
K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a – 1 0 4 . v s k . – 4 / 2 0 0 8

419

Globaali tuotannonjako –
toimialojen ulospäin suuntautuneisuus
ja teknologiaintensiivisyys*

Jari Hyvärinen
Erityisasiantuntija

tekes

1. Johdanto

tuotannon ja innovaatiotoiminnan erikoistu
minen jakaantuvat entistä selvemmin eri alueil
le kunkin toiminnon tuottavuuden mukaan.
suomen perinteisinä kansainvälisesti menesty
neinä toimialoina ovat olleet metsä ja metalli
teollisuus sekä uutena toimialana tieto ja vies
tintäteollisuus. yritysten toimintojen ulospäin
suuntautuneisuus maiden välillä jakaantuu
pääsääntöisesti kahteen osaan – suoriin sijoi
tuksiin ja ulkoistamiseen. yritykset joko osta
vat suoraan uusia yrityksiä, tehtaita ja jakeluka
navia yms. hankkien omaan omistukseensa ar
voketjun eri osia tai sopimusten avulla hankki
vat kumppaneita toimittamaan arvoketjun eri
osia. toiset yritykset ovat vetureita, jotka ra
kentavat itselleen sopivan arvoketjun, kun taas
toiset yritykset ovat niitä, jotka ovat näiden
kohteina ja toimivat kumppaneina.

palmisanon (2006) mukaan yritystoiminta
on muuttumassa oleellisesti niin rakenteellises
ti, operationaalisesti kuin kulttuurisesti. sitä
ajaa muutokseen globalisaation syveneminen
ja uusi teknologia. �lobaalisti toimivan yrityk
sen tuotannon strategista suunnittelua ohjaa
entistä enemmän se, missä tuotteet valmiste
taan ja kuka ne valmistaa. palmisanon mukaan
globaali yritys valmistaa edelleen lähellä tiet
tyjä kasvavia tai keskeisiä markkinoita, mutta
entistä enemmän se muuttaa toimintaansa tar
jotakseen tuotteita koko globaaleille markki
noille.

tässä artikkelissa tarkastellaan ulospäin
suuntautumista panostuotostilastojen avulla ja
selvitetään toimialojen panoskäyttöä teknolo
giatason mukaan vuosina 1995–2005. se antaa
yhden uuden näkökulman toimintojen globaa
listumisen ja innovaatiotoiminnan muutoksiin
suomessa. tarkastelu kuvaa miten kotimaisten
ja tuontipanosten suhde on kehittynyt, miten
eri teknologiatason toimialoilla käytetään eri

* Kiitän Reijo �ankista arvokkaista neuvoista aineiston
suhteen sekä �arkus Koskenlinnaa, �atti Pohjolaa ja Pek
ka �läAnttilaa kommenteista.
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panoksia teknologiatason mukaan ja minkälai
sia muutoksia toimialoilla on tapahtunut. Vaik
ka globaalistuminen on vähentänyt kansainvä
listymisen rajaaitoja, suomen talouden ulko
puolelta tulevat markkinahäiriöt eivät ole ka
donneet. päinvastoin, ne kulkeutuvat globaa
leina markkinahäiriöinä entistä herkemmin ja
nopeammin maasta toiseen.

�lobaalilla markkinahäiriöllä tarkoitetaan
sellaista muutosta tietyn panoksen tai loppu
tuotteen tuotannossa, joka vaikuttaa sen hin
taan ja saatavuuteen. tässä artikkelissa kuva
tuilla mittareilla saadaan näkemys siitä, miten
globaalit markkinahäiriöt saattavat vaikuttaa
suomessa toimivaan teollisuuteen, ja siitä,
kuinka vahvasti eri toimialat ovat suunnanneet
toimintoja ulkomaille kyseisinä vuosina.

yksi tutkimisen arvoinen näkökulma on
myös tarkastella, tuovatko toimialat matalan
teknologian panoksia ja jalostavatko ne niistä
korkean teknologian lopputuotteita. tässä ta
pauksessa ulkomaisista panoksista jalostettai
siin kotimaassa korkeamman arvonlisäyksen
lopputuotteita.

kokonaisuudessaan artikkelin lopputulos
on innovaatiotoiminnan kannalta myönteinen.
korkeamman teknologian panosten käyttö
suomen teollisuudessa on lisääntynyt ja vastaa
vasti matalamman teknologian panosten käyttö
on vähentynyt vuosina 1995–2005.

