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Talouden kansainvälistyminen
muuttaa tilastointia

Anu Peltola
Kehittämispäällikkö

tilastokeskus

talouden kehitystä seuraavien on helppoa ha
vaita, että yritystoiminnan tilastointi on muut
tunut entistä haastavammaksi. Päätöksenteki
jöille on tarjolla paljon tai jopa liikaa tietoa,
mutta ei yksiselitteistä tietoa siitä, mihin ollaan
menossa (Bäcklund 2007). kun tilastot osoit
tavat eri suuntiin, kysytään, mikä tilasto on
oikeassa ja mikä väärässä. kuitenkin tilastojen
on tarjottava toisiaan täydentäviä tietoja, eri
näkökulmista. kehitystä pystytään analysoi
maan parhaiten suhteuttamalla tietoa toiseen
tietoon – aiempaan kehitykseen, eri maihin tai
eri tilastoihin. ennen kaikkea onkin tarpeen
kysyä: Miksi eri tilastot antavat erilaisen kuvan
talouskehityksestä?

Globaalistuminen sekä palveluiden ja ai
neettoman talouden kehittyminen ovat asetta
neet koetukselle alun perin tavaroiden tuotan
toon, käyttöön ja ulkomaankauppaan keskitty
vän tilastojärjestelmän (jeskanensundström
2007). yritysrakenteiden muutokset ovat li
sääntyneet, sillä alati muuttuva toimintaympä
ristö edellyttää yrityksiltä ketteryyttä sopeutua.
Muutokset ovat kiihtyneet 1990luvulta alkaen
teknologisen kehityksen vauhdittamina.

yritystoiminnan muutokset kiteytyvät kan
sainvälistymiseen. Viime vuosien palvelujen
osuuden kasvu liittyy erityisesti kansainväliseen
valmistuttamiseen ja välityskauppaan. kansain
välistymisen uudet muodot ovat merkittävästi
muuttaneet yritystoimintaa ja sen tilastointia.
Monikansallisilla yritysverkostoilla on entistä
merkittävämpi vaikutus maailman talouteen ja
kansantalouksien kehitykseen. Monikansallis
ten yritysten organisoitumisen sekä vero ja
kirjanpitojärjestelyjen muutokset heijastuvat
voimakkaasti kansalliseen tilastointiin sekä
Bkt:n ja tuottavuuden kehitykseen. koska yri
tysten kansainvälisen toiminnan mittakaava voi
olla laaja, toimintatapojen muutoksilla voi olla
merkittäviä ja yllättäviäkin vaikutuksia suomen
talouskehitykseen.

ratkaisujen löytäminen muuttuvien ilmiöi
den mittaamiseen on vaikeaa. Muutosta ei ole
voitu ennakoida tilastoissa, joiden tehtävänä on
kuvata jo tapahtunutta kehitystä kansakunnan
muistina. kuitenkin tilastojen perusteella tulee
myös voida havaita yhteiskunnan muutoksia.
Vaaditaan tasapainottelua eri tehtävien välillä.
tehtäessä muutoksia tilastointiin on arvioitava,
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mitä muutoksessa menetetään. organisaatio
teoreetikko Peter druckerin mukaan se, jota ei
ylläpidetä, rapautuu. tämä riski on myös tilas
tojen kohdalla riippumatta siitä, miten erin
omaisin menetelmin ne samanlaisena vuodesta
toiseen tuotettaisiin. on seurattava tarkasti
reaalimaailman muutoksia ja arvioitava, kuvaa
ko tilasto vieläkin sitä, mitä sen piti kuvata, vai
pitäisikö tilaston kuvata jotakin muuta kuin
tähän saakka.

kansainvälistä taloutta myös suomen näkö
kulmasta analysoinut richard Baldwin (2006)
ei päästä suomea pälkähästä. hänen mukaansa
kansainvälistyminen saa jatkossa entistäkin mo
nimutkaisempia ja hienojakoisempia muotoja.
tuotantoprosessin koordinaatiokustannusten
alentuessa toiminnot voidaan tehdä hyvinkin
kaukana toisistaan. kehitystä ei hillitse se, että
kehittyvistä maista globaaleille markkinoille
tarjolla oleva työpanos on edelleen kasvussa
(iMF 2008). Maiden väliset työvoimakustan
nusten erot ovat valtavat. esimerkiksi vuonna
2003 kiinalaisen teollisuustyötunnin kustannus
oli vain runsaat 50 senttiä eli pari prosenttia
suomen kustannustasosta (oeCd 2008). Myös
euroopan maiden väliset kustannuserot ovat
huomattavat, mutta tasoittumassa: tehdyn työ
tunnin kustannus on viime vuosina kasvanut
nimellisesti eniten uusissa eumaissa. ei ole
kuitenkaan syytä olettaa, että suomen talou
teen kohdistuvat rakennemuutoksen paineet
olisivat vähentymässä.

