. Tanskalaiset oli-
vat enimmäkseen kaupan alalla.

Ruotsalaisille yrityksille tyypillistä oli niiden
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toimiminen lähes kaikilla tässä eritellyillä toi-
mialoilla. Kuitenkin metsäteollisuudessa niitä
oli vain harvoja, enimmäkseen puunjalostuste-
ollisuudessa, mutta ei juuri sahoja. Paperiteol-
lisuudessa niitä ei ollut pohjoismaisen kartel-
lin ansiosta. Oli sovittu, ettei toisen maan
alueelle menty kilpailemaan (Heikkinen 2000,
s. 148–160). Erikoisen runsaasti ruotsalaisyri-
tyksiä oli kaivannais-, metalli- ja sähköteknises-
sä teollisuudessa, kemian teollisuudessa, kau-
pan sekä kuljetuksen ja huolinnan alalla. Myös
tuloaikojen tarkastelu osoittaa suurta hajontaa
varsin tasaisesti 1800-luvun lopulta toiseen
maailmansotaan saakka.

4. Ulkomaiset tytäryritykset
Suomessa

Runsaat 100 yritystä oli kaupparekisterin tie-
tojen mukaan selvästi ulkomaisten yritysten ty-
täryrityksiä, monet niistä kansainvälisesti tun-
nettujen yritysten haaroja. Kaikista ei ehkä ole
saatu tietoa, sillä esimerkiksi Kreuger & Toll
ei yleensä rekisteröinyt yrityksiä nimiinsä, vaan
omistajiksi merkittiin yrityksen Suomessa toi-
mivat ruotsalaiset ja suomalaiset johtajat. Ty-
täryrityssuhteita on voitu kuitenkin päätellä
myös muista lähteistä.

45 yritystä toimi kaupan alalla, 40 teollisuu-
dessa ja reilu 20 muilla toimialoilla. Teollisuu-
dessa oli vähän toistakymmentä yritystä met-
säteollisuudessa samoin kuin kemian teollisuu-
dessa ja kaivannais-, metalli- ja sähköteknises-
sä teollisuudessa. Teollisuuden ulkomaisomis-
teisia toimipaikkoja oli vielä tätä enemmän, sil-
lä muun muassa Svenska Gasaccumulatorilla
oli kaasutehtaita useilla paikkakunnilla.

Ruotsalaiset omistajat olivat tytäryrityksissä-
kin suurin ryhmä, noin 40 yritystä. Myös nii-
den toimialajakautuma oli kaikenkattava. Eni-

ten niitä oli kaupan alalla. Niillä oli vahva ase-
ma ulkomaisessa kemian teollisuudessa ja me-
talliteollisuudessa. Norjalaiset keskittyivät met-
säteollisuuteen, lähinnä sahoihin, kuljetukseen
ja huolintaan. Tanskalaiset yritykset olivat lä-
hes kaikki kaupan aloilla. Saksalaisia tytäryri-
tyksiä oli yllättävän vähän, lähinnä sähkötekni-
sen alan yrityksiä. Briteillä puolestaan oli tois-
takymmentä sekalaista pienehköä yritystä.
Amerikkalaiset yritykset olivat pääasiassa elo-
kuvien levityksen ja öljynmyynnin alalla. Lisäksi
oli mielenkiintoisia tunnettujen suuryritysten
myyntiyhtiöitä kuten Singer (Suomeen 1919) ja
IBM (1936). Uutta teknologiaa Eurooppaan toi
amerikkalainen Insulite Co 1930-luvun alussa.

4.1. Monikansalliset yritykset
suomalaisten luonnonvarojen
käyttäjinä

Ulkomaalaisomistusta rajoittavan lainsäädän-
nön perustelut näyttäisivät viittaavan siihen,
että eniten ulkomaalaisten pelättiin hankkivan
omistukseensa suomalaisia luonnonvaroja tai
jollain tavalla strategisesti tärkeitä toimialoja
(kaivostoiminta, energiantuotanto, pankit, rau-
tatiet). Lainsäädännöllä ei varsinaisesti erikseen
kielletty ulkomaista metsien omistusta tai met-
säteollisuuden perustamista, mutta vielä 1960-
luvulla hallitusohjelmassa luvattiin pitää met-
sät ja metsäteollisuus suomalaisessa omistuk-
sessa. Esimerkkejä ulkomaisesta omistuksesta
tietysti olikin varsinkin 1800-luvulta, kun ruot-
salaisia ja norjalaisia yrityksiä tuli sahateollisuu-
teen ja Itä-Suomessa venäläiset yritykset osti-
vat ja perustivat järvi- ja suomalmiruukkeja
sekä sahoja. Suurin osa näistä ulkomaisista yri-
tyksistä katosi 1800-luvun lopun vuosikymme-
ninä, tärkeimmät norjalaiset ensimmäisen maa-
ilmansodan aikana tai sen päättyessä.



224

A R T I K K E L E I T A KAK 3 /  2004

1900-luvun alkuvuosikymmenten aikana Suo-
meen sijoittui kuitenkin vain harvoja uusia
metsäteollisuuden yrityksiä, joilla oli suurem-
paa merkitystä. Pari norjalaista yritystä, Diesen
Wood ja Sörnäisten Saha, toimivat 1910-luvul-
ta 1930-luvulle. Niillä ei ollut emoyritystä ta-
kanaan.

Saksalainen monikansallinen Zellstoff-fab-
rik Waldhof AG, yksi Euroopan suurimpia pa-
perin ja selluloosan tuottajia silloin ja nykyisin-
kin (Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg
AG), tuli Suomeen 1920- ja 1930-luvun tait-
teessa. Se rakensi selluloosatehtaan ja sahan
Käkisalmeen ja osti metsiä lähitienoilta sekä
Lohjan seudulta. Suomalaiset näyttävät silloin
pelänneen yrityksen mahdollista ylivaltaa Suo-
men selluloosateollisuudessa tosissaan, mihin
viittaavat muun muassa uutiset Kauppalehdes-
sä 4.8.1928, Iltalehdessä 8.11.1928 ja Hufvuds-
tadsbladetissa 16.11.1928 ja 15.12.1928. Sekä
Waldhofin tuotanto että metsänomistus pysyi-
vät kuitenkin keskisuurina. Toisen maailman-
sodan päättyessä Waldhofin yritys jäi luovute-
tulle alueelle ja tuli Neuvostoliiton omistuk-
seen. Waldhofin toinen pohjoinen selluloosa-
tehdas toimi Tallinnan läheisyydessä aina 1980-
luvulle saakka. Waldhofin yrityksen omistuk-
sessa oli erikoista se, että kolmanneksen osa-
kepääomasta omisti parikymmentä brittiläistä
sijoitusyhtiötä, joiden nimilista löytyy Kauppa-
rekisterin osakeomistajatiedoista ja joita edus-
ti englantilainen Helbert, Wagg & Co. Wald-
hofilla oli samaan aikaan omistuksessaan tai
osaomistuksessaan paperi- ja selluloosatehtai-
ta myös Hollannissa, Italiassa, Tsekkoslova-
kiassa ja muissa Pohjoismaissa (Hufvudstads-
bladet 27.11.1928).

Yksi syy vilkkaaseen keskusteluun Waldho-
fin toiminnasta Suomessa on saattanut olla se,
että Waldhof käytti bulvaania, Bruno Proco-

péta, jolla oli nimissään viipurilainen puutava-
raliike Bruno Procopé O.Y. Hänen ilmoitettiin
omistavan Vihdissä suurehkon metsätilan, jos-
ta kuitenkin tiedettiin sen kuuluvan Waldhof-
yhtiölle. Procopé oli myös Syskyjärven Hovin
metsätilojen nimellinen omistaja, jotka nekin
kuuluivat Waldhof-yhtiölle (Honkasalo 1932,
s. 2, 33–34, 36, 43).