2. Yritysten toimintojen
sijoittuminen ja OECD:n
toimialojen teknologinen
intensiivisyys

ulkoistaminen tarkoittaa, että yritys siirtää tie
tyn osan jo tekemistään toiminnoista sopimuk
sen kautta jonkin ulkopuolisen yrityksen hoi
dettavaksi, johon ulkoistavalla yrityksellä ei ole

omistusoikeutta. tämä omistusoikeuden erot
telu on tärkeää. jos yrityksellä on omistusoi
keus ulkoistettavaan yritykseen, on kyseessä
vertikaalinen integraatio. kuviossa 1 on kartoi
tettu yrityksen tuotannon sijaintipäätökseen
liittyviä käsitteitä. tässä raportissa tutkittu
ulospäin suuntautuneisuus sisältää sekä kan
sainvälisen ulkoistamisen että vertikaalisen in
tegraation, koska näitä ei voida panostuotos
aineistosta erottaa.

oeCd (2005) on luokitellut toimialat nii
den teknologian intensiteetin mukaisesti. se
sisältää kaksi lopputuottajan luokitusta: a) toi
mialan t&kmenot suhteessa arvonlisäykseen ja
b) t&kmenot suhteessa tuotannon arvoon.
yleisimmin käytetään bkohtaa, jossa suhteute
taan toimialan t&kmenot toimialan tuotan
toon. on kuitenkin huomattava, että tämä
määrittely ei suoraan kerro, ovatko sellaisten
toimialojen lopputuotteet, joilla on korkeat
t&kmenot, korkeateknologisia tai päinvastoin.
Viimeisin periodi, joilta kyseiset luokitukset on
laskettu, on vuosien 1991–1999 keskiarvo käyt
täen Bktostovoimapariteetteja 12 oeCd
maassa (katso liite 1).

3. Toimialojen ulospäin
suuntautuneisuus

tässä jaksossa selvitetään suomalaisten toimi
alojen ulospäin suuntautuneisuutta. sitä ei ole
aiemmin tehty kyseisillä mittareilla ja teknolo
giataso huomioiden.

teollisuuden panoskäyttö on noin 40 %
tuotoksesta. se on muuttunut vuosina 1995–
2005 siten, että kotimaisten panosten käyttö on
vähentynyt, ja siten, että tätä on korvattu tuon
tipanosten käytöllä (kuvio 2). panoskäytön
ulospäin suuntautuneisuus on siis lisääntynyt.
teollisuuden korkean keskitason teknologian
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Lähde: olsen 2006.

Kuvio 1. �rityksen tuotannon sijaintipäätökset

Kuvio 2. Teollisuuden panoskäyttö vuosina 1995–2005
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panoskäyttö on noin 12 %:n luokkaa, ja se ja
kaantuu lähes tasan kotimaisten ja tuontipa
nosten kesken (kuvio 3). sitä vastoin korkean
teknologian panoksissa käytetään hieman

enemmän tuontipanoksia. kotimaisten panos
ten kysynnässä oli selvä piikki 2000luvun tait
teessa, mikä syntyi tieto ja viestintäsektorin
kysynnän kasvusta ja laskusta.

Kuvio 3. Teollisuuden kotimaisten ja tuontipanosten käyttö korkean ja korkean keskitason teknologian mukaan
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toimialan ulospäin suuntautumisessa käy
tetään samoja mittareita kuin mitä Campa ja
�oldberg (1997) ovat käyttäneet. koska suo
men kaltaiselle pienelle innovaatiotoimintaan
vahvasti panostavalle avotaloudelle vientitoi
minta on avainasemassa, analyysia on laajen
nettu tuontipanosten osuudella toimialan vien
nistä ja ottamalla huomioon sekä toimialojen
että panoksien teknologinen taso oeCd:n te
kemän jaon mukaan.