tilastotuotannon on pysyttävä mukana ke
hityksessä, jotta yhteiskunnan tilasta saadaan
järkevää ja tarpeellista tietoa jatkossakin. tilas
tokeskuksen taloustilastostrategian tavoitteena
on parantaa mm. suhdannetilastointia, tilasto
jen yhteensopivuutta, palvelujen ja aineettoman
pääoman tilastointia sekä talouden kansainvä
listymisen kuvausta ja käsittelyä. samalla pa

rannetaan tuottavuusmittauksen lähdetietojen
laatua. haasteisiin vastaamiseksi tilastokeskus
käynnisti kesällä 2007 kolme kehittämisohjel
maa. yritysten kansainvälistyminen kehittä
misohjelmassa ohjeistetaan yritysten kansain
välistymisen käsittelyä ja kehitetään uusia tilas
toja kansainvälistymisestä. hinta ja volyymioh
jelmassa uudistetaan samanaikaisesti mm. teol
lisuustuotannon volyymiindeksiä, tuottajahin
taindeksejä ja tuotannon suhdannekuvaajaa.
yritystiedonkeruun kehittämisohjelmassa puo
lestaan helpotetaan tiedonantoa ja kehitetään
yhteistyötä tiedonantajayritysten kanssa.

tavaratuotannosta palveluihin ja
kansainväliseen kauppaan

Vaikka teollisuuden tuottama arvonlisäys kasvaa
oeCdmaissa, teollisuuden osuus kansantalou
den arvonlisäyksestä laskee palvelujen osuuden
kasvaessa (kuvio 1). teollisuuden osuus työlli
syydestä on ollut laskeva oeCdmaissa 1970
luvulta lähtien. samanaikaisesti myöskään
oeCd:n ulkopuolisten maiden teollisuudessa
työllisyys ei ole noussut, mutta työvoimaa on
selvästi enemmän kuin oeCdmaissa yhteensä.
Palvelujen roolin odotetaan edelleen vahvistu
van paitsi kansantalouksissa myös teollisessa
toiminnassa (euroopan komissio 2007).

Palvelusektori vastaa noin 70 prosentista
kansantalouksien arvonlisäyksestä ja työllisyy
destä oeCdmaissa, mutta palvelusektorin
tuottavuuskasvu on ollut hidasta. Palvelusek
torin tuottavuus on useimmissa oeCdmaissa
noin puolet teollisuuden tuottavuudesta, suo
messa, ruotsissa ja usa:ssa vain kolmannes.
Palvelujen työpanoksen ja tuotoksen mittaami
nen on kuitenkin haastavaa (oeCd 2005).
Baumol (1967) esitti jo 1960luvulla, että teol
lisuusyritysten toimintojen ulkoistaminen on
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suurimpia syitä palvelusektorin kasvulle. Pal
velujen kysyntää ovat lisänneet myös muutok
set tuotantoprosessissa ja organisaatioraken
teissa, kansainvälisen kilpailun kiristyminen,
teknologinen kehitys ja uusien palvelujen ke
hittäminen. Palvelutuotanto on erottamaton
osa teollista tuotantoprosessia (euroopan ko
missio 2005).

entistä suurempi osa teollisuuden liikevaih
dosta saadaan palveluista. oeCdmaista ilmiö
on erityisen näkyvä suomessa ja ruotsissa. si
nänsä teollisten palveluiden – esimerkiksi kor
jaus, huolto ja asennuspalvelujen – osuus lii
kevaihdosta ei ole juuri kasvanut. sen sijaan
palvelujen lisääntyminen liittyy useammin mm.
valmistuttamisen, alihankinnan, teollisten oi
keuksien luovuttamisen, tytäryhtiöiden toimin
nan koordinoinnin ja etenkin kauppatavaroi
den välittämisen yleistymiseen ja kansainvälis

tymiseen. teollisuudessa palvelujen merkitys
on lisääntynyt voimakkaasti vasta 2000luvulla.
teollisuutta ei voida enää mitata perinteisesti
tavaratuotannon avulla, sillä se jättäisi vuosi
vuodelta merkittävämmän osan teollisuuden
tuotoksesta kattamatta.

Valmistettujen tavaratuotteiden myynnin
osuus oli tehdasteollisuudessa vuonna 1995
noin 90 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2006
valmisteiden osuus oli enää 78 prosenttia,
elektroniikkateollisuudessa vain noin puolet
liikevaihdosta. tarkastelu voi aliarvioida palve
luiden osuutta, sillä osa palveluista on tiiviisti
tavaratuotteisiin sitoutunutta, eikä se ole ra
portoitavissa erikseen. Myös tehdasteollisuu
dessa hankittujen raakaaineiden osuus oli
vuonna 2006 enää puolet ostokuluista (ku
vio 2). osuuttaan on kasvattanut erityisesti
välityskauppaan liittyvä kauppatavaroiden han

Kuvio 1. �eollisuuden arvonlisäyksen osuus kaikkien toimialojen arvonlisäyksestä vuosina 1970–2006

lähde: source oeCd tietokanta.
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kinta, joka kattaa jo noin viidenneksen tehdas
teollisuuden ostoista. Myös ulkopuolelta ostet
tujen palvelujen ja aineettomien hankintojen
osuus on kasvanut.