Englantilainen Dixonin perhe perusti Ou-
luun Toppilan selluloosatehtaan ja osti metsiä
Vaalassa yrityksen raaka-ainevarastoksi 1930-
luvulla. Yritys oli pieni verrattuna suomalaisiin
selluloosatehtaisiin. Dixonit omistivat Englan-
nissa paperitehtaan, jonka raaka-aineeksi sel-
luloosaa tuotettiin. Yritys oli Dixonien omis-
tuksessa 1970-luvulle saakka, jolloin se myytiin
Kajaani Osakeyhtiölle (Virtanen 2003, s. 186–
187).

Paperiteollisuudesta puuttuivat kokonaan
ruotsalaiset ja muut skandinaaviset yrittäjät.
Pohjoismainen 1920- ja 1930-luvulla toiminut
paperiteollisuuskartelli lienee syynä tähän.
(Heikkinen 2000 s. 148–160). Myöskään saha-
teollisuuden alalle ei tullut juurikaan uusia
pohjoismaisia, varsinkaan monikansallisia yri-
tyksiä 1920-luvun alun jälkeen. Olemassa ole-
vat harvat sahat lopettivat toiminnan täällä vii-
meistään 1930-luvulla. 1930-luvun puolivälis-
sä perustetulla pohjoismaisella sahakartellilla
on saattanut olla tekemistä tämän asian kans-
sa, sen valmistelut olivat saattaneet viedä kiin-
nostuksen tähän (Ahvenainen 1984).

Ulkomaisista yrityksistä vain harvoilla oli
suurempia metsäalueita hallussaan. Honkasa-
lo (1930) luetteloi ne erityisen huolellisesti.
Kuudella yrityksellä oli omistuksessaan yli
900 ha. Pohjois-Suomessa Trävaruaktiebolaget
Torneå oli suurin metsänomistaja, 20900 ha.
Kolmella eri toiminimellä esiintyvällä C.J.N.A
Askolin-Ingelbergillä – A.B. Greggböle Egen-
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dom, Joh. Askolin & Co, ja Maini Askolin-In-
gelbergin perikunta – oli 17 700 ha 106 eri
tiluksena Kymenlaaksossa, Itä-Uudellamaalla
sekä Isnäsin keskisuuri saha Itä-Uudellamaalla.
C.J.N.A. Askolin-Ingelberg oli Maini Askolin-
Ingelbergin adoptoitu ruotsalainen poika. Mai-
ni Askolin Ingelbergin omaisuus oli suomalai-
sen isän kokoama. Waldhof omisti 4500 ha
Suistamolla Karjalassa ja 1200 ha Lohjan seu-
dulla. Dixonit omistivat 4400 ha Oulun ja
Haukiputaan alueella. Suojärvellä Venäjän
rajan läheisyydessä Suojärven Maakiinteistöllä,
omistajat venäläiset A. ja S. Schavoronkoff ja
S. Belajeff, oli 1100 ha ja lopuksi Aunuksen
Puuliike Osakeyhtiöllä 900 ha myös Suojärvel-
lä. Tässä viimeksi mainitussa olivat omistajina
muun muassa brittiläiset H. Askew, Neame &
Co Ltd, Power Investment Corporation sekä
Hella Vuolijoki.

Suomalaisten suuryritysten metsäomistuk-
set olivat aivan toista luokkaa. Viidellä suurim-
malla metsäomistajayrityksellä oli yli 100 000
hehtaaria metsää, vuonna 1919 suomalaistu-
neella Enso-Gutzeitilla lähes puoli miljoonaa
hehtaaria 1920-luvulla (Hjerppe 1979, s. 93).

Pohjoisruotsalainen sahayritys Ytterstfors-
Munksund, lukuisien sahojen yhteenliittymä
vuodelta 1918, hankki metsiä Pohjois-Suomes-
sa. Ne olivat tytäryritys Trävaruaktiebolaget
Torneån omistuksessa.3 Ytterstfors-Munksund
oli perustamisvaiheessaan Ruotsin suurin puu-

tavarayhtiö. Se oli kuitenkin suurissa vaikeuk-
sissa ensimmäisen maailmansodan ja sen jälki-
maininkien aikaan valuuttakurssivaihtelujen ja
heikon rahoituspohjan vuoksi. Yritys meni
konkurssiin vuonna 1925. Honkasalo laskee
raportissaan, että yritys omisti Suomessa met-
siä 20 900 hehtaaria eli 16 erillistä metsätilaa.
Honkasalon raportin aikaan 1930 Trävaruak-
tiebolaget Torneån osakkeet olivat Ytterstfors-
Munksundin konkurssipesän hallussa. Ne tu-
livat suomalaisen Kemi Osakeyhtiön omistuk-
seen 1936. Yrityksen nimeksi tuli Tornion Puu
Oy ja kotipaikaksi Kemi. Ab Ytterstfors-
Munksundin historiankirjoittajan Göran Dy-
verfeltin mukaan Pohjois-Suomen metsillä oli
tälle Norrbottenin metsäteollisuusyritykselle
suuri merkitys. Suomesta tuotettu puu oli ruot-
salaista järeämpää ja siksi edullisempaa, vaik-
ka kuljetuskustannukset Pohjanlahden rannan
sahoille tulivatkin kalliiksi (Dyverfelt 1974,
s. 92–93).

Ruotsalainen kuriositeetti, pohjoissuoma-
laista puuta käyttävä yritys, oli Finska Kolaffä-
ren Kemissä, joka valmisti puuhiiltä raudanval-
mistuksen tarpeisiin. Sen osti vuonna 1901
kymmenen ruotsinmaalaista rautaruukkia, jot-
ka vielä käyttivät puuhiiltä. Vuonna 1909 se
myytiin Raahen Puutavara Oy:n omistukseen
(Rauma-Raahen arkisto).

Metsänkäytön ohessa amerikkalainen Insu-
lite Co toi uutta teknologiaa Eurooppaan 1930-
luvun alussa. Sen michiganilainen emoyritys oli
alkanut käyttää puuhiokkeen valmistuksessa
ylijäävää karkeampaa puusilppua rakennusle-
vyissä. Levy meni hyvin kaupaksi, mutta oli ti-
laa vievää kuljettaa Euroopan markkinoille.
Viktor Hovingin mukaan tehtaan perustamis-
ta edelsi huolellinen tutustuminen potentiaali-
siin tehtaan paikkoihin Euroopassa: tarvittiin
puuta, sähkövoimaa, höyryä ja kuljetusmahdol-

3 Kaupparekisteritiedoista päätellen Trävaruaktiebolaget
Torneån olivat perustaneet vuonna 1903 muutamat ruotsa-
laiset ja suomalaiset liikemiehet. Vuonna 1907 se tuli Nor-
diska Trävaruaktiebolagetin omistukseen, joka kuitenkin
omistusjärjestelyjen kautta muutettiin 1908 Baltiska Träva-
ruaktiebolagetiksi ja sulautettiin Ytterstfors-Munksundiin
vuonna 1918. Vuonna 1913 Baltiska Trävaruaktiebolagetin
toimitusjohtaja Axel Wallenberg tuli Torneå Trävaruaktie-
bolagetin hallitukseen.
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lisuudet. Kymenlaakso voitti. Insuliittitehtaan
koneet tulivat Yhdysvalloista. Tehtaan sähkön
saannin turvaamiseksi Insulite Co rakensi yh-
dessä Ahlströmin kanssa Abborforsin sähkö-
voimalaitoksen, johon myös Etelä-Suomen
Voimaosakeyhtiö tuli osakkaaksi. Enso-Gut-
zeit osti tehtaan suomalaisiin käsiin jatkosodan
syttymispäivänä (Hoving 1961, s. 523–528).