ensimmäinen mittari on tuontipanossuhde.
se mittaa tuontipanosten osuutta tuotannosta
tietyllä toimialalla. jos tämä suhde on korkea,
globaalit markkinahäiriöt vaikuttavat tuontipa
nosten kautta toimialan kilpailukykyyn. seu
raava mittari on tuontipanos/vienti, joka vas
taavasti kuvaa tuontipanosten merkitystä toi
mialan vientitoiminnassa. tämä esittää toimi
alan viennin riippuvuutta tuontipanoksista ja
samalla ulkoisten markkinahäiriöiden välitty
mistä viennin kannattavuuteen. kolmas mitta
ri, vientisuhde, kuvaa toimialan viennin osuut
ta tuotoksesta. pienen avotalouden kohdalla
tämä suhde on varsin suuri, jos verrataan suur
ten kotimarkkinoiden talouksiin kuten yhdys
valtoihin. toimialat, joilla on korkea vientisuh
de, ovat herkempiä ulkoisten markkinahäiriöi
den vaikutuksille kuin ne toimialat, joiden
toimitukset keskittyvät kotimaahan. neljäs mit
tari on tuontisuhde. se esittää tuontituotteiden
osuutta kotimaisessa kulutuksessa. jos tuonti
suhde on korkea, globaalit markkinahäiriöt
vaikuttavat nopeasti kotimaiseen kulutukseen.
Viimeinen mittari, nettosuhde, kuvaa vienti ja
tuontipanossuhteen tasapainoa. se mittaa,
onko toimiala maksanut tuontipanoksensa
viennillä vai kotimaisella kysynnällä. jos netto
suhde on negatiivinen, niin osa toimialan tuon
tipanoksista maksetaan kotimaan markkinoil
ta.

taulukossa 1 on esitetty ulospäin suuntau
tumisen mittarit tietyiltä toimialoilta laskettuna
panostuotostauluista vuosille 2000 ja 2005.
nämä ovat suomen tärkeimmät vientitoimialat.
niiden osuus oli 75 % suomen koko teollisuu
den viennistä vuonna 2005. tarkemmin kaik
kien toimialojen laskelmat on esitetty hyväri
sen (2008) raportissa.

tuontipanossuhde oli korkein vuonna 2005
korkean teknologian toimialoilla kuten radio
tv ja tietoliikennevälineiden valmistuksessa ja
lääkintäkoneiden yms. valmistuksessa. Myös
metalliteollisuuden alatoimialoilla ja kemian
teollisuudessa käytetään runsaasti tuontipanok
sia. nämä alat ovat siis herkkiä tuontipanosten
kautta tuleville ulkoisille markkinahäiriöille.
Vuodesta 1995 vuoteen 2005 tuontipanossuh
de on lisääntynyt monilla toimialoilla, erityises
ti perusmetallien valmistuksessa, kemianteolli
suudessa, koneissa ja laitteissa sekä paperiteol
lisuudessa, mutta yllättäen laskenut esimerkik
si radio, tv ja tietoliikennevälineissä ja muiden
kulkuneuvojen valmistuksessa.

tuontipanos/vientimittari kertoo, kuinka
paljon tuontipanoksista maksetaan viennillä.
Mitä suurempi tämä luku on, sitä vähemmän
toimialalla on vientitoimintaa ja/tai se käyttää
runsaasti tuontipanoksia kotimarkkinoilla myy
täviin tuotteisiin. tällaisia aloja ovat muun
muassa elintarvikkeet, kustantaminen ja paina
minen, metallituotteet ja huonekalujen valmis
tus. niillä ulkoinen markkinahäiriö vaikuttaa
tuontipanosten kautta suuremmalla todennä
köisyydellä vientitoimituksiin. Vuosina 1995–
2005 tuontipanosten kehitys suhteessa vientiin
on laskenut tietyillä toimialoilla, joten tällä mit
tarilla ei ole selkeää trendiä kaikilla toimialoil
la ulospäin suuntautuneisuudessa. kuitenkin
perinteisillä vientitoimialoilla – metsäteollisuu
dessa ja metalliteollisuudessa – tämä suhde on
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kasvanut, mutta radio, tv ja tietoliikenneväli
neiden valmistus on tässäkin poikkeus.

Vuoden 2005 tiedoista lasketut vientisuhteet
ovat suomen päävientialoilla poikkeuksellisen
korkeita verrattuna Campan ja �oldbergin
(1997) tutkimiin suurempiin maihin, joilla on
suuret kotimarkkinat. Vientisuhde on yli 50 %
useimmilla suomen toimialoilla ja yli 60 %
massa ja paperiteollisuudessa, muissa sähköko
neissa ja laitteissa, radio, tv ja tietoliikennevä
lineissä sekä lääkintäkojeiden ja hienomekaanis
ten kojeiden valmistuksessa. nämä toimialat
ovat herkkiä ulkoisille markkinahäiriöille, jotka

koskevat kansainvälisiä lopputuotteiden mark
kinoita.

