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Ei ole Suomen vienti niin kuin ennen

Lauri Kajanoja

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimin-
nan julkaisusarjassa marraskuussa 2017 julkais-
tu raportti Suomen ulkomaankaupasta sisältää 
paljon mielenkiintoista tutkimusta (Haaparan-
ta ym. 2017). Erityisesti raportin luku 4.1. tar-
joaa uutta tietoa Suomen viennistä ja sen mer-
kityksestä koko taloudelle. Käsittelen tässä 
kommentissani tuota raportin lukua, jonka 
ovat laatineet Saara Tamminen ja Katariina 
Nilsson Hakkala. 

Suomen ulkomaankaupassa on viime vuo-
sikymmenten aikana tapahtunut useita suuria 
muutoksia. Vienti ja osin myös tuonti ovat hei-
lahdelleet merkittävästi. Viennin kehitys oli 
vaimeaa ennen 1990-luvun alun lamaa, kunnes 
se kääntyi vahvaksi lamasta noustaessa ja 
1990-luvun jälkipuoliskolla. Vuoteen 2008 asti 
vienti jatkoi kasvuaan, minkä jälkeen sen kehi-
tys oli useiden vuosien ajan poikkeuksellisen 
heikkoa. Näiden heilahtelujen taustalla olivat 
kansainvälisten suhdanteiden lisäksi Suomen 
makrotaloudelliset sekä yritys- ja toimialakoh-
taiset erityistekijät.

Samaan aikaan ulkomaankauppaan ovat 
vaikuttaneet myös pidempiaikaiset trendit. 
Globalisaatio ja teknologinen kehitys ovat 
muuttaneet kaupan ja tuotannon rakenteita. 
Osa tätä trendiä on ollut erilaisten palvelujen 
kansainvälisen kaupan kasvu.

1. Palvelujen vientiin liittyy paljon 
kotimaista arvonlisäystä

Käsillä olevan raportin luku 4.1 tarjoaa uutta 
tietoa viennin kehityksestä 2000-luvulla ennen 
ja jälkeen vuoden 2008 huipun. Luvussa tar-
kastellaan erityisesti vientituotantoon liittyvän 
kotimaisen arvonlisäyksen kehitystä. Sillä tar-
koitetaan vaikutuksia, joita viennin muutoksil-
la on tuotantoon kotimaassa. 

Sellaiseen vientituotantoon, jossa käytetään 
paljon ulkomaisia välituotteita, liittyy suhteel-
lisen vähän kotimaista arvonlisäystä. Tilanne 
on päinvastainen silloin, kun vienti perustuu 
kotimaisiin tuotantoketjuihin ja -panoksiin. 
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Tällöin vienti tuottaa tuloja ja usein myös työl-
listää kotimaassa.

Tammisen ja Nilsson Hakkalan tarkastelus-
sa korostuu palveluiden vienti ja sen kasvut-
rendi suhteessa tavaroiden vientiin. Palvelujen 
vientiin liittyy keskimäärin verraten paljon 
kotimaista arvonlisäystä, kun se suhteutetaan 
viennin bruttoarvoon. Tavaraviennissä tämä 
suhde on keskimäärin pienempi.

Kansainvälistä kauppaa käydään erilaisilla 
palveluilla. Niihin kuuluvat matkailun ja kul-
jetuksen lisäksi muun muassa IT-palvelut, 
T&K-palvelut, lisenssimaksut ja rojaltit. Mer-
kittävä osa palvelujen kaupasta on osa kansain-
välisiä arvoketjuja, joihin sisältyy myös tavaroi-
den tuotantoa (Newby ja Suni 2012). Samalla 
merkittävä osa on kansainvälisten yrityskon-
sernien sisäistä kauppaa. Toisaalta palvelu-
kauppaan lukeutuu myös muiden muassa Suo-
messa nopeasti kasvanut digitaalisten pelien 
vienti.

Osa palvelujen viennistä on palvelutoimi-
alojen vientiä. Tämä koskee esimerkiksi edellä 
mainittua pelien vientiä. Toisaalta myös teolli-
suuden toimialat vievät paljon palveluja. Palve-
lukauppaa voi käydä esimerkiksi teollisuuskon-
serni, jonka eri maissa toimivat osat myyvät 
toisilleen palveluja liittyen kansainvälisesti 
pilkkoutuneeseen tuotantoketjuun, jonka lop-
putuote on tavara.