Vuonna 1910 löydetty Outokummun rikas
kuparimalmiesiintymä ja Petsamosta 1924 löy-
detty nikkeli-kuparimalmiesiintymä houkutte-
livat molemmat ulkomaisia omistajia. Toisaal-
ta Suomesta puuttui sellaista osaamista, jolla
kaivokset olisi voitu tehokkaasti käynnistää ja
rakentaa erottelu- ja jalostuslaitokset. Outo-
kummun kaivos tuli aluksi Hackman & Co:n
ja Suomen valtion omistukseen. Vuosina 1917–
1920 toimilupa oli vuokrattuna norjalais-suo-
malaiselle yhtiölle, jossa norjalainen insinööri
V. Hybinette oli aluksi pääosakas. Hänen tilal-
leen tuli sittemmin A/S Kristiansands Nikkel-
raffineringsverk, jolla oli suuria kaivosintresse-
jä myös muun muassa Norjassa ja Kanadassa.
Vuokrayhtiö teki monenlaista kehittämistyötä,
mutta toisaalta ei saanut toimintaa kannatta-
vaksi. Maailman kuparituotanto oli samaan ai-
kaan suurissa vaikeuksissa, kun valtavan hin-
tojen nousun jälkeen hinnat sodan päättyessä
romahtivat ja valuuttaolot olivat epävakaita
(Kuisma 1985, s. 31–49).

Vuokrayhtiön lopettaessa toimintansa tilal-
le pyrki useiden muiden ulkomaisten kaivos-
yhtiöiden konsortioita. Oli muun muassa Wal-
lenbergeja lähellä olevia piirejä Ruotsista, Eng-
lannista ja Yhdysvalloista sekä ranskalaisia ja
saksalaisia osapuolia. Suomalaisen asiantunte-
muksen kapeus ja riskipääoman vähyys olivat
osaltaan vaikuttamassa siihen, että tarjouksia
ylipäätään kuunneltiin. Tarjoukset näyttivät
tähtäävän malmivarojen tyhjentämiseen kai-

voksesta ja malmien jalostamiseen muissa mais-
sa. Myös ehdot, joita tarjoajat esittivät, olivat
yleismaailmallisesti tuttuja monikansallisten
yritysten vaatimuksia: rajattomia käyttöoikeuk-
sia pitkäksi aikaa, helpotuksia verojen mak-
suun ja Suomen työaikalakien noudattamiseen,
ja lopuksi Suomen valtiolta odotettiin rautatien
rakentamista Outokummusta Joensuuhun.
Tarjoukset hylättiin ja toiminta käynnistettiin
uudelleen suomalaisten omistuksessa, vuodes-
ta 1924 valtion omistuksessa, mutta työssä käy-
tettiin ulkomaisia asiantuntijoita (Kuisma 1985,
s. 56–63).

Petsamon nikkelikaivosta kehittämään otet-
tiin puolestaan International Nickel, suuren
brittiläisen Mond Nickel Companyn tytäryri-
tys. Kaivosta hoitamaan perustettiin muodol-
lisesti suomalainen yritys Petsamon Nikkeli
Oy, jonka johtokunnassa Suomen kansalaisilla
oli enemmistö, vaikka yhtiön raha-asioita joh-
dettiin International Nickelin päämajasta New
Yorkista. Kaivos ei ehtinyt ennen sotaa kaivaa
malmia. Sodan päättyessä alue jäi Neuvostolii-
ton haltuun (Krosby 1960, s.17; ks. myös Val-
tioneuvoston päätös 7.6.1934).

4.2. Ulkomaiset tytäryritykset
markkinoita valtaamassa ja
kontrolloimassa

1800-luvun lopun vuosikymmenet olivat maa-
ilmalla kovan kilpailun ja vastaavasti kilpailun
rajoittamispyrkimysten aikaa. Vahvemmat yri-
tykset ajoivat kilpailijoita markkinoilta polku-
myynnin ja valtausten avulla. Yritysten fuusio-
aalto oli erittäin vahva 1890-luvulta 1900-luvun
ensimmäiselle vuosikymmenelle. Kartellit, mai-
den sisäiset ja kansainväliset, olivat toinen, lie-
vempi tapa rajoittaa kilpailua. Yhdysvalloissa
tämä kilpailun ja sen rajoitusten koveneminen
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johti monopoliyrityksiä rajoittavaan lainsää-
däntöön, joka tosin ei ollut kovin menestyksel-
listä. Muun muassa Saksassa yritysten yhteis-
toimintaan ei puututtu.

Kansainvälinen kilpailun rajoittaminen,
kartellit, ulottui myös Suomeen varsin varhai-
sessa vaiheessa monikansallisten yritysten toi-
minnan mukana. Ensimmäisiä merkkejä tästä
olivat ainakin saksalaisten AEG:n ja Siemens
& Halsken (myöh. Siemens) ja amerikkalaisen
General Electricin markkinoiden jakamissopi-
mukset. Saksalainen Allgemeine Elektricitäts
Gesellschaftin (AEG per. 1887) edeltäjä oli
Siemensin ja Emil Rathenaun yhteistyössä pe-
rustama 1883 yritys Deutsche-Edison Gesell-
schaft, joka käytti amerikkalaisen Thomas Alva
Edisonin yritysten patentteja. Vuonna 1892
Edisonin yrityksistä fuusioiden jälkeen muo-
dostettiin General Electric Yhdysvalloissa.
Markkinoiden jaossa General Electric sai Poh-
jois-Amerikan ja Länsi-Euroopan, AEG Eu-
roopan Saksasta itään ja koko Venäjän. Suomi
kuului AEG:lle. Vuoden 1887 sopimuksen
mukaan AEG ja Siemens & Halske saattoivat
kumpikin rakentaa sähkövoimalaitoksia, mut-
ta vain Siemens sai myydä osia niihin. Vuonna
1890 Siemens ja AEG perustivat uuden yhti-
ön valmistamaan akkumulaattoreita niille mo-
lemmille. Näitä tehtaita perustettiin Venäjälle,
Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan (International
Directory of Company Histories 1988, s. 410).
AEG tuli Helsinkiin omalla yrityksellä vuonna
1900 AEG:n ruotsalaisen tytäryrityksen alai-
seksi. Se toimitti Suomeen pieniä sähkökeskus-
asemia lamppuineen. Se toimitti lähes puolet
kaupunkien sähkölaitosten sähkölaitostarpeis-
ta 1899–1914. Se perusti haarakonttoreita
asentamaan laitteita Ouluun, Tampereelle,
Turkuun ja Viipuriin. 1907 AEG osti turkulai-
sen Ab Electronin ja 1910 viipurilaisen Elekri-

citets- och Gasaktiebolag Paul Wahl & Co:n
sähkölaitteita valmistavan konepajan, sähkölai-
toksen ja raitiotieyhtiön. Lisäksi AEG oli osak-
kaana tai omistajana kaupunkien sähkölaitok-
sissa Maarianhaminassa, Hämeenlinnassa ja
Kemissä. Kaupungit ostivat ne itselleen 1920-
ja 1930-luvulla (Myllyntaus 1991, s. 53–57).

Siemens & Halske oli Suomessa heti perus-
tamisensa 1847 jälkeen ja rakensi Helsinki –
Pietari lennätinlinjan. Omalla myyntitytäryri-
tyksellä se tuli vuonna 1898. Alkuvuosien en-
simmäinen suurtilaus tuli Fiskars A.B:ltä. Koko
tehtaalle toimitettiin tasavirtavoimalaitos,
moottorit ja valaistus (Siemens Suomessa
1898–1988). Myllyntauksen (1991, s. 55) mu-
kaan Siemens & Halske olivat 1900-luvun alus-
sa suurimmat sähkölaitteiden toimittajat Suo-
messa.

Sähkölamppujen myynti oli 1920-luvulla
Euroopassa erikoisesti Philipsin ja Osramin
välistä kilpailua, kunnes 1924 perustettiin
Phoebus-kartelli sähkölampputeollisuuteen.
Mukana olivat Philips ja Osram ynnä muita
eurooppalaisia kartelleja ja tavoitteena maail-
manmarkkinoiden jakaminen. Suomeen perus-
tettiin vuonna 1921 Suomen Sähkölampputeh-
das O.Y. (myöh. AIRAM), joka kartellin ulko-
puolella pantiin kovaan hintakilpailuun ja vain
osakkaiden suuren harrastuneisuuden ja varak-
kuuden ansiosta se pysyi markkinoilla (Jännes
(1936); Airam 1921–1971).