Vuosina 1990–2003 teollisuuden ulkomaan
kauppa on kasvanut oeCdmaissa teollisuus
tuotantoa nopeammin (oeCd 2008). teollinen
tuotanto on entistä kansainvälisempää ja tuo
tantoprosessi on jakautunut useisiin maihin.
Vaikka suurin osa maailman ulkomaankaupas
ta on edelleen tavaravientiä, on palvelujen
viennin ja ulkomaisten suorien sijoitusten
osuus kasvanut. Palvelujen ulkomaankauppa
kattaa noin 20 prosenttia ulkomaankaupasta
oeCdmaissa. Vuonna 2006 Pohjoismaiden

osuus oeCdmaiden palvelujen viennistä oli
noin 7 prosenttia, kun niiden osuus Bkt:sta on
puolet siitä, 3,5 prosenttia (lindström 2008).
suomessa palvelujen vienti on kasvanut 75 pro
senttia vuodesta 2000 vuoteen 2007, kun tava
ravienti kasvoi samana aikana noin kolmannek
sen (kuvio 3).

Palvelueristä tietotekniikkapalvelujen, ro
jaltien ja lisenssimaksujen sekä muiden liike
elämän palvelujen vienti on kasvanut eniten.
Muut liikeelämän palvelut ovat merkittävä
vientierä, jonka osuus palvelujen viennistä on
lähes kaksi kolmasosaa. erään kuuluvat mm.
välityskauppa, käyttöleasing ja konsernien si
säiset palvelut. suomi on liikeelämän palvelu

Kuvio 2. �ehdasteollisuuden ostokulujen rakenteen muutos Suomessa vuosina 199�–2006

lähde: tilastokeskus, tilinpäätöstilasto.
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jen nettoviejä, näitä palveluja tuodaan suomeen
vain neljäsosa niiden viennistä.

talouden kansainvälistyminen
saa uusia muotoja

yritysten kansainvälistyminen on lisääntynyt
kiihtyvällä tahdilla ja aiheuttanut samaa tahtia
lisää päänvaivaa tilastojen tuottajille. 1980lu
vulla suomalaisten yritysten kansainvälistymi
nen syveni tavarakaupasta ulkomaiseen tuotan
totoimintaan. 1990luvulla tavaravienti lähti
vahvaan kasvuun. tuolloin kansainvälistymi
nen tiivistyi entisestään tuotannontekijöiden
markkinoiden yhdentyessä eu:ssa ja suurten
yritysten laajentaessa tutkimus ja tuotekehitys
toimintaansa ulkomaille. kasvua siivittivät var
sinkin uusien vientituotteiden kehittyminen

(esimerkiksi tietointensiivisillä toimialoilla),
uusien vientimarkkinoiden valloittaminen ja
ylipäätään suomen talouden kansainvälistymi
nen ja avautuminen kilpailulle. samaan aikaan
myös yritysten omistus kansainvälistyi.

kansainvälistymisessä korostuu tällä hetkel
lä nopeutuva arvoketjujen pilkkoutuminen, li
sääntyvä välituotteiden tuotannon ulkoistami
nen, teollisuustuotannon määrään nähden
voimakkaasti lisääntyvä tuonti ja vienti, moni
kansallisten yritysten merkittävä vaikutus ja
ulkomaisten suorien sijoitusten kasvu sekä pal
velujen ulkomaankaupan lisääntyminen. kan
sainvälistymisen kiihtymistä 2000luvulle tulta
essa kuvaa varsin osuvasti suorien sijoituskan
tojen suhde bruttokansantuotteeseen (kuvio 4).
sen perusteella arvioituna kansainvälistyminen
oli 1990luvun alussa vieläpä melko vähäistä.

Kuvio 3. �avara- ja palveluviennin kehitys Suomessa vuosina 197�–2007

lähde: suomen Pankki, maksutase.
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osa suorien sijoitusten kasvusta tulee moni
kansallisten yritysten sisäisistä rahavirroista
maiden välillä.

tuotantotoimintojen jakaminen maailman
laajuisesti yleistyy. suomalainen yritys voi tu
louttaa suomeen liikevaihtoa maailmanlaajui
sesta tuotannosta (global manufacturing), vaik
kei ulkomailla valmistettu tavara kävisi koskaan
suomessa. tällaisen toiminnan tuottama kate
kuuluu myös suomen teollisuuden tuotokseen.
tällöin suomalaisen valmistuttajan saama mar
ginaali (saatu liikevaihto miinus maksettu palk
kio) maailmanlaajuisesta valmistuksesta on
palvelujen vientiä suomesta. suomen tuontiin
kirjautuu myös hyödykkeitä, jotka palautuvat
vientiin vähäisen prosessoinnin jälkeen hinta
vampina (jälleenvienti). tällainen prosessointi
tai palvelun hankinta on suomen tuotantoa ja
kasvattaa tavaran jälleenvientiarvoa.

Maailmanlaajuinen valmistuttaminen kuu
luu palvelujen viennissä välityskauppaan, joka
on ollut kasvavin palvelujen vientierä viime
vuosina. Välityskauppa on ollut lisääntyvä toi
mintamuoto myös teollisuudessa. Välityskaup
pa tarkoittaa sitä, että välittäjäyritys (maassa a)
ostaa tuotteen tuottajalta (maassa B) myydäk
seen sen suoraan ostajalle (maassa C) (kuvio 5).
tuote ei käy välittäjäyrityksen sijaintimaassa.
on olemassa ainakin kolmenlaista välityskaup
paa: maailmanlaajuisen tuotannon tulouttamis
ta, kansainvälistä tukku tai vähittäiskauppaa tai
tuotteiden välitystä, esimerkiksi energiamarkki
noilla hintaerojen hyödyntämiseksi. tuotteet
voidaan tuottaa edullisin kustannuksin ja myy
dä kansainvälisesti voittojen tuloutuessa emo
yritykseen (ks. eCe 2008 ja hamunen 2008).