2. Uutta: toimialojen tarkastelusta 
hyödykkeiden tarkasteluun

Ulkomaankauppaan liittyvän kotimaisen ar-
vonlisäyksen tarkastelu on viime vuosina saa-
nut aiempaan enemmän huomiota, ja ilmiön 
kansainvälinen tilastointi on kehittynyt. 
OECD:n ja maailman kauppajärjestö WTO:n 
koostamien tilastojen avulla voidaan hahmot-

taa, miten paljon kansainvälisiin kauppavirtoi-
hin kytkeytyvää arvonlisäystä syntyy eri maissa.

Nämä tarkastelut tehdään toimialatasolla. 
Ne perustuvat eri maiden panos-tuotos -taului-
hin ja tietoihin kansainvälisestä kaupasta. Tilas-
tot kuvaavat eri maissa eri toimialojen vientiä 
sekä kotimaisten ja ulkomaisten välituotteiden 
käyttöä. Näitä tilastoja ovat Suomessa hyödyn-
täneet muiden muassa Ali-Yrkkö ym. (2016).

Tamminen ja Nilsson Hakkala esittävät 
uutta tutkimustietoa, jossa tarkastelu ei perus-
tu vain toimialoittaisiin tietoihin vaan ensisi-
jaisesti hyödykekohtaisiin tietoihin. Tällöin 
tarkastellaan sitä, kuinka paljon jonkin vienti-
hyödykkeen – tavaran tai palvelun – tuotan-
nossa käytetään kotimaisia ja ulkomaisia väli-
tuotteita – tavaroita tai palveluita – ja kuinka 
paljon kotimaista arvonlisää tuotantoon liittyy, 
kun tuotantoketjut pyritään kokonaisuudes-
saan ottamaan huomioon. 

Tarkastelu ei siis lähde liikkeelle perintei-
seen tapaan toimialojen viennistä ja välituote-
käytöstä vaan siitä, mitä tavaroita ja palveluita 
viedään ja mikä on niiden tuotantoon liittyvä 
välituotekäyttö. Kun tarkastellaan palveluvien-
nin merkityksen kasvua, erottelu ei siten koske 
palvelutoimialoja suhteessa teollisuustoimialoi-
hin vaan palveluja suhteessa tavaroihin.

Tammisen ja Nilsson Hakkalan lähestymis-
tapa on uusi. Se perustuu useiden yritys- ja 
hyödykekohtaisten aineistojen käyttämiseen ja 
hyödyntää Keen ja Tangin (2016) esittämää me-
netelmää.

Lähestymistavan avulla voidaan tarkastella 
eri vientihyödykkeiden tuottamaa kotimaista 
arvonlisäystä suhteessa bruttovientiin. Paljas-
tuu muun muassa, että IT-palveluiden osuus 
koko vientiin liittyvän kotimaisen arvonlisän 
muodostumisessa on runsas kymmenesosa, 
mikä on suurempi kuin niiden osuus brutto-
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viennistä. Kun tarkastellaan viennin muutosta 
viimeisten 15 vuoden aikana, IT-palveluiden 
merkitys on kasvanut bruttoviennissä, mutta 
kotimaisen arvonlisän muodostumisessa se on 
kasvanut vielä enemmän.

Vuodesta 2008 lähtien IT-palveluiden vien-
nin kasvu on osin kompensoinut elektroniik-
katuotteiden ja monien tavaraviennin erien 
heikkoa kehitystä. Nämä trendit näkyvät sekä 
bruttoviennissä että vientiin liittyvässä koti-
maisessa arvonlisäyksessä. Vuoden 2007 jäl-
keen IT-palveluiden vientiin liittyvä kotimai-
nen arvonlisäys on kasvanut lähes yhtä paljon 
kuin elektroniikkatuotteiden vientiin liittyvä 
arvonlisäys on supistunut.

3. Onko hyödykepohjainen arvio 
kotimaisesta arvonlisäyksestä 
parempi?

Vientiin liittyvän kotimaisen arvonlisäyksen 
hyödykepohjaiset arviot täydentävät hyödylli-
sellä tavalla toimialapohjaisten arvioiden sekä 
bruttovientiä koskevien tilastojen antamaan 
kuvaa. Kotimaisen arvonlisäyksen osalta tärke-
ää tietoa on, mitkä hyödykkeet tuottavat sitä ja 
myös mitkä toimialat tuottavat sitä.

Entä kumpi lähestymistapa kertoo tarkem-
min vientiin liittyvän kotimaisen arvonlisäyk-
sen kokonaiskehityksestä, hyödyke- vai toimi-
alakohtainen? Tähän kysymykseen ei liene 
tarjolla suoraa vastausta.