Kansainvälisen kemianteollisuuden kartel-
lin toiminta ulottui Suomeen erikoisella taval-
la, kun Finnish Chemicalsin klooritehtaan pe-
rustajiksi ja omistajiksi tulivat kansainvälisen
kartellin kolme johtoyritystä, saksalainen IG
Farben, englantilainen British Chemicals ja
belgialainen Solvay & Cie. Tehdas valmisti
sekä klooria paperiteollisuuden valkaisuaineek-
si ja sinappikaasun vastamyrkyksi sekä lipeä-
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kiveä. Valtio kävi neuvottelut näiden yritysten
kanssa Finnish Chemicalsin perustamisesta ja
lupautui sellaisiin vuotuisiin ostoihin, että teh-
taasta tuli kannattava (Ahvenainen – Hjerppe
1986; Michelsen 1989, s. 299–303).

Myös puhtaasti bulvaanien varjossa toimi-
via yrityksiä tuli 1920-luvulla Suomeen. Britti-
läinen Lever Brothers hankki omistukseensa
Åströmin Saippuatehdas Oy:n, myöhemmin
Turun Saippua Oy – Åbo Tvål Ab ja hollanti-
lainen Margarine Unie S.W Paasivaaran Mar-
gariinitehdas Oy:n ja muutamia muita marga-
riinitehtaita. 1929 Margarine Unie ja Lever
fuusioituivat hollantilaiseksi Unilever N.V:ksi
ja brittiläiseksi Unilever Ltd:ksi, mutta toimi-
vat bulvaanien nimien alla Suomessakin vuo-
teen 1989, jolloin Unileverin Suomen liiketoi-
minta yhdistettiin yhdeksi osakeyhtiöksi Suo-
men Unilever Oy (Avellan 1999; Saarenheimo
– Tanttu 1986).

Wallenbergin pankilla Stockholms Enskil-
da Bankilla ja siihen liittyvillä rahoitusyhtiöillä
oli ajoittain yhteyksiä ja osaomistuksia Suo-
meen. 1910-luvulla Stockholms Enskilda Bank
oli tytäryrityksensä Civitaksen kautta rahoitta-
massa Helsingin-Osake-Pankin perustamista
puolella pankin perustamispääomasta. Tästä
vetäydyttiin vuonna 1916, mutta yhteistyö Suo-
meen jatkui rahoitusalan yrityksessä Finska Fi-
nans AB (1916–1934). Wallenbergien Investor
osti osakkuuden tästä yrityksestä 1918. Vuot-
ta myöhemmin Finska Finans ja Marcus Wal-
lenberg perustivat uuden suomalaisen pankin
Aktiebanken för utrikeshandel, johon tuli Wal-
lenbergin hankkimana osakkaaksi muita ulko-
maisia pankkeja: tanskalainen Landmansban-
ken, Centralbanken för Norge, Bergen & An-
dresens bank, Banque des payes du Nord ja
British Bank of Northern Commerce. National
City Bank kieltäytyi. Pankkia kutsuttiin kotoi-

sesti Wallenbergin suomalaiseksi pankiksi.
Pankki fuusioitui vuonna 1923 Helsingin-Osa-
ke-Pankkiin, ja ulkomaiset osakkaat vetäytyi-
vät hankkeesta. Lundströmin mukaan ainakin
Aktiebank för utrikeshandelnin perustamisen
ideana oli toive nopeista voitoista, sillä Suomen
markan arvo oli ulkomaisissa valuutoissa erit-
täin alhainen. Voitot jäivät saamatta, mutta tap-
pioitakaan ei tullut (Lundström 1999, s. 241–
243, 252–253).

4.3. Öljy-yhtiöiden yhteistyö

Öljytuotteiden tuonti oli 1900-luvun alkupuo-
lella erittäin kansainvälistä. Suomalainen Par-
viainen & Winterin tuontiyritys näyttäisi kui-
tenkin olleen ensimmäinen öljytuotteisiin eri-
koistunut liike 1870-luvulla. Vähän myöhem-
min Nobel-veljekset perustivat tänne Bakun
öljytuotteita tuovan Nafta Produktionsbolaget
Nobel – Naftan Tuotantoyhtiö Veljekset No-
belin (ruotsalais-pietarilainen yhtiö). Vuonna
1911 Perviainen & Winter ja Veljekset Nobel
yhtyivät. Vallankumous lopetti öljytuotteiden
tuonnin Venäjältä. Amerikkalainen Standard
Oil Co tuli Suomeen noin 1910. Vuonna 1920
se sulautti itseensä Nobel-yhtiön Nobel–Stan-
dard Osakeyhtiö Suomessa -yritykseksi. Venä-
läis-saksalainen tuontiyritys Suomen Petrolin-
tuonti Osakeyhtiö Masut perustettiin 1911.
Sen omistajakunnassa vilahtelee monia Euroo-
pan kansallisuuksia. Vuonna 1922 se siirtyi
Shellin omistukseen ja käytti vuodesta 1929
Shellin nimeä (Moisala 1983, s. 116–117, Tuo-
mioja 1971, s. 4–6, Kaupparekisterin arkisto).

1920-luvun puolivälissä Nobel-Standard
(vuodesta 1952 Esso) ja Shell sekä venäläiset
öljyntuojat muodostivat muutamaksi vuodeksi
trustin, joka hallitsi Suomen öljymarkkinoita
(Moisala 1983, s. 116). Jos trusti päättyikin, yh-
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teistyö ei. 1930-luvulla Nobel-Standard ja Shell
omistivat yhdessä erilaisia pieniä öljynjalos-
tuslaitoksia, kuljetusliikkeitä ja huolintaliikkei-
tä ja niiden markkinaosuus Suomen markki-
noilla oli yli 80 prosenttia. Vuonna 1929 So-
jusnefteexport perusti Suomeen bensiininjake-
luyrityksen Suomalainen Nafta O.Y., vaikka
Sojusnefteexportin nimi ei alkuunsa ilmene
Kaupparekisterin tiedoista. Vasta 1933 Sojus
nefteexport mainitaan osake-enemmistön
omistajana, muita omistajia olivat Hella Vuo-
lijoki ja Konstantin Merkis. Kaupparekisterin
mukaan venäläiset omistivat yrityksen vuosiin
1937–1938 saakka, jolloin siihen tuli belgialai-
sia ja hollantilaisia omistajia ja näiden mukana
yritykselle amerikkalaisen Gulf Oilin nimi
(Tuomioja 1971, s. 5–6; Kaupparekisterin ar-
kisto).

Muita mainittavia öljyalan yrityksiä olivat
Suomen Petrooli Oy ja Oy Trustivapaa Ben-
siini, nykyisin Teboil Oy, molemmat perustet-
tu 1934. Suomen Petroolin perustajia olivat
saksalaiset. Sotien jälkeen se rauhansopimuk-
sen perusteella joutui Neuvostoliiton Sojus
Nefteexportin omistukseen. Trustivapaan Ben-
siinin perusti kaksi virolaista liuskebensiiniä
tuottavaa yhtiötä. Tuomiojan mukaan se jou-
tui Neuvostoliiton omistukseen vuonna 1940,
kun Neuvostoliitto valloitti Viron, mutta venä-
läiset myivät sen takaisin suomalaisille. Suoma-
laiset omistajat puolestaan myivät sen vuonna
1948 takaisin Sojus Nefteexportille (Moisala
1983, s.116–117; Tuomioja 1971, s. 6; Kaup-
parekisterin arkisto).

4.4. Ruotsalaiset suuryritykset
Suomessa

Taloudelliselta merkitykseltään tärkein ryhmä
ruotsalaisia sotien välisenä aikana olivat ruot-

salaisten suuryritysten tytäryritykset. Kolme
suurta ruotsalaisyritystä ASEA, L.M. Ericsson
ja Kreuger & Toll pyrkivät sotien välisenä ai-
kana erityisen vahvaan asemaan Suomessa yri-
tysostojen, painostuskeinojen ja kartellisopi-
musten avulla.