Välityskauppaa käsitellään tilastoissa tällä
hetkellä palveluna välittäjäyrityksen kansanta

Kuvio 4. Sijoituskannat suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen vuosina 1991–2006

lähde: suomen Pankki ja tilastokeskus, yritysten kansainvälistyminen 2006 julkaisu.
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loudessa. Välityskaupassa palveluksi katsotaan
ostohinnan ja myyntihinnan välinen marginaali.
Välityskaupan marginaalia voidaan pitää maail
manlaajuisen tuotannon kohdalla korvauksena
esimerkiksi tutkimus ja kehittämistoiminnasta,
tuotekehityksestä, markkinoinnista tai taloudel
lisen riskin kantamisesta. suosituksia välitys
kaupan käsittelyyn ollaan uudistamassa, sillä
välityskauppa aiheuttaa maksutaseessa epätasa
painoa: välityskaupan marginaali käsitellään
palveluna vain välittäjämaassa, mutta keskinäi
senä tavaran tuontina ja vientinä tavaran tuot
tavassa ja ostavassa maassa (eCe 2008).

ruotsin keskuspankin mukaan välityskau
pan marginaali on ruotsissa 1,5 prosenttia suh
teessa bruttokansantuotteeseen (Gustavsson ja
Forss 2006). suomessa välityskaupan margi
naali kuuluu palvelujen ulkomaankauppatilas
tossa erään muualla erittelemättömät liikeelä
män palvelut, joka oli vuonna 2007 kokonai
suutena 4,5 prosenttia suhteessa bruttokansan
tuotteeseen. erään kuuluu myös muita liike
elämän palveluja, kuten käyttöleasing ja kon
sernien sisäiset palvelut.

Monikansalliset yritysverkostot
ohjaavat taloutta

suurten monikansallisten yritysten roolin odo
tetaan edelleen kasvavan maailman taloudessa.
Monikansallisten yritysten ydinosaamista on
kansainvälisen tuotanto ja logistiikkaverkos
ton organisointi ja johtaminen. entistä suurem
pi osa ulkomaisten tytäryhtiöiden ulkomaan
kaupasta käydään monikansallisten konsernien
sisällä. eri oeCdmaissa ulkomaisten tytäryh
tiöiden ulkomaankaupasta 15–70 prosenttia on
monikansallisten yritysten sisäistä kauppaa.
ruotsissa konsernin sisäisen kaupan osuus ul
komaisten tytäryritysten ulkomaankaupasta on
noussut 1990luvun alun 35 prosentista peräti
75 prosenttiin (oeCd 2008). suomessa ilmiö
tä selvitetään parhaillaan pilottitutkimuksella.

Välityskaupasta suuri osa on monikansallis
ten yritysryhmien sisäistä kauppaa maiden vä
lillä. tällöin välityskaupassa voidaan käyttää
ns. siirtohinnoittelua, joka voi poiketa eitytär
yhtiöiden kanssa käytävän kaupan hinnoista.
siirtohinnoittelussa tulisi kuitenkin noudattaa
markkinahintoja. siirtohinnoittelu vaikuttaa
emoyhtiön saamaan välityskaupan marginaaliin
ja siten suomen tuotoksen tilastointiin. joissa
kin korkeaa osaamista vaativissa ja matalan
tuotantokustannusten tuotteissa välityskaupan
marginaali voi olla hyvin suuri, ruotsin keskus
pankin mukaan jopa 45 prosenttia myyntihin
nasta (Gustavsson ja Forss 2006).

Monikansalliset yritykset voivat toteuttaa
keskinäistä kauppaa useilla eri tavoilla. joissa
kin tapauksissa ulkomailla oleva tytäryhtiö voi
myydä tuotteet suoraan toiselle ulkomaiselle
tytäryhtiölle, jolloin kaupalla ei ole vaikutuksia
tuotoksen tilastointiin suomessa. suomalainen
emoyhtiö voi myös hoitaa tytäryhtiöiden lasku
tuksen omistamatta tuotetta, jolloin suomeen

Kuvio �. Esimerkki kansainvälisestä välityskaupasta

lähde: Mukaillen Connolly 2008 sekä yritysten kan
sainvälistyminen kehittämisohjelma, tilastokeskus.
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kirjautuu ulkomaisia tuloja, mutta toiminta ei
vaikuta kansantalouden tuotokseen. emoyhtiö
voi myös käsitellä kauppaa sopimusvalmistuk
sena, jossa se omistaa tytäryhtiöiden tuotannon
ja maksaa tuotannosta palkkion. tällöin suo
men tuotokseen kirjautuu välityskaupan mar
ginaali, joka katsotaan palkkioksi emoyhtiön
palveluista tytäryhtiöille.