tuontisuhteet ovat korkeita (yli 70 %) teks
tiileissä ja vaatteiden valmistuksessa, kemian
teollisuudessa, koneiden ja laitteiden valmis
tuksessa, radio, tv ja tietoliikennevälineissä
sekä lääkintäkojeissa yms. häiriöt kansainväli
sillä markkinoilla välittyvät siis näiden toimi
alojen lopputuotteissa herkästi kotimaan mark
kinoille. Vuodesta 1995 vuoteen 2005 vienti ja
tuontisuhteissa on kuitenkin jyrkkiäkin vaihte
luja, vaikka selkeää ulospäin suuntautuneisuut
ta on havaittavissa, ja päävientialoista radio,

Taulukko 1. Toimialojen ulospäin suuntautuneisuus vuosina 1995 ja 2005, prosenttia

1995

toimiala tuonti tuonti Vienti tuonti netto
panos panos/ suhde suhde suhde
suhde vienti

20 puutavara ja puutuotteet 12,1 20,4 59,2 2,9 47,1
21 Massa, paperi ja paperituotteet 9,2 16,0 57,7 23,4 48,4
24 kemikaalit ja kemialliset tuotteet 23,7 60,4 39,2 57,5 15,6
27 perusmetallien valmistus 21,3 55,4 38,5 0,0 17,2
29 koneiden ja laitteiden valmistus 22,0 34,9 63,0 65,0 41,0
32 Radio, tv ja tietoliikenne 36,1 54,8 66,0 70,9 29,8

koko teollisuus 19,9 45,2 44,1 35,1 24,1

2005

tuonti tuonti Vienti tuonti netto
panos panos/ suhde suhde suhde
suhde vienti

20 puutavara ja puutuotteet 11,1 23,3 47,4 30,4 36,4
21 Massa, paperi ja paperituotteet 13,0 20,6 63,2 19,9 50,2
24 kemikaalit ja kemialliset tuotteet 29,1 53,1 54,8 79,6 25,7
27 perusmetallien valmistus 36,6 61,6 59,4 0,0 22,8
29 koneiden ja laitteiden valmistus 24,9 44,1 56,5 71,7 31,6
32 Radio, tv ja tietoliikenne 32,0 37,6 85,0 92,9 53,1

koko teollisuus 25,9 49,8 52,0 47,9 26,1
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tv ja tietoliikennevälineiden valmistus on sel
vemmin kasvattanut suuntautumista ulospäin
verrattuna metsä ja metalliteollisuuden alatoi
mialoihin.

taulukossa 1 on laskettu myös toimialojen
nettosuhteita. Mitä suurempi on nettosuhde,
sitä suurempi osa tuontipanoksista rahoitetaan
viennillä. nettosuhde voi olla myös negatiivi
nen, jos suuri osa toimialan toimituksista suun
tautuu kotimarkkinoille. Metsäteollisuudessa
tämä luku on suuri ja stabiili. sen sijaan suurta
vähenemistä nettosuhteessa on muun muassa
huonekalujen valmistuksessa ja metallituottei
den valmistuksessa, joissa vientisuhde on las
kenut voimakkaasti tuontipanossuhteen kas
vaessa. näille toimialoille globaalit markkina
häiriöt vaikuttavat entistä voimakkaammin.
toisaalta voimakasta kasvua on tapahtunut ra
dio, tv ja tietoliikennevälineiden valmistuk
sessa ja kemian teollisuudessa, joissa vientisuh
de on kasvanut selvästi tuontipanossuhdetta
nopeammin.

tarkasteltaessa kaikkia yllä kuvattuja mitta
reita voidaan todeta, että toimialojen järjestys
on pääosin kuitenkin säilynyt. se toimiala, jolla
ulospäin suuntautuneisuus oli korkea vuonna
1995, oli samanlainen myös vuonna 2005, vaik
kakin joitakin muutoksia on havaittavissa. net

tosuhde on suomen tärkeimmillä vientitoimi
aloilla – paperiteollisuudessa sekä radio, tv ja
tietoliikennevälineiden valmistuksessa – korkea
ja voimistunut, mutta heikentynyt metallituot
teissa sekä koneissa ja laitteissa vuodesta 1995
vuoteen 2005.

