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Metalliteollisuutemme
vaikuttava kehitys
Tuomas Larjavaara
KTT

taloudellinen kehitys näkyy sekä kasvuna että

muutoksena. edellistä voidaan mitata jatkuvas
ti, kun taas jälkimmäisen vaikutukset havaitaan
vasta ajan myötä. tässä artikkelissa tarkastel
laan metalliteollisuuden pitkän ajanjakson
muutoksia kahden, vuosiin 1972–74 ja 2005–07
kohdistuvan poikkileikkausaineiston avulla.
Metalliteollisuus on kehittyneiden maiden
suurin teollisuudenala, jonka tuotteet vastaavat
investointien valtaosasta. siksi metalliteollisuu
den tuotantoa ja ulkomaankauppaa analysoita
essa saadaan tärkeää tietoa koko kansantalou
desta.
Metalliteollisuus käsittää hyvin toisistaan
poikkeavaa toimintaa, sillä siihen lasketaan ti
lastoissa raskaasta konepaja ja telakkateolli
suudesta elektroniikkaan ja muuhun hyvin
kevyeen teollisuuteen kuuluvaa tuotantoa. seu
raavassa on metallien jalostus (metallien perus
teollisuus) raakaaineintensiivisenä tuotantona
jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Metalliteollisuuden toimialat poikkeavat
suuresti myös prosesseiltaan; on yksittäis, erä
ja sarjatuotantoa. toimialan kirjavuutta osoit
taa sekin, että Metalliteollisuuden keskusliitto
ry muutti vuosia sitten nimensä paremmin toi

mialaa kuvaavaksi teknologiateollisuus ry:ksi.
seuraavassa käytetään koko toimialasta pääosin
virallisten tilastojen mukaisesti metalliteolli
suustermiä.

1. Metalliteollisuuden osuus
kansantaloudesta ja
ulkomaankaupasta
kuluneiden runsaan kolmenkymmenen vuo
den aikana maamme metalliteollisuuden tuo
tannon ja viennin kehitys on ollut vaikuttavaa.
kun vielä sotakorvausvuosien jälkeen 1960lu
vun alussa vienti seVmaihin, etenkin Neuvos
toliittoon, oli viennistä kolme neljäsosaa, 1970
luvun alkuvuosina eFtamarkkinoiden osuus
oli noussut samaan eli kolmeen neljäsosaan.
Varsinkin vienti ruotsiin oli kasvanut voimak
kaasti. Metalliteollisuudesta oli 1970luvulla
kasvamassa viennin toinen päätoimiala metsä
teollisuuden rinnalle.
Metalliteollisuuden osuus koko teollisuus
tuotannon bruttoarvosta on kuluneiden run
saan kolmenkymmenen vuoden aikana yli kak
sinkertaistunut. työvoiman ja jalostusarvon
osuuksien lisäykset eivät ole olleet yhtä suuria,
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Taulukko 1. Metalliteollisuuden t�övoi�an, tuotannon jalostusarvon ja bruttoarvon jakau�a toi�ialoittain sek�
osuus koko teollisuudesta vuosina 1972–74 ja 2005–07 (%)
työvoima

tuotannon
jalostusarvo

tuotannon
bruttoarvo

1972–74

2005–07

1972–74

2005–07

1972–74

2005–07

Metallituotteet

18,8

08,1

18,6

16,3

18,5

13,5

koneet ja laitteet

39,0

39,8

39,9

26,2

36,7

29,7

sähkötekniset tuotteet, tietoliikenne
välineet, optiset laitteet yms.

19,5

39,1

20,8

50,6

20,1

49,4

kulkuneuvot

22,7

13,0

20,7

06,9

24,7

07,4

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

39,1

26,0

47,2

19,4

42,7

koko metalliteollisuus

Metalliteollisuuden osuus
30,2
koko teollisuudesta
(metallien jalostusta lukuun ottamatta)
lähde: sVt, teollisuuden alue ja toimialatilasto.