Mickwitzin (1952) mukaan ASEA oli tär-
kein ruotsalainen tytäryritys Suomessa sotien
välisenä aikana suuren tuontinsa ansiosta.
ASEA myi erittäin paljon sähköteknisiä tuot-
teita Suomeen muun muassa Imatran voima-
laitoksen rakentamiseen. ASEAn ensimmäinen
ulkomainen agentti oli G.Z. Zitting Helsingis-
sä vuonna 1893. Vuonna 1897 ASEA perusti
valmistusyksikön Suomeen; Zittingistä tuli sen
toimitusjohtaja. Yksikkö kuitenkin suljettiin
1904 taloudellisten vaikeuksien koetellessa
emoyritystä, samalla kun melkein kaikki
ASEAn muutkin ulkomaiset tytäryritykset sul-
jettiin (Åkerman 1933, s. 69, 85, 99–100).
Vuonna 1913 ASEA perusti Suomeen uuden
myyntiyksikön. Sotien välisenä aikana Suomi
oli ASEAn tärkein ulkomainen myyntialue Bri-
tannian ja Neuvostoliiton jälkeen. Vuonna
1934 ASEA aloitti uudelleen tuotteiden valmis-
tuksen Suomessa, osittain valmistettiin ASEAn
omia tuotteita, osittain myös tuotteita, joita
Ruotsissa ei tehty. ASEA osti itselleen myös
myyntiyrityksen Tampereella, Havulinnan Säh-
köliike OY:n vuonna 1931 (Glete 1983, 142–
144; Åkerman 1933, s. 161–162; 140–141).

Tämän lisäksi ASEAn ja Suomen sotien vä-
lisen ajan merkittävimmän sähköteknisen yri-
tyksen Ab Gottfried Strömbergin kohtalot kos-
kettivat toisiaan useita kertoja. ASEAn histo-
riankirjoittaja Jan Gleten mukaan vuosina 1913
ja 1924 Strömbergin osakkeita tarjottiin
ASEAlle. Kauppaa ei kuitenkaan syntynyt, sil-
lä ASEA piti osakkeita liian kalliina. Vuonna
1929 ASEA kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa
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osti vapailta markkinoilta enemmistön Ström-
bergin osakkeista. Tästä Strömbergin ja samal-
la ASEAn sveitsiläinen yhteistyökumppani
Brown Boveri & Cie ärsyyntyi ja uhkasi lopet-
taa yhteistyön ASEAn kanssa. Myös Suomen
puolustusvoimat tuli mukaan neuvotteluihin
omistusjärjestelyistä, sillä puolustusvoimat oli
tehnyt suuria tilauksia, joita Strömberg ja
Brown Boveri yhdessä valmistivat. Neuvotte-
lujen tuloksena ASEA myi puolet omistamis-
taan Strömbergin osakkeista Brown Boverille
ja lisäksi sovittiin Suomen markkinoiden jaka-
misesta ASEAn, Brown Boverin ja Strömber-
gin kesken vuoden 1930 myyntiosuuksien pe-
rusteella (Glete 1983, s. 142–143; Hoffman
1990, s. 162–167).

Glete (1983) jatkaa, että ASEA ei silti ollut
luopunut suunnitelmistaan hallita Strömbergiä.
Vuodesta 1933 lähtien ASEAn salaisesti omis-
tama Elektromekano alkoi hiljaisuudessa ostaa
Strömbergin osakkeita taas markkinoilta. 1930-
luvun loppupuolella ASEA/Elektromekano oli
melko lähellä enemmistöosakkuutta. Sota kui-
tenkin synnytti uuden tilanteen. Loppuvuodes-
ta 1940 ASEA harkitsi Brown Boverin omista-
mien Strömbergin osakkeiden ostamista ja
Strömbergin liittämistä ASEAan. Suomessa ei
kuitenkaan nähty mieluisena Strömbergin liu-
kumista ulkomaiseen omistukseen, ja uudella
lailla estettiin ulkomaalaisia käyttämästä enem-
mistöasemaansa yrityksissä. Lisäksi muutamat
suomalaiset yritykset lunastivat uudessa osake-
annissa niin paljon osakkeita, että ASEA ja
Brown Boveri menettivät enemmistöasemansa.
Vuonna 1947 Brown Boveri myi Strömbergin
osakkeensa. ASEA alkoi myös sodan jälkeen
myydä Strömbergin osakkeitaan ja vetäytyi yri-
tyksestä 1940-luvun lopulla (Hoffman 1990,
s. 162–167).

L.M. Ericssonilla oli vuodesta 1918 lähtien

puhelin- ja verkkotarvikkeiden myynti- ja asen-
nusyritys Suomessa AB L.M. Ericsson i Fin-
land. Se kilpaili Suomen markkinoilla Siemens
& Halsken kanssa. Molemmat toimivat lähei-
sessä yhteistyössä useiden suomalaisten paikal-
listen puhelinlaitosten kanssa.

Tässä L.M. Ericsson joutui merkilliseen,
monitahoiseen kiistaan 1930-luvun alussa. Suo-
messa käytiin silloin keskustelua puhelinverk-
kojen hoidosta, annetaanko niiden pysyä yksi-
tyisten hoidossa jatkossakin vai otetaanko ne
valtion haltuun ja valtion hoidettaviksi. Valtiol-
listamisajatusten taustalla oli havainto, että yk-
sityisiä puhelinyhtiöitä eivät varsinkaan haja-
asutusalueiden puhelinyhteydet kiinnostaneet,
koska tilaajien vähälukuisuuden vuoksi voittoja
ei ollut juuri odotettavissa.

L.M. Ericssonin historian kirjoittajan mu-
kaan L.M. Ericsson yhdessä ITT:n ja Siemens
& Halsken kanssa yrittivät vaikuttaa ratkaisuun
yksityisten puhelinlaitosten puolesta. L.M.
Ericsson toimi erittäin aktiivisesti tilanteessa ja
osti bulvaanin välityksellä suuren joukon kau-
kopuhelinyhtiö Södra Finlands Interurbana
Telefon AB:n osakkeita sekä enemmistön muu-
tamassa paikallisessa puhelinyhtiössä, nimittäin
Tammisaaressa, Porvoossa, Loviisassa, Hami-
nassa ja Hyvinkäällä vuonna 1930 (Attman ym.
1976, s. 329–330). Ericssonin kaltaiselle suur-
yritykselle nämä olivat pieniä yhteistyökump-
paneita, mutta niistä haluttiin pitää kiinni lai-
tetoimitusten ostajina.

Pienen Loviisan kaupungin puhelinyhtiöl-
le, 1883 perustetulle Loviisan Puhelin & Säh-
kö Osakeyhtiölle, LPSOY:lle, L.M. Ericsson
oli vanhastaan toimittanut puhelin- ja verkko-
tarvikkeet. Vuonna 1931 Loviisaan alettiin
puuhata osuuskuntamuotoista puhelinyhtiötä,
koska tilaajat eivät olleet kaikilta osin tyytyväi-
siä LPSOY:n palveluihin. Uuden Loviisan Pu-



231

R i i t t a  H j e r p p e

helinosuuskunnan, LPO:n, tarviketoimittajak-
si oli tulossa Siemens & Halske. Loviisan Pu-
helinosuuskunnan toimilupahanke kuitenkin
aiheutti jopa Suomen ja Ruotsin välisen diplo-
maattisen kiistan, kun L.M. Ericsson vetosi
Ruotsin ja Suomen ulkoministeriöihin LPO:n
toimiluvan epäämiseksi. Lopulta toimilupa kui-
tenkin myönnettiin ja se merkitsi poikkeuksel-
lista tilannetta Loviisan paikallispuhelintoimin-
nassa, sillä siellä toimi toistakymmentä vuotta
kaksi kilpailevaa puhelinyhtiötä, LPSOY ja
LPO, kunnes valtio lunasti LPSOY:n verkon
ja lakkautti sen (Sirén 1991).

Loviisan-seudun puhelimen historiankir-
joittaja Olle Sirén pohtii teoksessaan kiistan
taustoja. Hän viittaa Siemens & Halsken ja
L.M. Ericssonin keskinäiseen kilpailuun Suo-
men markkinoilla. Nämä olivat vahvimmat pu-
helin- ja verkkotarvikkeiden myyjät Suomessa.
LPSOY oli vanhastaan Ericssonin asiakas,
LPO:lla oli aiesopimus Siemens & Halsken
kanssa, kun toimilupaa anottiin. Sirén näkee
asiassa myös ajan suomalaista sisäpolitiikkaa.
LPSOY oli suomenruotsalainen ja ruotsalais-
mielinen. LPO:n perustajissa oli äärioikeisto-
laisia, ruotsin kielen aseman heikentämistä aja-
via Lapuanliikkeen ja Isänmaallisen Kansan-
liikkeen kannattajia, joiden sympatiat suuntau-
tuivat Saksaan (Sirén 1991, s. 52–93).