Verrattaessa nettosuhteen muutosta suo
men toimialoilla Campan ja �oldbergin (1997)
tuloksiin, suomessa toimialat ovat selkeämmin
ulospäin suuntautuneita kuin yhdysvaltojen,
isoBritannian, kanadan ja japanin toimialat.
tämä on tyypillistä pienelle avotaloudelle. suo
messa nettosuhteen kehitys on tapahtunut
myös eri tavalla, sillä näissä maissa ulospäin
suuntautumisessa oli selvä yksisuuntainen kas
vava trendi. suomen toimialoilla sen sijaan on
tapahtunut kahtiajakautumista siten, että toi
mialat sekä määrällä että tuotoksella mitattuna
ovat kasvaneet osiossa, jossa nettosuhde on alle
5 prosenttiyksikköä, kun taas toimialat tuotok
sella mitattuna ovat kasvaneet osiossa, jossa
nettosuhde on yli 20 prosenttiyksikköä (ks.
taulukko 2). suomessa negatiivisen nettosuh
teen toimialoja ovat vain koksin, öljytuotteiden
ja ydinpolttoaineen valmistus sekä konttori ja
tietokoneiden valmistus (1995 ja 2005).

koko teollisuudessa tuontisuhde on kasva
nut vientisuhdetta enemmän. Vientisuhde on

Taulukko 2. Nettosuhteen muutos ja toimialojen jakauma vuosina 1995, 2000 ja 2005

1995 2000 2005

toimialojen osuus toimialojen osuus toimialojen osuus
määrä tuotoksesta, määrä tuotoksesta, määrä tuotoksesta,

% % %

Alle 0 %yks. 2 4,2 1 4,1 2 5,4
0–5 %yks. 1 12,1 1 8,1 4 19,6
5–10 %yks. 3 8,3 2 8,9 0 0,
10–20 %yks. 5 23,2 4 12,1 3 6,2
yli 20 %yks. 9 52,2 11 66,7 11 68,7

Vientisuhde
ylittää
tuontipanos
suhteen:
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kasvanut 8 prosenttiyksikköä ja tuontisuhde
lähes 13 prosenttiyksikköä vuosina 1995–2005.
teollisuudessa vientisuhde on ollut koko ajan
jaksona hieman tuontisuhdetta korkeampi.

taulukossa 3 tarkastellaan toimialojen pa
noskäyttöä oeCd:n teknologiatason luokituk
sen mukaan. tässä tarkastelussa on mielenkiin
toista selvittää, käyttääkö jokin toimiala mata
lan teknologian panoksia jalostaen ne korkean
teknologian ja arvonlisän lopputuotteiksi. ta
pahtuuko siis tuontipanosten jalostamista ko
timaassa, ja siten arvonlisäyksen nostoa mata
lan teknologian panoksista korkean teknolo
gian lopputuotteiksi. tämän aineiston mukaan
tällaisesta ei ole kovinkaan paljon näyttöä, sillä
panosten teknologiatasot noudattavat melko
tarkasti toimialan teknologiatasoa. niin tuon
tipanokset kuin kotimaiset panokset jakaantu

vat toimialoille yllättävän selvästi teknologiata
son mukaan. Matalamman teknologian toimi
alat käyttävät pääosin matalamman teknologian
panoksia. samoin korkeamman teknologian
toimialat vastaavasti käyttävät pääosin kor
keamman teknologian panoksia.

tähän käyttäytymiseen voi olla syynä tek
nologisen etäisyyden paradigma (ks. Aghion ja
howitt 1992, �rossman ja helpman 1991a, b),
jossa teknologisen etäisyyden kasvaminen lisää
sovelluskustannuksia, ja siksi tietyn teknologia
tason yritys ulkoistaa toimintojaan samantasois
ta teknologiaa käyttävään yritykseen. kuitenkin
koko teollisuuden tasolla rakennemuutos on
ollut matalan teknologian panoksista kohti
korkeamman teknologian panoskäyttöä. tämä
on usein nähty pelkästään tietoliikennealan vai
kutukseksi, mutta myös tietyt perinteisemmät

Taulukko 3. Tuontipanossuhde teknologiatason mukaan 2005 ja muutos vuodesta 1995 vuoteen 2005

toimiala 2005

Matala Matala korkea korkea yht.
keskitaso keskitaso

Matala
15 elintarvikkeet ja juomat 5,2 1,5 1,4 0, 8,1 2,0
20 puutavara ja puutuotteet 2,3 1,4 1,2 0, 5,0 –2,80
21 Massa, paperi ja paperituotteet 2,9 0,6 3,7 0, 7,2 1,4

Matala keskitaso
27 perusmetallien valmistus 0,1 19,5 1,9 0, 21,5 7,1
28 Metallituotteet pl. koneet ja laitteet 0,5 16,0 2,8 0,5 19,8 3,7
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 1,4 11,1 7,1 2,0 21,6 –1,40