Monikansalliset konsernit voivat muuttaa
käytäntöjään tulojen ja voittojen kohdistami
sessa tytäryhtiöiden ja emoyhtiön välillä. entis
tä useammin maiden väliset tavaroiden, rahan
ja omistuksen liikkeet irtautuvat toisistaan. ta
varavientiä syntyy myös, vaikka tavaran omis
tus ei siirry, vaan tavara viedään esimerkiksi
edelleen prosessoitavaksi ulkomaiseen tytäryri
tykseen. käy entistä haastavammaksi määritel
lä, mitkä monikansallisten yritysten toiminnot
kuuluvat kansalliseen tilastointiin.

Perinteisesti yritys piti sisällään lähes koko
tuotteen tuotantoprosessin sekä välittömästi
sen tueksi tarvittavat prosessit. tällaisen perin
teisen, aidon yrityksen tunnistaminen tilastoin
tiin on tullut useissa tapauksissa mahdottomak
si. tuotantoketjun pilkkoutuessa eri maihin
voidaan joidenkin kansallisten tilastojen mie
lekkyys jopa asettaa kyseenalaiseksi, sillä tuo
tokset ja panokset eivät aidosti kohtaa. kan
sainvälinen kilpailu ei kohdistu enää vain lop
putuotteisiin vaan hienojakoisemmalla tavalla
tuotantoprosessin eri osiin, osaamiseen, koulu
tustasoon, työvoimakustannuksiin ja tuotta
vuuteen (rikama ja aliyrkkö 2008).

Monikansalliset konsernit keskittävät eräitä
tukipalvelujaan, kuten puhelinkeskuksia, kir
janpitoa, myyntitoimintoja tai lisenssimaksujen
hallinnointia, toisinaan yhteen maahan. syntyy
epätyypillisiä yrityksiä eli ns. vähäisen läsnä
olon yrityksiä (sPe eli special Purpose enti
ties) (hamunen 2008). osa monikansallisten

konsernien sisäisistä palveluvirroista voi olla
vaikea tavoittaa tilastoihin.

toimintojen siirtäminen ulkomaille samaan
konserniin kuuluvan yrityksen tehtäväksi on
huomattavasti yleisempää kuin toimintojen ul
koistaminen konsernin ulkopuoliselle yrityksel
le. lähes 80 prosenttia toimintojaan ulkoista
neista tai siirtäneistä yli sadan henkilön teolli
suusyrityksistä siirsi toimintojaan ulkomailla
sijaitsevalle samaan konserniin kuuluvalle yri
tykselle. tämä kuvastaa yritysten organisoitu
misen monimutkaistumista sekä monikansallis
ten yritysten merkittävää vaikutusta kansainvä
lisessä taloudessa. euroopan tilastovirastojen
yhteistyönä käynnistynyt eurooppalaisten mo
nikansallisten yritysten tilastorekisterin raken
taminen helpottanee jatkossa monikansallisten
yritysten tilastointia.

ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus työvoi
masta on oeCdmaista korkeimpia unkarissa,
tsekin tasavallassa, ruotsissa ja suomessa. suo
messa toimi vuonna 2006 yli 4100 ulkomaista
tytäryhtiötä. niiden vaikutus suomen talouteen
on lisääntynyt selvästi kuluneiden kymmenen
vuoden aikana. Vuonna 2006 ulkomaalaisten
tytäryhtiöiden osuus oli jo viidenneksen yritys
ten liikevaihdosta suomessa ja niissä työsken
teli 204 000 henkeä. teollisuudessa työskenteli
noin kolmannes kaikesta ulkomaisten tytäryh
tiöiden henkilöstöstä (kuvio 6).

useissa tutkimuksissa ulkomaisomisteisten
yritysten on todettu olleen muita tuottavampia
ja työllistäneen korkeammin koulutettua hen
kilöstöä (mm. ilmakunnas ja Maliranta 2004,
Baldwin 1995, tuononen 2008 ja heikinheimo
2008). on myös todettu, että ulkomaista omis
tusta merkittävämpää on yrityksen monikansal
lisuus (mm. Pajarinen ja yläanttila 2006).
teknologian, innovaatioiden, liiketoimintamal
lien ja osaamisen siirtäminen kansainvälisesti
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selittää osaltaan monikansallisten yritysten me
nestystä.

Mikä osa suomessa tehdystä tuotekehitys
työstä kohdistuu kotimaahan ja mikä osa ulko
maille? jos suomalaisten emoyhtiöiden maail
manlaajuinen tuotanto olisi suppeampaa, min
kä verran tuotekehitystyö vähenisi? suomessa,
kuten kanadassa, irlannissa ja usa:ssa yli 60
prosenttia teollisuuden tutkimus ja kehittä
mistyöstä tehdään korkean teknologian toimi
aloilla (oeCd 2008). tutkimus ja kehittämis
menot kattavat kuitenkin vain noin kolmasosan
kaikista aineettomista investoinneista (Maliran
ta ja rouvinen 2004). jonesin (2002) analyysin
mukaan pitkän aikavälin kasvun lähde ei vält
tämättä olekaan yksittäisessä maassa tehtävä
tutkimus ja kehittämistyö vaan verkostoitumi
nen kehittämistyössä yli maiden rajojen.