mutta jalostusarvolla mitattuna metalliteolli
suus edustaa nykyisin lähes puolta koko teolli
suudesta.
kuten tunnettua, erityisen vaikuttava on
ollut tietoliikennesektorin, kuten matkapuhe
limien, tuotannon lisäys. tieto ja viestintäteol
lisuus (iCtsektori) on noussut metalliteolli
suuden hallitsevaksi toimialaksi. sen työvoima
osuus metalliteollisuudesta on kaksinkertaistu
nut ja hyvän tuottavuuskehityksen ansiosta sen
tuotannon jalostusarvo on noussut sitäkin
enemmän. toimialan bruttotuotannon osuus
koko teollisuudesta on kasvanut vajaasta nel
jästä prosentista yli kahteenkymmeneen. toisen
tärkeän sektorin, koneteollisuuden, osuus me
talliteollisuudesta on alentunut, mutta se on
silti noussut paljon koko teollisuuden tuotan
nosta.
kulkuneuvojen valmistuksen osuus sekä
metalliteollisuudesta että koko teollisuudesta
on alentunut. erityisesti telakkateollisuuden
merkitys on vähentynyt paljon, sillä toimialan
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osuus koko metalliteollisuuden tuotannosta on
laskenut kolmannekseen aikaisemmasta. Hen
kilöautojen kokoonpanovalmistus alkoi 1960
luvun loppuvuosina. toimialan tuotantoosuus
on supistunut, mutta työvoimatarve pysynyt
suhteellisen suurena.
Metalliteollisuuden osuus viennistä on suu
rempi kuin sen osuus teollisuuden koko brut
totuotannosta. Viennin kasvu on näkynyt eri
tyisesti iCtviennissä, jonka tuotteet edustavat
yli puolta metallituotteiden ja runsasta neljän
nestä maamme koko viennistä.
Myös perinteisen metalliteollisuuden osuus
viennistä on vahvistunut. koneteollisuuden
osuus on kaksinkertaistunut tarkasteluperiodin
aikana. sen sijaan alusviennin osuus on pienen
tynyt selvästi. Moottoriajoneuvojen vienti on
suurta, mutta siihen sisältyy paljon jälleenvien
tiä Venäjälle. Metalliteollisuuden viennin voi
makkaan kasvun ansiosta suomen krooninen
vaihtotaseen vaje on historiaa.
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Taulukko 2. Metalliteollisuustuotteiden viennin ja tuonnin osuus koko ulko�aankau�asta vuosina 1972–74 ja
2005–07 (%)
Vienti

tuonti

1972–74

2005–07

1972–74

2005–07

Metallituotteet

2,2

2,0

3,3

2,3

koneet ja laitteet

6,5

12,60

13,40

9,0

sähkötekniset tuotteet, tietoliikenne
välineet, optiset laitteet yms.

3,8

25,10

9,8

19,90

kulkuneuvot

7,6

7,1

10,30

10,70

20,10

46,80

36,80

41,90

Metalliteollisuuden osuus
koko ulkomaankaupasta
lähde: sVt, ulkomaankauppatilasto / uljas.

2. Erikoistumisen mittaamisen
lähtökohdat
kolmekymmentä vuotta sitten tekemäni tutki
mus maamme metalliteollisuuden kansainväli
sestä erikoistumisesta vuosina 1972–74 kattoi
metallien perusteollisuutta lukuun ottamatta
koko toimialan (tol 381–385) eli metallituot
teet, koneet, sähkötekniset tuotteet, kulkuneu
vot ja instrumentit, jotka puolestaan jakautui
vat 41 alatoimialaan (larjavaara 1978).
tutkimuksen empiirisenä aineistona olivat
ensisijaisesti teollisuustilasto ja ulkomaankaup
patilasto. oli yhdistettävä toimialapohjainen
teollisuustilasto (tol) ja tuotenimikkeisiin
perustuva ulkomaankauppatilasto (BtN/sitC)
tarkimmalla 6numeroisella tasolla, jotta teolli
suustilaston tuotannontekijäintensiteetit saatiin
yhdistettyä ulkomaankauppalukuihin. työ oli
tehtävä käsin ja kesti kauan.
Vuonna 2008 saatiin yleiseen käyttöön
ulkomaankauppatilastojen jakelujärjestelmä
(uljas), joka tekee mahdolliseksi joustavan
vienti ja tuontilukujen jaottelun käyttötarkoi
tuksen mukaan (CPa). sen 4numeroista tasoa