Korkea keskitaso
24 kemikaalit ja kemialliset tuotteet 0,6 3,2 20,6 0, 24,4 4,1
29 koneiden ja laitteiden valmistus 0,4 5,5 16,5 0,6 23,1 4,3
31 Muut sähkökoneet ja laitteet 0,3 7,3 17,5 4,4 29,4 0,1

Korkea
32 Radio, tv ja tietoliikenne 0,5 0,4 4,9 20,4 26,1 –7,30
33 Lääkintäkojeet yms. 0,5 2,4 4,5 21,6 29,0 4,7

koko teollisuus 1,7 5,0 7,0 4,1 17,9 3,4

Muutos,
1995–2005

%yks.
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toimialat ovat muuttaneet sekä kotimaisten että
tuontipanosten käyttöä korkeamman teknolo
gian panoksiksi.

seuraavaksi tarkastellaan kunkin toimialan
tuontipanosten ja kotimaisten panosten käyttöä
teknologiatason mukaan. tuontipanosten käyt
tö on lisääntynyt erityisesti massa ja paperiteol
lisuudessa, jossa korkea keskitason teknologian
panoskäyttö on lisääntynyt. perusmetallien val
mistuksessa ja metallituotteissa on matalan tek
nologian tuontipanosten käyttö selvästi lisään
tynyt. Lääkintäkojeissa ja hienomekaanisten
kojeiden valmistuksessa on korkean teknolo
gian panoskäyttö lisääntynyt. koko teollisuu
den tuontipanoskäyttö on lisääntynyt 3,4 pro
senttiyksiköllä vuosina 1995–2005. kotimaises
sa panoskäytössä erottuu erityisesti radio, tv
ja tietoliikennevälineissä korkean teknologian
nopea kasvu ja vähentyminen 2000luvun vaih
teessa (ks. kuvio 4), mitä ei havaita itsektorin

tuontipanosten kohdalla. kotimaisten panos
ten käyttö koko teollisuudessa on vähentynyt
noin 5 prosenttiyksikköä vuosina 1995–2005.

Lopuksi tarkastellaan vielä panoskäytön
muutosta teknologiatason mukaan koko teolli
suudessa. taulukon 4 mukaan matalan tekno
logian panosten käytön lasku on havaittavissa.
teollisuus on vähentänyt sitä 6 prosenttiyksik
köä ja lisännyt muita panoksia. kokonaisuute

Taulukko 4. Panossuhde koko teollisuudessa vuosina
1995, 2000, 2005

Muutos
1995–2005
% yksik

1995 2000 2005 köä

Matala 15,5 12,0 9,5 –6,0
Matala keskitaso 12,3 11,2 12,9 –0,6
korkea keskitaso 11,7 11,3 13,0 –1,3
korkea 4,0 8,8 5,9 –1,9

Kuvio 4. Kotimaisten panosten osuus toimialan tuotoksesta teknologiatason mukaan radio, tv ja tietoliikennevälineiden
valmistuksessa
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na korkean ja korkean keskitason teknologian
panoskäyttö on lisääntynyt yhteensä yli kolmel
la prosenttiyksiköllä vuodesta 1995 vuoteen
2005.

4. Ulospäin suuntautuneisuus ja
tuottavuus

ulospäin suuntautumisella tulisi olla myös
tuottavuutta nostava vaikutus. kuvion 5 mu
kaan tuottavuuden ja vienti ja tuontisuhteiden
välillä on kohtalainen positiivinen korrelaatio.
tätä ei tosin ole estimoimalla todistettu. tuot
tavuuden muutoksen sekä tuonti ja vientisuh
teiden muutoksen välille ei sen sijaan saatu
vastaavaa relaatiota.

kuviossa 6 ideoidaan korkeamman tekno
logian panoksia käyttävien toimialojen ja tuot
tavuuden yhteyttä. Ajatuksena on tarkastella,
johtaako korkeamman teknologian panoskäyttö
lineaarisesti tuottavuuden kasvuun. tätä suh
detta voidaan kutsua vaikka tavoitesuoraksi.