Muutos ylettyy pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin

entistä useammin tuotantoosaaminen siirtyy
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin monikansallis
ten yritysten keskittyessä tuotantotoiminnan
koordinointiin (euroopan komissio 2007). Pie
net yritykset voivat erikoistua hyvin pitkälle
omaan erikoisosaamiseensa ja silti päästä suur
ten markkinoiden liepeille monikansallisten
yritysten verkostojen kautta. esimerkiksi eräät
suomalaiset peliohjelmistojen valmistajat hyö
dyntävät suurten yritysten valmiita ja kattavia
verkostoja jakelussa ja pääsevät siten suurem
mille markkinoille. Vastaavan verkoston raken
taminen olisi mahdotonta yksittäiselle pienelle
yritykselle. yritysverkostot tarjoavat myös
mahdollisuuden laajentaa osaamista ja ottaa

Kuvio 6. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön määrän osuus kaikista yrityksistä Suomessa vuosina 1996–
2006

lähde: tilastokeskus, ulkomaiset tytäryhtiöt suomessa tilasto.
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tehokkaasti käyttöön uusia innovaatioita ja tek
nologiaa.

Monikansallisten yritysten maailmanlaajui
sella toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat
usein alihankkijoina kansainvälisen tuotanto
prosessin osana. oeCd:n (2007) mukaan yh
teistyö monikansallisten yritysten kanssa lisää
pienten ja keskisuurten yritysten kasvumahdol
lisuuksia ja tehokkuutta. Pkyritysten menesty
minen verkostoissa edellyttää erikoistumista,
innovatiivisuutta ja uusien teknologioiden ke
hittämistä ja omaksumista. Myös pkyritykset
voivat siirtää toimintojaan ulkomaille, erityises
ti sopimusvalmistuttajan vanavedessä.

Paitsi uusia liiketoimintamahdollisuuksia,
kansainvälistyminen voi aiheuttaa myös haas
teita ja epäjatkuvuutta. sopimusvalmistuttajien
standardit ja laatuvaatimukset voivat lisätä pk
yritysten kustannuksia. aineettomiin oikeuk
siin on kiinnitettävä huomiota, sillä alihankki
joiden tuotantoprosessilta voidaan edellyttää
laajaa läpinäkyvyyttä. kansainvälinen yhteistyö
voi myös vaatia huomattavia panostuksia pie
niltä yrityksiltä. kansainvälisen tuotantoketjun
toimintoja voidaan myös siirtää toiseen maahan
kustannusten vähentämiseksi tai uusien mark
kinoiden tavoittamiseksi.

talouden rakenteiden dynaamisuutta ja
uudistumiskykyä yritystasolla pidetään keinoi
na ylläpitää talouskasvua (hyytinen ja rouvi
nen 2005). Malirannan mukaan kasvu perustuu
koordinoimattomiin kuluttajien, työntekijöiden
ja yritysten päätöksiin, yrityssyntymiin ja kuo
lemiin sekä voimavarojen siirtymiseen tehok
kaampiin yrityksiin (Maliranta ja rouvinen
2004). 1990luvun jälkeen yksityisen riskirahoi
tuksen määrä alkoi kasvaa suomessa, syntyi
runsaasti uusia teknologiaperustaisia yrityksiä,
fuusiot ja yrityskaupat lisääntyivät (Pajarinen

ja yläanttila 2006). Paitsi että yritysten lisään
tyvä ketteryys on toivottavaa talouskehityksen
kannalta, on se erittäin haastavaa tilastoinnil
le.

2000luvulle tultaessa pienten teollisuusyri
tysten kasvunopeus ylitti suurempien yritysten
kasvun. Pkyritysten liikevaihto kasvoi keski
määrin 5,0 prosenttia vuodessa, kun suurten
yritysten liikevaihdon kasvu jäi 2,7 prosenttiin
(kuvio 7). näyttää siltä, että globalisaation
myötä suomen talous olisi muuttunut hieman
yrittäjävetoisemmaksi. tätä uumoili etlatiedon
toimitusjohtaja Pekka yläanttila seminaarissa
tilastokeskuksessa 19.4.2007.

eri kokoisten yritysten kehityksen erilaistu
minen aiheuttaa tilastoissa haasteita otannalle.
koska otoskokoja ei voida kasvattaa lisäämättä
tiedonantajayritysten työmäärää, on lisätty hal
linnollisten aineistojen käyttöä entisestään.
tämä on myös edellyttänyt estimointimenetel
mien kehittämistä, sillä hallinnolliset aineistot
eivät useinkaan kerry riittävän nopeasti suh
dannetilastojen julkaisemisen kannalta.

Pienten yritysten kasvu herättää kysymyk
sen, onko myös teollisten toimintojen ulkoista
minen lisääntynyt. Vuosina 2001–2006 ydintoi
mintojaan ulkoisti kotimaassa noin joka kuudes
yli 50 henkilöä työllistävä yritys, korkean tek
nologian teollisuusyrityksistä jopa viidennes
(rikama ja aliyrkkö 2008).

Kansainvälinen ulkoistaminen
pilkkoo arvoketjuja

kansainvälisen ulkoistamisen vaikutukset ovat
olleet voimakkaampia suomen kaltaisissa pie
nemmissä talouksissa, kuten singaporessa, lu
xemburgissa, irlannissa ja unkarissa. kansain
välisesti avoimempien talouksien on arvioitu
myös kasvaneen muita nopeammin (edwards
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1998). Maiden erikoistuminen tietyille teolli
suuden aloille on syventynyt. esimerkiksi elek
troniikkateollisuuden työllisyys kasvoi 1990
luvulla irlannissa, Meksikossa, suomessa ja
ruotsissa, mutta väheni samaan aikaan useim
missa muissa oeCdmaissa (oeCd 2008).
kansainvälinen ulkoistaminen on yleisintä suu
rimmissa yrityksissä ja saman kansainvälisen
konsernin sisällä.