Vuonna 1932 eduskunnassa päätettiin, että
yksityiset paikallispuhelinverkot voivat jatkaa
toimintaansa, mutta valtion pitää ottaa kauko-
verkko haltuunsa, jotta syrjäseuduillekin taa-
taan hyvät puhelinyhteydet. Tämä johti L.M.
Ericssonin ratkaisujen eteen, sillähän oli 43
prosentin osuus Södra Finlands Interurbana
Telefon AB:ssä. Asiasta neuvoteltiin toimikun-
nassa, jossa oli Suomesta Suomen Pankin, hal-
lituksen, puhelinlaitosten edustajat ja Ruotsis-
ta L.M. Ericssonin edustajat Marcus Wallen-

berg Jr:n johdolla. Tuloksena Suomen valtio
osti Ericssonin osakkeet Södra Finlands Inter-
urbana Telefon AB:ssä sekä paikallisissa puhe-
linyhtiöissä. Stockholms Enskilda Banken ra-
hoitti kaupan sekä antoi Suomen valtiolle lisäk-
si lainan puhelinverkon kehittämiseksi. Neu-
votteluissa L.M. Ericsson yritti lisäksi saada
lupauksen L.M. Ericssonin suosituimmuusase-
masta puhelinverkkotarvikkeiden hankinnassa
kaukoverkon rakentamiseen. Tähän ei kui-
tenkaan saatu suostumusta. Siitä huolimatta
L.M. Ericsson jatkoi tärkeänä tarviketoimitta-
jana Suomeen. Kuviota monimutkaistaa lisäk-
si se, että salaisten sopimusten kautta vuonna
1931–1932 ITT omisti jonkin aikaa L.M. Erics-
sonin. Ei ole kuitenkaan tietoa, miten ITT ja
Ericsson toimivat silloin – yhteistyössä vai kil-
paillen. Tätä ennen L.M. Ericsson oli ollut vuo-
desta 1925 osaksi Ivar Kreugerin yritysten
omistuksessa ja 1930–1932 kokonaan omista-
mana (Attman – Olsson (1976, s. 34–39; ks.
myös Hjerppe 2004a).

!910-luvulla Suomen tulitikkuteollisuus
joutui ruotsalaisen monitoimiyrittäjä Ivar
Kreugerin dynastian osaksi. Ruotsissa Ivar
Kreugerin ja Paul Tollin rakennusyritys Kreu-
ger & Toll oli perustettu 1908. Vuonna 1913
Kreuger tuli mukaan tulitikkujen valmistuk-
seen, ja vuonna 1917 Kreuger & Tollin johdol-
la Ruotsiin perustettiin tulitikkumonopoli
Svenska Tändsticksaktiebolaget, STAB. Yritys
kasvoi monitahoiseksi kansainväliseksi teolli-
suus-, finanssi- ja rautatieyhtiöksi, jonka kan-
sainvälisesti tunnetuin tytäryhtiö oli vuodesta
1924 International Match Corporation
(IMCO). Kreuger & Tollin toimintatapoihin
kuului tarjota pääomatrustinsa kautta valtioil-
le suuria pitkäaikaisia lainoja tulitikkuteollisuu-
den monopolioikeuksia vastaan (http://www.
loris.a.se/loris/kreuger_e.html. 21.12.2003;
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Lindgren 1979, s. 23–24, 59; Patrikainen 2003,
s. 21).

Kreugerin yritysten toiminnasta ja vaiku-
tuksista on vaikea saada selvää kuvaa, vaikka
niistä on paljon kirjoitettu. Vuonna 1932 Ivar
Kreugerin itsemurhan seurauksena IMCO
meni konkurssiin ja koko trustin häviäminen
näytti todennäköiseltä. Vuosina 1935–1936
suurin osa Kreuger-ryhmän intresseistä siirtyi
STAB:ille ja STAB:in tärkeiksi osakkeenomis-
tajiksi tulivat Ruotsissa Stockholms Enskilda
Bank ja Skandinaviska Banken. Yritys kui-
tenkin pieneni 1930-luvun kuluessa4 (Lind-
gren 1979, s. 108, 111–112, 245; http://www.
swedishmatch.com/swe/index.asp 21.12.2003).

Kreuger & Toll alkoi ostaa tulitikkutehtai-
ta Suomessa 1910-luvulla. Kreuger & Toll toi-
mi monissa yrityksissä bulvaanin varjossa muu-
tamia vuosia ja vasta sitten rekisteröi osakkeet
Kaupparekisteriin omalla nimellään. Muuta-
missa yrityksissä Kreuger & Tollin käyttämät
asiamiehet tai pääyrityksen palkolliset paljas-
tavat omistuksen olemassaolon. Näitä olivat
E.W. Norder, Kaupparekisterin mukaan Ruot-
sin kansalainen, joka oli mukana kaikissa Kreu-
ger & Tollin yrityksissä Suomessa. K. Rauta-
korpi oli mukana viidessä kaupparekisterin
mainitsemasta kahdeksasta yrityksestä.

Kreugerin mieheksi on nimitetty myös Lo-
uis Zettersteniä (Honkasalo 1932).

Vuodesta 1927 Kreuger & Tollilla oli puo-
let Suomen tulitikkutuotannosta. Lindgrenin
mukaan Kreuger & Tollin päätavoite Suomes-
sa oli itsenäisten tulitikkutehtaiden viennin ra-
joittaminen kolmannekseen vuoden 1927 vien-

nin tasosta vuosiin 1935–1936 mennessä. Täl-
lainen sopimus solmittiin vuonna 1927. Ruot-
salainen yritys maksoi tästä hyvästä kompen-
saatiota suomalaisille tehtaille. Lisäsopimuksel-
la vuonna 1932 suomalainen markkina jaettiin
suomalaisten osuustoiminnallisten keskusliik-
keiden S.O.K:n ja O.T.K:n sekä tukkukaup-
piaiden ketjun Lahdessa olevan K.T.O:n kans-
sa (Lindgren, 1979, s. 245, 352, 358, 411).

Vuonna 1933 Suomen Tukkukauppiaiden
Yhdistys aloitti kilpailun Swedish Match/IM-
COa vastaan perustamalla Jokelaan varsin me-
nestyvän tulitikkutehtaan Tulitikku OY:n. Se
oli tyytymätön vuoden 1927 sopimukseen tuo-
tannon vähentämisestä. Kreuger & Toll yritti
neuvotteluin monen vuoden ajan päästä sopi-
mukseen markkinoiden jakamisesta Tulitikku
OY:n kanssa ja vuonna 1937 se vihdoin toteu-
tui. 5 Lindgrenin mukaan suomalaiset tulitikut
menestyivät hyvin viennissä ja kilpailussa
Svenska Tändsticks Ab:n kanssa 1930-luvulla
(Lindgren 1979, s. 119, 130, 245–247).

Kreugerin toimet Suomessa eivät rajoittu-
neet tulitikkuihin ja niiden apuaineisiin. Alun-
perin Ivar Kreugerin ja Paul Tollin yritys Kreu-
ger & Toll oli perustanut Helsinkiin rakennus-
yrityksen nimeltä Kreuger & Toll, Ivar Kreu-

4 Kyösti Järvinen (1930) lisäilee Kreuger & Tollin valtapii-
riin myös ruotsalaiset yritykset Separator Ab:n, L.M. Erics-
sonin ja Elektrolux osakeyhtiön, joilla kaikilla oli toimin-
taa myös Suomessa.