(62 alatoimialaa) käytettiin seuraavassa vuosien
2005–07 tarkastelussa.
erikoistumisen mittarina pidetään netto
vientiosuutta, joka saadaan vähentämällä tava
raryhmän viennistä tuonti sekä vertaamalla
jäännöstä saman tavararyhmän koko ulko
maankauppaan. Nettovientiosuus on seuraa
vassa ilmaistu prosentteina. se osoittaa vienti
tai tuontiylijäämän suhdetta koko tavararyh
män ulkomaankauppaan. Muitakin mittareita,
kuten tuotannon vientiosuutta ja kotimarkki
naosuutta, on eri tutkimuksissa käytetty eri
koistumisen mittareina. tässä artikkelissa las
ketaan vain nettovientiosuus.

3. Kansainvälinen erikoistuminen
nettovientiosuuden perusteella
1972–74 ja 2005–07
seuraavassa esitetään metalliteollisuuden suu
rimpien vientitoimialojen nettovientiosuus. Ne
edustavat noin 80 % koko metalliteollisuuden
viennistä.
taulukoiden luokitteluissa on pieniä eroja.
on otettava lisäksi huomioon, että varsinkin
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Taulukko 3. Metalliteollisuuden suuri��ien vientitoi�ialojen (80 % viennist�) erikoistu�inen nettovientiosuu
den �erusteella vuosina 1972–74
toimiala

Viennin arvo (milj.mk)

348111, 112, 140 laivojen valmistus ja korjaus
sekä laivanosien ja kalusteiden valmistus
383320, 410 Puuntyöstökoneiden, massa ja
paperikoneiden ja laitteiden valmistus
383210 elektronisten viihdelaitteiden valmistus
383910 sähköjohtimien ja kaapeleiden valmistus
381300 Metallirakenteiden valmistus
382991 Nostolaitteiden valmistus
382420 rakennus ja kivenjalostuskoneiden valmistus
382992 Muiden koneiden valmistus
383910 Muiden teollisuuden sähkölaitteiden valmistus
382110 sähkökoneiden ja muuntajien valmistus
382200 Maatalouskoneiden valmistus
382993 koneenosien valmistus
383290 Muiden tietoliikennevälineiden valmistus
382490 Muu teollisuuden erikoiskoneiden ja laitteiden valmistus
384310 autojen valmistus
koko metalliteollisuus
(metallien jalostusta lukuun ottamatta)

Nettovientiosuus (%)

867

+ 48

384
194
85
138
165
74
141
63
90
61
61
84
80
158

+ 45
+ 17
+ 12
+ 05
– 11
– 34
– 54
– 55
– 55
– 59
– 62
– 66
– 67
– 72

3.173

– 33

lähde: sVt, ulkomaankauppatilasto.

vuosien 2005–07 lukuihin vaikuttaa tavaroiden
jälleenvienti. tämä koskee erityisesti suomeen
tuotujen autojen vientiä Venäjälle, jonka arvo
vuonna 2007 oli 794 milj.euroa. jälleenviennin
vähentäminen luvuista lisää toimialan netto
vientiosuuden vajeen –35 %:iin. Myös matka
puhelinten jälleenvienti Venäjälle oli suurta.
suomeen tuotiin matkapuhelimia 15 milj. kpl
ja matkapuhelimien kotimainen myynti oli vain
hieman yli 2 milj. kpl, joten suurin osa puhe
limista meni jälleenvientiin. Muita suuria jäl
leenviennin tavararyhmiä olivat radiot, televi
siot yms. (n. 370 milj. euroa) ja kotitalousko
neet (n. 179 milj. euroa).
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Vuosina 1972–74 koko metalliteollisuuden
nettovientiosuus oli –33 %. itse asiassa silloin
ruotsi oli ainoa pieni oeCdmaa, jonka me
talliteollisuuden nettovientiosuus oli positiivi
nen. Vuosien 2005–07 maamme metalliteolli
suuden ulkomaankauppaluvut osoittavat net
tovientiosuuden olevan + 11 %.
Vuosina 1972–74 suurista toimialoista
elektronisten viihdelaitteiden valmistus erot
tautui työvaltaisena, mutta ei tietovaltaisena.
alalla oli silloin suuria suunnitelmia, kuten val
tioenemmistöisen Valco oy:n kuvaputkiteh
taan rakentaminen imatralle. Muutos on ollut
raju. toimialan nettovientiosuus on pudonnut
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Taulukko 4. Metalliteollisuuden suuri��ien vientitoi�ialojen (80 % viennist�) erikoistu�inen nettovientiosuu
den �erusteella vuosina 2005–07
toimiala