Pohjoismaissa teollisuusyritykset ovat ul
koistaneet toimintojaan kansainvälisesti selväs
ti palveluyrityksiä useammin. useiden eumai
den tilastovirastot toteuttivat vuonna 2007
tutkimuksen kansainvälisestä ulkoistamisesta
(international sourcing 2008). tanskassa, ruot
sissa ja norjassa lähes 60 prosenttia yrityksistä
ilmoitti keskeiseksi ulkoistamisen syyksi työ
voimakustannusten karsimisen. suomessa vas
taava osuus oli noin 40 prosenttia. suomalaiset

yritykset hakevat muita pohjoismaisia yrityksiä
useammin pääsyä uusille markkinoille.

suomessa yli 50 henkilöä työllistävistä teh
dasteollisuuden yrityksistä reilu viidennes il
moitti ulkoistaneensa tai siirtäneensä tuki tai
ydinliiketoimintojaan ulkomaille vuosina 2001–
2006. yleisimmin ulkomaille siirtyneitä tukitoi
mintoja olivat tietotekniikka, markkinointi ja
logistiikkapalvelut. ydinliiketoimintaansa oli
ulkoistanut joka kuudes teollinen yritys, suu
rimmista, yli 100 henkilön yrityksistä useampi
kuin joka neljäs. yleisintä toimintojen siirtämi
nen ulkomaille oli korkean teknologian teolli
suusyrityksissä (33 %), joihin luetaan mm.
koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten
tuotteiden valmistusta harjoittavat yritykset
(kuvio 8).

osa tutkimuksista on osoittanut, ettei ul
koistaminen aina ole taloudellisesti kannatta

Kuvio 7. �ehdasteollisuuden liikevaihdon kehitys (trendi) erikokoisissa yrityksissä Suomessa vuosina 199�–2006

lähde: tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, kiema 2007.
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vaa (Bengtsson, Berggren ja lind 2005). teol
lisen tuotannon kansainvälistä ulkoistamista on
harjoitettu jo pidempään, joten näyttäisi siltä,
että hyödyt olisivat jo pitkälle saavutetut. Pal
velujen ulkoistaminen on sen sijaan viime vuo
sina laajentunut vaativaa osaamista edellyttä
viin tehtäviin, kuten ohjelmointipalveluihin tai
liiketoimintaprosessien hallintaan. tutkimuk
sen perusteella palvelujen ulkoistaminen näyt
täisi selkeämmin parantavan tuottavuutta
(Criscuolo ja leaver 2005, Görg, hanley ja
strobl 2008).

Pohjoismaissa noin 60 prosenttia toiminto
jaan ulkoistaneista yrityksistä arvioi ulkoistami
sen parantaneen kilpailukykyä erityisesti työvoi
makustannusten vähennyttyä (international
sourcing 2008). Positiivisia vaikutuksia koettiin
seuranneen myös pääsyyn uusille markkinoille,
tietotaitoon ja teknologian saatavuuteen. sen

sijaan yli 5000 amerikkalaista ja eurooppalaista
yritystä kattaneessa kyselyssä vajaa puolet yri
tyksistä ilmoitti kustannussäästöistä kansainvä
lisen ulkoistamisen seurauksena, mutta 28 pro
senttia ilmoitti kustannusten nousseen (Ventoro
2004). toimintojen ulkoistaminen on yleisintä
ulkomaisesti omistetuissa ja korkeaa palkkaa
maksavissa yrityksissä (Girma ja Görg 2004).

Menestyminen kansainvälisessä toiminnassa
näyttäisi edellyttävän riittävän suurta organi
saatiota ja kapasiteettia, joten kansainvälinen
ulkoistaminen on pitkälle suurten yritysten il
miö (olsen 2006). kansainvälisen ulkoistami
sen hyödyt ovat suurempia yrityksissä, jotka
ovat muutoinkin aktiivisimpia kansainvälisessä
toiminnassa (tomiura 2004 ja 2005). isoBri
tanniassa valmiiksi kansainvälisesti toimivat
yritykset eivät hyötyneet muita enempää ul
koistamisesta. irlannissa ainoastaan ulkomaa

Kuvio 8. �oimintoja vuosina 2001–2006 ulkomaille ulkoistaneet tai siirtäneet yritykset Suomessa

lähde: tilastokeskus, toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille kysely 2007.
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laisomisteiset yritykset hyötyivät kansainväli
sestä ulkoistamisesta, kun taas ruotsissa eniten
hyötyivät kotimaiset yritykset, jotka eivät aiem
min harjoittaneet vientiä (oeCd 2008).