5 1930-luvulla Kreugerin tulitikkutehtaiden määrää Suo-
messa vähennettiin ja toimintaa keskitettiin suurempiin
yksiköihin. Kreugerin suomalaiset tulitikkutehtaat toimivat
ainakin osan aikaa muodollisesti IMCOn omistuksessa, ja
Tulitikku OY:n sopimuksen yhteydessä tulivat Svenska
Tändsticks AB:n omistukseen 1936, joka jatkoi toimintaa
toisen maailmansodan jälkeen. Samaan aikaan Tukkukaup-
pa Aug. H. Soinin osakkeet alkoivat siirtyä Kreuger & Tol-
lin yhtiöiden Suomen yritysten johtohenkilöille, ja se fuu-
sioitiin 1947 Svenska Tändsticks Aktiebolagetiin. August.
H. Soini oli toiminut vuodesta 1914 Suomen tulitikkuyh-
distys & Co:n johtajana ja myöhemminkin aktiivisena tuli-
tikkujen viennin agenttina (Lindgren 1979, s. 392, 406; Pat-
rikainen 2003, s. 20–21).



233

R i i t t a  H j e r p p e

ger Helsinkiin vuonna 1911, vuodesta 1913 ni-
mellä Finska Aktiebolaget Kreuger & Toll.6

Kreuger & Tollin rakennusyritys oli Suomessa
tarkasteluajanjaksona tärkeä teollisuus- ja liike-
rakennusrakentaja, joka lisäksi hallitsi tytäryri-
tyksinä joitakin rakentamistaan asuin- ja liike-
kiinteistöistä (Kreuger & Toll 1911–1961,
1961, s. 4–8, 15).

4.5. Uusia tuotteita, uusia ideoita

Ulkomaiset yritykset olivat usein tuomassa
uusia tuotteita Suomeen. Lukumääräisesti
ruotsalaiset näyttäisivät tässäkin olleen suurin
ryhmä. Ne toivat usein uuden ruotsalaisen
suurteollisuuden tuotteita Suomeen (ks. esim.
Palmer 2001).

Vuonna 1907 perustettu Svenska Kullager-
fabriken (SKF) eteni heti perustamisensa jäl-
keen ulkomaisille markkinoille aluksi myynti-
agenttien avulla. Suomeen SKF solmi agentuu-
risopimuksen jo vuonna 1908 suomalaisen Oy
Axel von Knorringin Teknillisen toimiston
kanssa. Suomen myynti säilyi Knorringin toi-
mistolla vuoteen 1947, vaikka SKF yleensä pe-
rusti myyntialueelleen omia tytäryrityksiä.
SKF:n historian kirjoittaja kirjoittaa, että Knor-
ringin toimisto sai itsenäisemmän aseman mui-
den agenttien joukossa, koska yhtiöiden välil-
lä oli henkilökohtaisia siteitä: Knorringin toi-
mistosta tuli vähitellen kuin perheenjäsen. Vas-
taavasti Knorringin toimistolle SKF:n edustus
oli ilmeisesti tärkein edustus. Yhteys kehittyi-
kin läheiseksi, kun vuonna 1930 Knorringin
toimistoon tuli työskentelemään ja osakkaaksi

Bruno Lindh, joka oli työskennellyt 1916–1930
SKF:n tehtaan johtajana Moskovassa. Voi uu-
moilla, että Lindhin osakkuuden takana saat-
toi olla SKF:n pääomaa, vaikka se ei ilmene
kaupparekisterin puutteellisista tiedoista.
Vuonna 1938 Lindh tuli lisäksi Knorringin toi-
miston johtajaksi. SKF myönsi merkittävän ta-
varaluoton Knorringin toimistolle toisen maa-
ilmansodan jälkeen, jotta kuulalaakereiden
tuonti sotakorvaustuotteita varten saattoi jat-
kua (Steckzén 1957, s. 93–94; Stjernschantz
1951, s. 7, 9–10, 14–15).

Svenska A.B. Gasaccumulator (vuodesta
1964 AGA aloitti) kaasuvalaistus- ja hitsauslait-
teiden myynnin Suomessa Knorringin toimis-
ton kautta vuonna 1910. Pian myynti kasvoi
niin suureksi, että ryhdyttiin valmistamaan va-
laistus, sairaala- ja hitsauslaitteiden tarvitsemaa
asetyleeniä ja happea Suomessa. Vuonna 1917
edustus järjestettiin itsenäiseksi yritykseksi
A.B. Industrigasverken O.Y. (Waselius 1967;
Stjernschantz 1951, s. 8–9).

Oy Axel von Knorringin Teknillinen toi-
misto sai myös alkuunsa hoitaakseen Ab Sepa-
ratorin, (myöhemmin Alfa-Laval) edustuksen
Suomessa. Kaupparekisterin mukaan Ab Sepa-
ratorilla oli oma myyntikonttori Suomessa vuo-
desta 1912, toinen perustettiin vuonna 1925.
Emoyritykselle Suomen myynnin merkitys on
ollut ilmeisen pieni, koska Suomen myynti-
konttorin toiminnasta ei löydy mainintoja yri-
tyksen historiassa (Stjernschantz 1951, s. 13;
Gårdlund 1983; Fritz 1983). Olisi mielenkiin-
toista tutkia ruotsalaisten separaattoreiden kil-
pailua Suomessa, sillä samaan aikaan myös
muutamat suomalaiset konepajat alkoivat val-
mistaa separaattoreita ja niitä meni myös vien-
tiin.

Ruotsalaisyritys Gusums Bruks & Fabriks
Ab toi ensimmäisen vetoketjutehtaan Suomeen

6 Vuonna 1936 nimeksi tuli Kreuger & Toll Osakeyhtiö,
Osakeyhtiö Kreuger & Toll Aktiebolag  vuonna  1942  ja
Oy Kreuto Ab vuonna 1949. Vuonna 1956 suomalainen Pa-
loheimon perhe tuli omistajaksi.
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1936. Sen nimeksi tuli O.Y.Vetoketjutehdas
Kiito A.B. (myöh. Kiitoketju). Sitä ennen vuon-
na 1931 Gusums perusti Suomen Metallikuto-
mo O.Y:n. Kodinkoneita toivat Ompelukone
Oy Husqvarna Symaskin vuodesta 1916, A.B.
Elektrolux Pölynimijä O.Y. 1922 ja tanskalai-
nen A.S. Fisker & Nielsenin O.Y. Nilfisk A.B.
1929. Aktiebolaget Tretorn Galoscher tuli kil-
pailemaan kotimaisten kumisaappaiden kans-
sa.

O.Y. Volvo-auto A.B. perustettiin Suo-
meen heti Volvon tehtaiden perustamisensa jäl-
keen vuonna 1928. Volvolla oli myös jonkin
verran autonkorien valmistusta Suomessa sen
lisäksi että se oli suuri tuojayritys sotien välise-
nä aikana (Mickwitz 1952, s. 80–81). Useim-
pia muita automerkkejä toivat kaikesta päätel-
len suomalaiset tuontiliikkeet. Kuitenkin ame-
rikkalainen Ford tuli Suomeen omalla edustuk-
sella vuonna 1926, ruotsalainen Fordin Suo-
men yritys hoiti myös autojen myynnin ja va-
raosahuollon Viroon. Moisalan (1983, s. 105)
mukaan Ford alkoi Suomessa vuonna 1927 sys-
temaattisesti kouluttaa mekaanikkoja jälleen-
myyjien korjaamoihin ja kehittää systemaattis-
ta huoltoverkkoa.

Ford toi mukanaan käyttämänsä mainostoi-
miston englantilais-amerikkalaisen Erwin-Wa-
sey & Co:n nimellä O.Y. Erwin-Wasey & Co.
Ltd. vuonna 1925. Se tuli muutaman vuoden
kuluttua suomalaiseen omistukseen. Myös Uni-
lever käytti tätä mainostoimistoa. Erwin-Wa-
sey ei kuitenkaan ollut Suomen ensimmäinen
mainostoimisto, vaikka toikin varmaan uusia
mainostamisideoita (Heinonen – Konttinen
2001, s. 61).