eräät toimialat asettuvat varsin hyvin tavoi
tesuoralle, mutta vastaavasti sellaiset toimialat
kuten muiden kulkuneuvojen valmistus, koneet
ja laitteet, muut sähkökoneet ja laitteet sekä
kumi ja muovituotteet ovat tuottavuudeltaan
tavoitesuoran alapuolella. niiden tuottavuus
on nyt 30–50 euroa per työtunti, kun se tavoi
tesuoran mukaan olisi välillä 50–80 euroa per
työtunti. Vaikka toimialat käyttävät lopputuot
teissaan runsaasti korkean ja korkean keski
tason teknologioiden panoksia, niiden arvon
lisäys on tavoitesuoran mukaan matala. tällä
on suuri vaikutus suomen koko teollisuuden
tuottavuuteen sillä näiden toimialojen1 osuus

on 19,7 % tuotoksesta ja 21,5 % arvonlisäyk
sestä. jos tähän lisätään tekstiilien valmistus
(17) ja muu kulkuneuvojen valmistus (35) kat
tavat nämä toimialat 22,3 % tuotoksesta ja
24,6 % arvonlisäyksestä.

5. Lopuksi

�lobaalissa toimintaympäristössä liiketoiminta
jakautuu entistä selvemmin erikoistumisen
kautta eri maantieteellisille alueille. tietyt toi
mialat käyttävät monipuolisesti ulkomaisia vä
lituotteita, kun taas toisten välituotteiden käy
tössä korostuu kotimaisuus. tuotannon ja in
novaatiotoiminnan erikoistuminen jakaantuvat
entistä selvemmin eri alueille kunkin toimin
non tuottavuuden mukaan.

suomalaisen teollisuuden ulospäin suun
tautuneisuus ja globaali toiminta ovat lisäänty
neet. teollisuuden panoskäyttö on noin 40 %
teollisuuden tuotoksesta. se on muuttunut
vuosina 1995–2005 siten, että kotimaisten pa
nosten käyttö on vähentynyt ja vastaavasti
tuontipanosten käyttö on lisääntynyt.

Tuontipanossuhteella (tuontipanoksen
osuus tuotoksesta) mitattuna globaali toiminta
oli suurinta korkean teknologian toimialoilla,
kuten radio, tv ja tietoliikennevälineiden val
mistuksessa sekä lääkintäkojeiden ja hienome
kaanisten kojeiden valmistuksessa. Myös me
talliteollisuuden alatoimialoilla ja kemian teol
lisuudessa käytetään runsaasti tuontipanoksia.
suomen talouden kehityksen kannalta nämä
alat ovat herkkiä tuontipanosten kautta tulevil
le globaaleille markkinahäiriöille.

Tuontipanos/vientimittarilla tarkasteltiin
toimialan viennin riippuvuutta tuontipanoksis
ta ja samalla globaalien markkinahäiriöiden
välittymistä viennin kannattavuuteen. tämän
mittarin suurimmat arvot saivat elintarvikkeet,

1 25 = kumi ja muovituotteiden valmistus, 29 = koneiden
ja laitteiden valmistus, 31 = muu sähkökoneiden ja laittei
den valmistus, 33 = lääkintäkojeiden ja hienomekaanisten
kojeiden valmistus
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Kuvio 5. Vientisuhde, tuontisuhde ja tuottavuus vuonna 2005
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kustantaminen ja painaminen, metallituottei
den ja huonekalujen valmistus. näillä toimi
aloilla globaali markkinahäiriö tuontipanosten
kautta vaikuttaa suuremmalla todennäköisyy
dellä vientitoimituksiin. tästä ryhmästä suo
men vientitoiminnan kannalta keskeisin toimi
ala on metallituotteiden valmistus. elintarvike
teollisuus sekä kustantaminen ja painaminen
ovat vahvasti kotimarkkinateollisuutta. huone
kalujen osalta tuonnilla on suuri merkitys suo
men kotimarkkinoilla.

Vientisuhde (viennin osuus tuotoksesta) ja
sen voimakas kasvaminen viime vuosina kuvaa
suomen vahvaa mukanaoloa globaalitaloudes
sa, joskin korkean vientisuhteen toimialat ovat
alttiina globaalien markkinahäiriöiden vaiku
tuksille. Vientisuhde on yli 50 % useimmilla
suomen toimialoilla ja yli 60 % massa ja pa
periteollisuudessa, muissa sähkökoneissa ja
laitteissa, radio, tv ja tietoliikennevälineissä

sekä lääkintäkojeissa ja hienomekaanisten ko
jeiden valmistuksessa.