syitä ristiriitaisiin havaintoihin voi olla tut
kimusmenetelmissä (otanta, aikasarja), mutta
osa tuottavuusvaikutusten eroista voi johtua
liiketoimintastrategisista tekijöistä (Mazzola ja
Bruni 2000). toisissa maissa emoyhtiöt voivat
tulouttaa enemmän kansainvälisen toiminnan
tuloja kotimaahan, ja toisissa kattaa pikemmin
kin tytäryhtiöiden riskiä ja tappioita. ratkaisut
kirjanpidossa ja tytäryhtiöiden kanssa käytävän
kaupan siirtohinnoittelussa vaikuttavat tuotta
vuuteen eri maissa.

yhdysvalloissa teollisen tuotannon kansain
välisen ulkoistamisen havaittiin parantavan
tuottavuutta vähemmän kuin palvelujen ulkois
tamisen (amiti ja Wei 2006). eu:ssa kansain
välisen ulkoistamisen vaikutuksen todettiin
olevan negatiivinen lyhyellä aikavälillä, mutta
pidemmässä tarkastelussa positiivinen (egger
ja egger 2001). erojen lyhyen ja pitkän aikavä
lin tuottavuudessa arvioidaan johtuvan euroo
pan työmarkkinoiden vähäisemmästä jousta
vuudesta. australiassa teollisen tuotannon
kansainvälisen ulkoistamisen havaittiin paran
tavan tuottavuutta erityisesti pääomaintensiivi
sillä toimialoilla (egger et al. 2001). tämä ero
liittyy myös talousalueiden kokoon: suuret ta
lousalueet voivat olla vähemmän avoimia ulko
maankaupassa, mikä voi vaikuttaa saavutetta
viin etuihin (ks. olsen 2006).

Lopuksi

kansainvälistyminen vaikuttaa merkittävästi
talouden tilastointiin ja talouskehityksen tul
kintaan. Monikansallisten yritysten valinnat
maailmanlaajuisen tuotannon organisoimisessa

heijastuvat kansantalouksien tuotoksen ja ar
vonlisäyksen kehitykseen sekä tuottavuuden
mittaamiseen. suomessa tehdään eri määrä työ
tunteja riippuen siitä, valmistetaanko tuotteet
ulkomailla vai suomessa. suomalaisen emoyh
tiön tekemä tuotekehitys voi ylittää t&ktoi
minnan tarpeen kansallisessa tuotannossa, ja
työ voi suuntautua panokseksi ulkomaisiin toi
mintoihin. yritysten strategiset valinnat vaikut
tavat siihen, tekevätkö emoyritykset maailman
laajuisen tuotannon tuloutukset kotimaahansa,
esimerkiksi osaksi suomen bruttokansantuo
tetta vastineena mm. täällä tehdylle tuotekehi
tystyölle.

teollisuudessa tuottavuus on kasvanut no
peammin kuin palvelualoilla. teollisuuden voi
makas kansainvälistyminen ja toimintojen ul
koistaminen ovat voineet osaltaan parantaa
tuottavuutta, jos ulkoistaminen on vähentänyt
tuotantopanoksia tai maailmanlaajuinen tuo
tanto lisännyt tuotosta suomessa. teollisuuden
tuottavuutta on voinut edistää rakennemuutos,
joka ei ole niinkään resurssien siirtymistä toi
mialojen välillä kuin tuotantoprosessin raken
teen muuttumista maiden ja yritysten välillä.
Vaikka kansainvälisestä toiminnasta koituvat
panokset tai tuotokset eivät kuvastaisi kansal
lista työn tuottavuutta tai kotimaista tuotantoa,
ne ovat tilastojen näkökulmasta todellisia ra
hallisia voittoja tai tappioita kansantaloudessa
toimiville yrityksille.

kansainvälisten toimintojen mittaaminen
on haastavaa. Monikansalliset yritykset kokoa
vat tilastointia varten tietoja toiminnoistaan
useissa maissa. kansainvälisten yritysten työn
jaossa tapahtuvia muutoksia voi olla vaikea
havaita ja kohdentaa kansantalouksiin, esi
merkkinä kansainvälisten yritysten yhteinen
ohjelmistotuotanto. yritysten tilastointia var
ten antamat tiedot voivat täsmentyä hyvinkin
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myöhään, kun kirjanpitoa erilaisista kansainvä
lisistä toiminnoista tarkistetaan. Muutokset
maailmanlaajuisen tuotannon tulouttamisessa
eri maihin voivat myös aiheuttaa epäjatkuvuut
ta tilastointiin. tiedonkeruu on tehtävä entistä
tiiviimmässä yhteistyössä yritysten kanssa.

Painopisteen siirtyminen tavaratuotannosta
palveluihin ja kansainväliseen kauppaan vai
keuttaa talouden muutosten tulkintaa. teolli
suuden tuotos voi kasvaa suomessa, vaikka
kotimainen tavaratuotanto vähenisi. Maailman
laajuisen tuotannon mittakaava on laaja ja se
heijastuu voimakkaasti erityisesti pienten, kan
sainvälisesti avointen kansantalouksien kehi
tykseen. kansainvälisten yritysten toiminnan
jakaminen kotimaiseen ja kansainväliseen toi
mintaan on osittain keinotekoista. Muutokset
kansainvälisen yritystoiminnan tulouttamisessa
voivat johtaa myös muutoksiin suomen tilas
toissa ja talouskehityksessä. kansainvälistymi
nen edellyttää jatkuvaa tilastoinnin arviointia,
uusia tilastotietoja ja uudenlaista tilastojen tul
kintaa. 
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