Viennin arvo ( milj. euroa)

dk 2955 Paperiteollisuuskoneet
dM 3511 laivat
dl 3220 radio, televisio ja tietoliikennevälineet
dk 2931 Maataloustraktorit
dl 3110 sähkömoottorit, generaattorit ja muuntajat
dk 2952 kaivos, louhinta ja rakennuskoneet
dk 2922 Nosto ja siirtolaitteet
dk 2956 Muut teollisuuden erikoiskoneet
dk 2932 Muut maa ja metsätalouskoneet
dj 2811 Metallirakenteet ja niiden osat
dl 3310 lääkintäkojeet, kirurgiset kojeet sekä
ortopedivälineet
dl 3320 Mittaus, tarkkailu ja navigointilaitteet yms.
poissulkien teollisuuden prosessinsäätölaitteet
dk 2924 Muut yleiskäyttöön tarkoitetut koneet
dk 2923 jäähdytys ja tuuletuslaitteet
dl 3130 johtimet ja kaapelit
dl 3120 sähkönjakelu ja sähköntarkkailulaitteet
dk 2912 Pumput ja kompressorit
dk 2914 laakerit, hammaspyörät ja muut voimansiirto
laitteiden osat
dk 2913 Hanat ja venttiilit
dM 3410 autot
dl 3230 televisio ja radiovastaanottimet, äänen ja
kuvan tallennus ja toistolaitteet
koko metalliteollisuus
(metallien jalostusta lukuun ottamatta)

Nettovientiosuus (%)

896
927
8.575
348
1.701
1.273
1.080
687
321
308

+75
+60
+58
+55
+51
+44
+39
+30
+27
+27

788

+26

763
443
353
293
485
330

+13
+11
+02
+01
–02
–06

272
272
2.202

–11
–11
– 19

1.048

– 23

28.034

+ 11

lähde: sVt, ulkomaankauppatilasto / uljas.
rahan arvo: 1 euro (2007) = 0,84 mk (1974).

+ 17 %:sta –23 %:iin. televisiovienti on kor
vautunut mm. salon seudulla muilla teletuot
teilla ja palveluilla. Myös aikaisemmin tärkeän
kaapeleiden valmistuksen nettovientiosuus on
pudonnut.
ehkä hämmästyttävintä on se, että netto

vientiosuus on parantunut lähes kaikilla muilla
toimialoilla. Vienti on kasvanut ja monipuolis
tunut suuresti. on vain muutamia suuria tuon
titoimialoja, joiden vienti on niin vähäistä, et
teivät ne mahdu yllä olevaan vuosien 2005–07
taulukkoon. Näitä ovat tietokoneet ja muut
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tietojenkäsittelylaitteet, elektroniset piirit, ko
dinkoneet ja ilmaalukset.