Toimialakohtaisissa arvioissa yksi mittaus-
virheen riski sisältyy toimialalla tuotettavien 
hyödykkeiden heterogeenisuuteen. Ääritapa-
uksessa on esimerkiksi mahdollista, että jonkin 
toimialan ulkomaille viemien hyödykkeiden 
valmistuksessa käytetään pelkästään ulkomai-
sia välituotteita ja saman toimialan kotimaahan 
myytävien tuotteiden valmistuksessa käytetään 

pelkästään kotimaisia välituotteita. Tällöin 
panos-tuotos -tauluihin nojaava arvio toimi-
alan viennin tuottamasta kotimaisesta arvon-
lisäyksestä voisi olla aivan liian suuri.

Toisaalta hyödykepohjaisessa tarkastelussa 
on siinäkin omat mittausvirheen riskinsä. Yk-
si keskeinen riski koskee tapaa arvioida useita 
eri hyödykkeitä tuottavien yritysten kuhunkin 
hyödykkeeseen liittyvää välituotekäyttöä sen 
perusteella, millaista välituotekäyttö on vain 
yhtä hyödykettä valmistavissa yrityksissä. To-
dellisuudessa tuotantoprosessit voivat olla 
oleellisestikin erilaisia. Tämän riskin Tammi-
nen ja Nilsson Hakkala tuovat esiin.

4. Vientikehitys 2008–2015 
poikkeuksellisen heikkoa

Yksi Suomen viennin viimeaikaisen kehityksen 
erityispiiteistä on sen poikkeuksellisen mittava 
ja pitkäaikainen supistuminen vuoden 2008 
huipun jälkeen. Tavaroiden ja palveluiden 
viennin määrä supistui niin, että se oli vuonna 
2016 yhä 12 % vähäisempi kuin vuonna 2008. 
Näin pitkää ja näin heikkoa viennin kehityksen 
jaksoa ei ole mitattu yhdessäkään OECD-maas-
sa 1960-luvulta alkavien tilastojen mukaan.

Muuttavatko uudet tiedot tätä kuvaa koko-
naisviennin kehityksestä? Kun tarkastellaan 
Tammisen ja Nilsson Hakkalan arviota koko 
vientiin liittyvästä kotimaisesta arvonlisäykses-
tä, sen kehitys vuoden 2008 jälkeen näyttää 
jotakuinkin yhtä heikolta kuin Suomen brutto-
viennin kehitys (kuvio 1).

Kun Tammisen ja Nilsson Hakkalan arvio-
ta verrataan OECD:n arvioon koko vientiin 
liittyvän kotimaisen arvonlisäyksen kehitykses-
tä, ero ei taaskaan ole dramaattinen (kuvio 2). 
Suoraa vertailua Suomen ja muiden maiden 
välillä voidaan tehdä vain toimialapohjaisten 
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Euroalue 12 = ensimmäiset 12 euroalueen maata. Sisältää maiden välisen kaupan.
Lähteet: Eurostat, Macrobond ja Tamminen & Nilsson Hakkala (http://blog.hse-econ.fi/?p=8191#comment-6255).

Euroalue 12 = ensimmäiset 12 euroalueen maata. Sisältää maiden välisen kaupan.
Lähteet: OECD TiVA, Macrobond ja Tamminen & Nilsson Hakkala (http://blog.hse-econ.fi/?p=8191#comment-6255).

Kuvio 1. Vienti ja sen kotimainen arvonlisä

Kuvio 2. Viennin kotimainen arvonlisä eri tavoin arvioituna



153

arvioiden perusteella, sillä hyödykepohjaisia 
arvioita ei ole saatavissa muille maille kuin 
Suomelle.

Kaiken kaikkiaan palveluviennin kasvu on 
oleellinen trendi Suomen ulkomaankaupassa. 
Palveluiden vientiin liittyvä kotimainen arvon-
lisäys on kasvanut merkittävästi 15 viime vuo-
den aikana. Vain bruttovientitilastojen tarkas-
teleminen ei riitä kehityksen hahmottamiseen.

Toisaalta palveluviennin ja siihen liittyvän 
kotimaisen arvonlisäyksen kasvu ei muuta sitä 
tosiasiaa, että Suomen kokonaisviennin kehitys 
oli erittäin huonoa vuodesta 2008 vuoteen 2016. 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella kehi-
tys oli poikkeuksellisen huonoa muihin kehit-
tyneisiin maihin verrattuna. Vienti näyttää elpy-
neen tuntuvasti vasta vuoden 2017 aikana. □
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