Tuontisuhteella (tuontituotteiden osuus ko
timaisessa kulutuksessa) tarkasteltiin tuonti
tuotteiden vaikutuksia suomen kotimarkki
noilla. jos tuontisuhde on korkea, globaalit
markkinahäiriöt vaikuttavat nopeasti kotimai
seen kulutukseen. toimialoja vertailtaessa
tuontisuhteet ovat korkeita (yli 70 %) tekstii
leissä ja vaatteiden valmistuksessa, kemianteol
lisuudessa, koneiden ja laitteiden valmistukses
sa, radio, tv ja tietoliikennevälineissä sekä
lääkintäkojeissa ja hienomekaanisissa kojeissa.

koko teollisuudessa tuontisuhde on kasva
nut vientisuhdetta enemmän vuosina 1995–
2005. Vientisuhde on kasvanut 8 prosenttiyk
sikköä ja tuontisuhde lähes 13 prosenttiyksik
köä. kuitenkin teollisuuden vientisuhde on
ollut koko periodin ajan tuontisuhdetta kor
keampi.

Kuvio 6. Toimialojen korkeamman teknologian panoskäyttö ja tuottavuus
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Verrattaessa nettosuhteen muutosta suo
men toimialoilla Campan ja �oldbergin (1997)
tuloksiin havaitaan, että suomessa toimialat
ovat selkeämmin ulospäin suuntautuneita kuin
yhdysvaltojen, isoBritannian, kanadan ja ja
panin toimialat. suomen toimialoilla on tapah
tunut kahtiajakautumista siten, että tietyt toi
mialat ovat kasvattaneet nettosuhdetta, kun
taas tietyillä aloilla se on selvästi pienentynyt.

tulosten mukaan panosten teknologiatasot
noudattavat melko tarkasti toimialan teknolo
giatasoa. Matalamman teknologian toimialat
käyttävät pääosin matalamman teknologian pa
noksia. samoin korkeamman teknologian toi
mialat käyttävät pääosin korkeamman keskita
son teknologian panoksia. tähän käyttäytymi
seen voi olla syynä teknologisen etäisyyden
paradigma.

Raportin lopputulos on innovaatiotoimin
nan kannalta myönteinen. suomen teollisuus
on vuosina 1995–2005 lisännyt korkeamman
teknologian käyttöä tuotannossaan. kokonai
suutena teollisuudessa on korkean ja korkean
keskitason teknologian panoskäyttö lisääntynyt
yhteensä yli kolmella prosenttiyksiköllä. samal
la suomen teollisuus on vähentänyt matalan

teknologian panosten käyttöä 6 prosenttiyksik
köä. 
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LiiTE 1. Teknologiaryhmät ja niiden toimialat OECD:n mukaan

kaarisuluissa on toimialan isiC Rev. 3 numero ja hakasuluissa 12 oeCdmaan t&kmenot suh
teessa tuotannon arvoon keskimäärin vuosina 1991–1999 käyttäen Bkt ostovoimapariteetteja.
oeCdmaat: yhdysvallat, kanada, japani, tanska, suomi, Ranska, saksa, irlanti, italia, espanja,
Ruotsi, isoBritannia.

Korkean teknologian toimialat t&k-menot/tuotanto
Avaruus ja ilmailu (353) [13,3]0
Lääkevalmisteet (2423) [10,5]0
konttori ja tietokoneiden valmistus (30) [9,2]
Radio, televisio ja tietoliikennevälineiden valmistus (32) [8,0]
instrumentit ja hienomekaniikka (33) [7,7]

Korkean keskitason teknologian toimialat
Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus (31) [3,9]
Autojen ja perävaunujen valmistus (34) [3,5]
kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (24 pl. 2423) [3,1]
Rautateiden ja liikenteen laitteet (352 + 359) [2,9]
koneiden ja laitteiden valmistus (29) [2,1]

Matalan keskitason teknologian toimialat
Laivanrakennus (351) [1,0]
kumi ja muovituotteiden valmistus (25) [0,9]
koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus (23) [0,9]
eimetallisten mineraalituotteiden valmistus (26) [0,9]
perusmetallit ja metallituotteiden valmistus (27, 28) [0,6]

Matalan teknologian toimialat
Muu valmistus ja kierrätys (36, 37) [0,5]
puutavaran, tuotteiden ja huonekalujen valmistus (20, 361) [0,3]
Massan ja paperin valmistus (21) [0,3]
kustannus ja painaminen (22) [0,3]
elintarvikkeiden valmistus (15, 16) [0,3]
tekstiilien ja vaatteiden valmistus (17, 18, 19) [0,3]

Koko teollisuus [2,5]