4. Tuotantopanokset
1972–74

Vuosien 1972–74 tutkimuksen keskeisenä ta
voitteena oli selvittää, mille toimialoille maam
me metalliteollisuus oli erikoistunut. oliko
vienti työ, pääoma vai tietovaltaista? tarkas
telun teoreettisena lähtökohtana oli ensisijai
sesti Heckscherohlin teoreema, jonka mu
kaan kansantalous vie niitä hyödykkeitä, joihin
erikoistumalla se suhteellisten hintojen perus
teella on kilpailukykyinen ja joiden tuotantoon
se tarvitsee eniten suhteellisesti runsaimmin
saatavissa olevaa tuotannontekijää. Hyödykkei
den oletetaan liikkuvan vapaasti, kun taas tuo
tannontekijöiden ei katsota ylittävän kansanta
louden rajoja.
tuolloin pohdittiin myös paljon know
how:n, tiedon tms. aineettoman tuotantopa
noksen merkitystä ulkomaankaupassa. eri ta
hoilla kehitettiin teorioita, joista osa oli kansan
talous ja liiketaloustieteen välimaastossa. Pu
huttiin technological gap, product cycle yms.
teorioista, joiden operationaalisuus ei yleensä
ollut hyvä. Myös makrotaloustieteessä näitä
kysymyksiä oli käsitelty 1950luvulta lähtien.
etsittiin parametria, joka selittäisi sen osan ta
loudellisesta kasvusta, jota ei voitu laskea suo
raan työ tai pääomapanoksesta.
Metalliteollisuuden tuotannon ja viennin
työ, pääoma sekä tietovaltaisuus laskettiin
siten, että työvaltaisuutta tutkittiin mittaamalla
henkilökunnan määrää suhteessa jalostusarvoon
ja pääomavaltaisuutta toimialan energiainten
siteetillä mittaamalla toimialan sähkön käyttöä
(kW/työntekijä). tietovaltaisuutta analysoitiin
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paremman mittarin puutteessa toimialan tek
nisen henkilökunnan osuudella koko toimialan
henkilökunnasta. kolmisenkymmentä vuotta
sitten tutkimuksessa käytetty termi tietovaltai
suus on sittemmin vakiintunut eri tutkimuksis
sa osaamiseksi, osaamis tai teknologiaintensi
teetiksi tms. Puhutaan myös mm. inhimillisestä
tai henkisestä tietopääomasta.
Vertailtaessa metalliteollisuuden toimialoja
ja tuoteryhmiä tuotantotekijäintensiteetin mu
kaan saatiin tulokseksi, että maamme metalli
teollisuus oli 1972–74 erikoistunut pääomaval
taiseen, mutta ei tietovaltaiseen, tuotantoon.
suomen viennissä oli technological gap verrat
tuna kehittyneempiin teollisuusmaihin. työval
taisuuden suhteen ei saatu selviä tuloksia eri
alatoimialojen välillä.
kaikista metalliteollisuuden nettovienti
osuudeltaan keskiarvon ylittävistä toimialoista
ainoat tietovaltaiset olivat puunjalostusteolli
suuskoneiden, nostolaitteiden sekä alusten val
mistus. toisin sanoen vaikka nämä eivät olleet
mitään high tech toimialoja, maamme metalli
teollisuudessa niiden tietovaltaisuus ylitti kes
kiarvon. johtopäätös oli siis, että vientimenes
tys ja erikoistuminen edellyttivät toimialasta
riippumatta riittävää tietopanosta.
tuonti osoittautui sen sijaan tietovaltaisek
si, mutta ei pääomavaltaiseksi. useimmat suu
rista tuonnin tuoteryhmistä olivat samalla
maamme suurimpiin vientialoihin kuuluvia.
Niiden tuotannossa ja ulkomaankaupassa ko
rostui yhteistyö erityisesti ruotsalaisten yritys
ten kanssa.
2005–07

Nykyisin tuotannontekijät, etenkin pääoma,
liikkuvat vapaasti ja suorat sijoitukset (Fdi)
ovat keskeisiä maailmantaloudessa ja korvaavat
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ulkomaankauppaa. Niiden mukana teollinen
tuotanto siirtyy sinne, missä yritysten toiminta
on kannattavinta. Heckscherohlin teoreema
on tässä suhteessa menettänyt merkityksensä.
se vaativa tekniikka, joka tuotantoon tarvi
taan, on mahdollista toteuttaa monissa kehitys
maissakin ulkomaisten asiantuntijoiden voimin
ja kansainvälisellä verkottumisella. esimerkik
si vielä kehitysmaaksi luokiteltavaan kiinaan
rakennetaan pääoma tai tietovaltaista tuotan
toa, jonka vaihtoehtoisena investointikohteena
voisi olla vaikkapa konepaja suomeen.
Metalliteollisuuden toimialojakaan ei voida
enää erottaa toisistaan, kuten aikaisemmin. esi
merkiksi koneiden ja laitteiden valmistukseen
liittyy paljon elektroniikkaa. Prosessiautomaa
tio ja ohjaus instrumentointeineen sekä ohjel
mistopalveluineen voivat olla huomattava osa
koneen tai tehtaan hinnasta. usein yritysstrate
giana pidetäänkin nykyisin aineellisen tuotan
non yhdistämistä niihin liittyviin palveluihin.
Hyvä huolto ja kunnossapito ovat tärkeä kilpai
lukeino, joka estää myös kilpailijoiden pääsyä
omalle reviirille.
on jossain määrin yllättävää, että iCtalan
lisäksi maamme vanhat vahvat toimialat ovat
edelleen nettovientiosuudella mitattuna kärjes
sä. Puunjalostusteollisuuden koneet ja laitteet
sekä nostolaitteet ovat eräiden muiden suurten
toimialojen ohella edelleen huomattavia vien
tialoja, vaikka niiden tuotannosta suuri osa on
ulkomailla. Myös sähkömoottoreiden, gene
raattoreiden yms. valmistus on suomen suuri
vientitoimiala. esimerkkinä siitä on ulkomaa
laisomistuksessa olevan aBB oy:n menestymi
nen markkinoilla.
oeCd:n määrittelemien teknologiaryhmien
mukaisen korkean teknologian, kuten tietolii
kennevälineiden, tietokoneiden ja tieteellisten
instrumenttien osuus, oli 1970–80 luvuilla 4–