Amerikkalaiset elokuvat levitettiin Suo-
meen 1920-luvulla tulleiden filmiyhtiöiden
omien jakeluyritysten välityksellä. United Ar-
tists tuli 1923, Metro Goldwyn Mayer Films,

Fox Films ja Paramount Films 1920- ja 1930-
luvun taitteessa. Fox Filmin yhtiö oli pääyri-
tyksen ja sen ruotsalaisen ja norjalaisen tytär-
yrityksen yhteisesti omistama – tapa, jota muu-
tamat muutkin yritykset näyttivät käyttävän.
Helsingissä oli saksalainen elokuvien jakeluyri-
tys sekä toinen saksalainen yritys ilmoituksen-
sa mukaan valmisti elokuvakameroita ja kemi-
kaaleja. Lisäksi seitsemässä toisiansa ristiin
omistavassa elokuvateatterissa oli omistajana
ruotsalais-saksalainen suku. Elokuvia oli kui-
tenkin tuotu Suomeen jo 1900-luvun alussa il-
man kansainvälisiä tytäryrityksiä.

5. Yhteenveto

Ulkomaisten yritysten tietokannan rakentami-
sen tärkein tulos on se, että Suomessa oli ul-
komaisessa omistuksessa enemmän yrityksiä
ennen toista maailmansotaa kuin osattiin arvi-
oida, yli 400. Myös ulkomaisia tytäryrityksiä oli
yllättävän runsaasti, yli 100. Tässä artikkelissa
on keskitytty pääasiassa ulkomaisten tytäryri-
tysten tarkasteluun.

Oli odotusten mukaista, että ulkomaiset
yritykset ovat enimmäkseen naapurimaista ja
taloudellisesti vahvoista maista. Ruotsalaisia
yrityksiä oli selvästi eniten, Norjasta ja Tans-
kasta myös suhteellisen runsaasti samoin kuin
Saksasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Poik-
keuksellista, mutta ymmärrettävää, oli muiden
naapurimaiden – neuvostoliittolaisten ja viro-
laisten – puuttuminen lähes kokonaan. Ulko-
maiset tytäryritykset harjoittivat Suomessa tuo-
tantotoimintaa varsin vähän eivätkä ulkomai-
set yritykset olleet suurimpien yritysten joukos-
sa. Enimmäkseen oli kysymys omien tuotteiden
myynnistä, huollosta ja asennuksesta, mutta
myös ulkomaankauppaan liittyvästä välitystoi-
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minnasta kaupan, kuljetuksen ja huolinnan
alalla.

Tuotantotoimintaakin harjoitettiin, ja noin
5 prosenttia teollisuustoiminnasta näyttäisi ol-
leen ulkomaisten omistuksessa 1930-luvulla.
Ulkomaista omistusta oli jokseenkin kaikilla
toimialoilla, eniten kemian teollisuudessa, jos-
sa voidaan arvella sen olleen osittain eräänlais-
ta high tech -tuontia. Myös muita uusia ideoita
ja teknologiaa tuli ulkomaisten yritysten muka-
na: varsinkin sähkötekniikkaa tuotiin runsaas-
ti. Myllyntauksen mukaan ulkomaisten yritys-
ten tuoma kova kilpailu saattoi vauhdittaa Suo-
men sähköistymistä. Myös kuluttajat hyötyivät
alemmista hinnoista. Toisaalta kilpailu ei liene
aina ollut aitoa, koska ulkomaisilla yrityksillä
oli markkinoiden jakosopimuksia.

Yritysaineiston läpikäynti viittaa siihen, että
Suomeen etabloituneilla yrityksillä oli saman-
laiset motiivit tulla kuin ulkomaisten suorien
sijoitusten motiivit muuallakin. Suomeen tul-
tiin jossain määrin käyttämään runsaita luon-
nonvaroja, lähinnä puuta. Suomen mineraali-
varat (Outokummun kupari ja Petsamon nik-
keli) houkuttelivat yrittäjiä, mutta heidät tor-
juttiin omistajina samoin kuin estettiin sähkö-
energian vienti Pietariin. Sen sijaan ei ole löy-
tynyt esimerkkejä siitä, että Suomeen olisi tul-
tu erityisesti käyttämään suomalaista halpaa
työvoimaa, vaikka työvoiman halpuus täytyi
olla suhteellisen yleisesti tiedossa. Myöskään ei
ilmeisesti etsitty osaavaa työvoimaa.

Suomeen tultiin myymään omia tuotteita
omien myyntiliikkeiden välityksellä eli tultiin
hankkimaan tai jopa valtaamaan markkinoita.
Tämä näyttäisi olleen tavallisin syy etabloitua
Suomeen. Näillä yrityksillä oli harvoin tavoit-
teenakaan oman tuotannon harjoittaminen
Suomessa. Toiminta rajoittui myyntiin, asen-
nukseen ja huoltoon. Lisäksi 1900-luvun alku-

vuosikymmenten monet kansainväliset kartel-
lit ulottivat toimintansa Suomeen jäsenyritys-
tensä avulla, jotka etabloituivat Suomeen ja ja-
koivat markkinat täällä. Vahvasti Suomeenkin
ulottuneita kartelleita olivat ainakin sähkötek-
niikan alaan liittyneet (Siemens, AEG, ASEA,
Brown Boveri), sähkölamput, kemian teolli-
suus (Finnish Chemicals), öljyn jakelu (Nobel
Standard eli Esso ja Shell) ja tulitikut (Kreu-
ger & Toll). Järvinen luettelee lisäksi kansain-
välisiä kartelleja, joissa suomalaiset yritykset
olivat jollain tavalla mukana tai joita kansain-
väliset kartellit koskettivat. Näitä olivat esimer-
kiksi lannoitteiden valmistus, Suomen Tukhol-
man liikenne, kuparikartelli, sementtiteolli-
suus, margariiniteollisuus ja kaapeliteollisuus
(ks. myös Häikiö 2001, s. 181).

Ainoastaan paperiteollisuudessa ja jossain
määrin sahateollisuudessa suomalaisten yritys-
ten asema oli niin vahva, että Pohjoismaiden
yritysten keskinäiset sopimukset estivät ruot-
salaista paperiteollisuutta etabloitumasta Suo-
meen eivätkä suuremmat sahatkaan pyrkineet
tänne sotien välisenä aikana.

1930-luvun alussa ulkomaisomisteisten yri-
tysten osakepääoma oli selvästi pienempi kuin
esimerkiksi valtion tuoma lainapääoma. Val-
tion vähentäessä pääoman tuontia 1930-luvul-
la ulkomaisomisteisten yritysten pääomaa oli
vuosikymmenen lopussa saman verran kuin
valtiolla ulkomaista lainaa, eli ulkomaisten pää-
omien tuonti oli tässä suhteessa merkittävää.
Vastaavasti oli merkittävää, että oli tavallisem-
paa perustaa tänne uusi ulkomainen yritys kuin
ostaa olemassa oleva yritys. Ostot keskittyivät
eniten tulitikku- ja margariinitehtaisiin. Myös
L.M. Ericssonin harjoittama jalansijan turvaa-
minen puhelinyhtiöitä valtaamalla oli varsin
harvinaista samoin kuin ASEAn Strömbergin
valtausyritykset. Mielenkiintoisen poikkeuksen
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muodostaa myös Wallenbergin spekulatiivinen
työntyminen Suomen pääomamarkkinoille
1910-luvun lopussa.

Suomen ulkomaankaupan suhde brutto-
kansantuotteeseen pysyi maailmansotien väli-
senä aikana poikkeuksellisen korkeana verrat-
tuna muihin Euroopan maihin. Samoin ulko-
maankaupan tullit ja muut esteet olivat kan-
sainvälisessä vertailussa keskimääräistä vähäi-
sempiä. Monikansallisten yritysten historian
tutkiminen tässä artikkelissa on nähdäkseni
osoittanut, että Suomen talous oli tänä ajanjak-
sona tekemisissä kansainvälisen talouden kans-
sa tähän asti arvioitua enemmän. Kansainväli-
nen kilpailu ja kansainväliset kartellit ulottui-
vat varsin varhaisessa vaiheessa myös Suomeen.
Ne olivat täten mukana Suomen talouden kas-
vuprosessissa ja monipuolistivat sitä.
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