5 %, mutta 2006–07 noin 18 % maamme koko
viennistä (larjavaara 1978, oeCd 1987, sVt
2006–07).
korkean teknologian metalliteollisuustuot
teiden nettovientiosuus oli vuosina 2006–07
noin + 16 %. se perustui 80 %:sesti elektronii
kan ja tietoliikennevälineiden vientiin, mutta
myös tieteellisten instrumenttien vienti oli mer
kittävää. oeCd:n luokituksen mukaan suurin
osa muusta maamme metalliteollisuuden vien
nistä oli korkean keskitason teknologiaa, mutta
laivanrakennus ja metallituotteet matalan kes
kitason teknologiaa.
Monet oeCd:n varsinaisiksi korkean tek
nologian aloiksi valitsemat metalliteollisuuden
sektorit, kuten avaruus ja ilmailu tai tieto ja
konttorikoneet, ovat maamme viennissä heikos
ti edustettuina. suomalaisyritykset eivät tosiasial
lisesti menesty näillä markkinoilla kuin enintään
yhteistyökumppaneina tai alihankkijoina.
rahoitusehdot ovat monilla aloilla, kuten
koneiden, alusten ja tietoverkkojen viennissä,
tärkeä kilpailukeino. oeCdehtoiset vientiluo
tot ja takuut ovat välttämättömiä etenkin ke
hittyville markkinoille suuntautuvassa viennis
sä. Maamme viennin rahoituksessa on säilynyt
jatkuvuus monista institutionaalisista muutok
sista huolimatta. suurissa hankkeissa kansain
välinen yhteistyö vientiluottolaitosten kesken
on lisääntynyt. tämä lisää suomalaisyritysten
mahdollisuuksia päästä mukaan jättiprojektei
hin.
laivaluotot ovat pitkään vaatineet huomat
tavia subventioita, joiden merkitys eri maiden
kilpailukyvylle on tosin ollut kyseenalaista
(larjavaara 1988). Vasta viime vuosina alusra
hoituksessa on otettu käyttöön oeCd:n mää
rittelemät cirrkorot (commercial interest refe
rence rates), kuten muiden investointitavaroi
den viennin rahoituksessa.
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jossain määrin odottamatonta on, että suo
mi on pysynyt laivanrakennusmaana. yritysten
omistuksessa ja rakenteissa on tosin tapahtunut
vuosikymmenien aikana paljon muutoksia. eri
koistunut telakkateollisuutemme on silti pysy
nyt kansainvälisesti kilpailukykyisenä. sen tuo
tanto ja vienti ovat siten vastanneet alan toi
mintaedellytyksiä.

5. Nykytila
Maamme metalliteollisuuden kehitys on ollut
vaikuttava. Nettovientiosuuksien kääntyminen
positiivisiksi osoittaa sekä viennin kasvua että
monipuolistumista. Näkyvin muutos on ollut
tietoliikennesektorin nousu maamme suurim
maksi vientisektoriksi. Nokia oyj on alansa
johtava yritys, jonka tuotanto heijastusvaiku
tuksineen on muuttanut ratkaisevasti kansan
talouttamme. yhtiön innovaatiotuotannolla on
ollut suuri merkitys koko metalliteollisuudel
lemme.
Muukin metalliteollisuus on menestynyt.
Muutamat suomalaiset yritykset ovat toimialal
laan maailman suurimpien joukossa. kone ja
kulkuneuvoteollisuus on pääosin edelleen eri
koistunut aloille, joilla se on jo ollut pitkään
vahva. tätä kehitystä on tukenut erikoistumi
nen kapeille sektoreille, joiden maailmanmark
kinat ovat pienet. yritysten kansainvälisen
kilpailukyvyn edellytyksenä ovat olleet lukuisat
kotimaiset ja kansainväliset toimiala ja yritys
järjestelyt sekä toimiva yhteistyö yritysten kes
ken.
kansainvälisten yritysten tuotannon paino
piste on siirtymässä kehittyville markkinoille,
erityisesti aasiaan. Vielä jonkin aikaa sitten
katsottiin, että yksittäis tai erätuotanto on kil
pailukykyistä myös maissa, joiden kustannus
taso on korkea tai markkinat etäällä, sillä tuot
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teiden heterogeenisuus ja etenkin tietovaltai
suus sallivat vapaamman hinnoittelun kuin
sarjatuotannossa. lähdettiin siitä, että tuotteita
kannattaa valmistaa kotimaassa ja että tuotteet
viedään suomesta. alukset jopa kulkevat omin
konein asiakkaille.
tämä suomelle tärkeä kilpailuetu on me
nettämässä merkitystään. suorina investointei
na osaamisintensiivinenkin tuotanto kasvaa
kehittyvillä markkinoilla. suuryritysten toimin
tojen painopiste on siellä, missä ovat markki
nat. sinne keskittyvät luonnollisesti myös me
talliteollisuudelle tärkeät huolto ja kunnossa
pitotoiminnot, joiden merkitys yritysten kan
nattavuudelle on yleensä suuri. syvenevän
kansainvälisen integraation merkitystä osoittaa,
että suomalaisilla metalliteollisuusyrityksillä on
jo nykyisin henkilöstöä ulkomailla jonkin ver
ran enemmän kuin kotimaassa.
kansantaloutemme on viimeksi kuluneiden
30 vuoden aikana kehittynyt erityisesti metalli
teollisuuden ansiosta kypsäksi teollisuusval
tioksi. tällaista nopeaa kehitystä tuskin on
enää odotettavissa. Pikemminkin metalliteolli
suuden nykyisen kansantuoteosuuden pitämi
nen ennallaan olisi jo hyvä saavutus. sekin vaa
tii transformaatiokykyä ja runsaasti investoin
teja.
osa metalliteollisuudestamme on erikoistu
nut toimialoille, joiden tuotannon kasvu aina
kin kotimaassa on pysähtynyt. uusille toimi
aloille siirtyminen, jalostusasteen nosto ja ete
neminen tuotannon arvoketjussa on hidasta.
investointien ohella tuottavuuden paranemi
nen edellyttää tuote, palvelu ja prosessiinno
vaatioita. innovaatiotkaan eivät toteudu het
kessä, koska innovaatio ei ole pelkästään idea,
keksintö eikä tutkimustulos. ex definitione
innovaatio on valmis vasta silloin, kun se on
markkinoilla. innovaatiot ovat lisäksi yleensä
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kysyntälähtöisiä, joten niitä on vaikea ennakoi
da. kansainvälinen kilpailu on tässä keskeisin
kannustin.
Nettovientiosuuksien paraneminen osoittaa
metalliteollisuuden kasvun ja rakenteen moni
puolistumisen. Maamme suuret kansainväliset
yritykset ovat vahvasti etabloituneet maailman
markkinoille. Mitä enemmän niillä on tuotan
toa eri puolilla maailmaa ja mitä parempi on
niiden kannattavuus, sitä varmemmin niillä on
tuotantoa myös suomessa.
Nykyinen maailmantalouden muutos on
moniulotteinen prosessi, ei lopullinen tila.
elämme taloushistorian erästä suurimmista,
ellei suurinta, murroskautta. tämä näkyy myös
maamme metalliteollisuudessa. se on pääosin
kansainvälisesti kilpailukykyinen. 
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