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Suomen bkt kääntynyt nousuun
- riskit kansanvälisessä taloudessa

Suomen bkt kasvoi vuonna 2015 vain 0,2 prosenttia vuot-
ta aiemmasta. Näyttää siltä, että vuonna 2016 kasvu yltää 
noin prosenttiin hyvän loppuvuoden ansiosta. Palkansaa-
jien tutkimuslaitos ennusti syyskuussa, että Suomen bkt 
kasvaa 1,3 prosenttia vuonna 2017. Toimialaennuste nojau-
tuu edelleen tähän arvioon, vaikka hyvä loppuvuosi 2016 
viittaa siihen, että bkt:n kasvu voisi olla tätäkin nopeampaa. 
Vuonna 2018 Suomen talouskasvun odotetaan yltävän noin 
pariin prosenttiin, vaikka kansanvälisessä talouden kasvu-
vauhdin ei odoteta juuri muuttuvan. Kyse on pitkälti Suo-
men kansantalouden elpymisestä sitä kohdanneista nega-
tiivisista sokeista. Hyvästä kehityksestä huolimatta bkt:n 
taso on jäämässä vuonna 2018 vielä vajaat pari prosent-
tia 10 vuotta aiemmin vallinneen tason alapuolelle. Kuten 
yleensäkin talouden tuleva kehitys on altistunut erisuun-
taisille riskeille. Talouskehitykseen liittyy pitkästä aikaa 
myös tuntuvia positiivisista riskejä, mutta toisaalta kansan-
välinen talous voi vaikuttaa Suomen talouskehitykseen yl-
lätyksellisen negatiivisestikin. 

Kuvio 1. Suomen tuotanto ja työllisyys 2006:01-2016:10.
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Merkittävimmät positiiviset riskit, joiden realisoitumi-
nen voisi johtaa yleisesti odotettua parempaan kehityk-
seen, ovat 

 • Nokian romahduksen synnyttämän aukon täyttymi-
nen pk-yritysten ennakoitua voimakkaampana laajenemi-
sena it-sektorilla. Jonkinlaisia viitteitä tästä on jo olemas-
sa. Uutta aktiviteettia on syntynyt erityisesti ohjelmointiin, 
mutta myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto 
on viime kuukausina kääntynyt nousuun.

 • Raaka-aineiden hintojen elpyminen nykytasolta. Me-
talliraaka-aineiden ja sellun hinnan nousua seuraa yleen-
sä Suomen viennin elpyminen. Tämä ei koske vain puoli-
valmisteiden tuotantoa vaan myös kyseisiä raaka-aineita 
valmistavien ja jalostavien koneiden ja laitteiden tuotantoa 
ja vientiä. Metalliraaka-aineiden hinnat ovatkin olleet sel-

vässä nousussa. Kuparin, nikkelin ja useimpien teräslaatu-
jen hinnat ovat jo selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta 
aiemmin. Sellun hinta on suurin piirtein vuotta aiemmal-
la tasolla. 

 • Venäjän viennin osittainen palautuminen. Tämä 
edellyttäisi Venäjän talouden normalisoitumista 
esimerkiksi öljyn hinnan nousun seurauksena tai sen vuok-
si, että Venäjälle asetettuja talouspakotteita lievennetään. 
Tämän toteutuminen vuosina 2017–2018 on todennäköistä.

Miksi koko EU:n rahoitussektorin on yhä 
haavoittuvainen?

Kriisirahastojen luonti ja pankkien vakavaraisuusmääräyksien 
kiristäminen ovat vahvistaneet EU:n ja euroalueen valtioiden 
rahoitusasemaa ja koko Euroopan rahoitusjärjestelmän pe-
rustaa. Mutta nämä näennäisen ponnekkaat toimet Euroo-
pan pankki- ja rahoitussektorin terveyhdyttämiseksi eivät ole 
olleet riittäviä. Investointipankkitoimintaa ja rahan luontia ar-
vopaperistamisella tai lyhytaikaisilla takaisinostosopimuksilla 
(repo-ostoilla) ei juuri säädellä. 

EKP:n kevyt rahapolitiikka on vaikuttanut reaalitalouteen 
heikentämällä euron ulkoista arvoa ja laskemalla pitkää kor-
koa. EKP:n määrällinen elvytys, jossa keskuspankki ostaa 
valtion joukkovelkakirjoja ja yksittäisistä epälikvideistä omai-
suusvakuudellisista vaateista koottuja arvopaperisalkkuja, on 
tarkoitettu ohjaamaan pankkeja rahoittamaan yritysten inves-
tointeja. Tässä suhteessa toimet eivät kuitenkaan ole osoittau-
tuneet kovin tehokkaiksi. 

Kevyt rahapolitiikka on kaventanut luottomarginaaleja ja 
siltä osin nakertanut pankkien kannattavuutta. Tämä on osal-
taan lisännyt niiden pankkien ahdinkoa, joilla on ollut tasees-
saan jo vanhastaan ongelmaluottoja. Roskaluottoja on ilmei-
sesti liian paljon, jotta ne olisi onnistuttu siivoamaan luomalla 
niille omat markkinat ja keräämällä varoja niitä ostaviin eri-
tyisrahoituslaitoksiin. Noin kolmasosa euroalueen ongelma-
luotoista on italialaisissa pankeissa. Se, että Italian valtio on 
välikäsien kautta tukenut pankkeja siivoamalla roskalainoja 
niitä hoitaviin rahastoihin ja että toisaalta Italian pankit ovat 
rahoittaneet valtiota, liittävät valtion ja pankit tiiviisti toisiinsa. 
Lisäksi eräiden merkittävien Ranskan pankkien osallistuminen 
Italian pankkien pelastamiseen ja niiden hallussa oleva suuri 
määrä italian valtion papereita, kytkevät myös Ranskan rahoi-
tussektorin Italian rahoitusongelmiin. Tätä taustaa vasten on 
ilmeistä, että se yksinkertaisen ja ”puhdasoppinen” periaate, 
jonka mukaan Italian pankkien omistajien ja velkojien (eikä 
valtion missään muodossa) pitäisi ottaa kantaakseen roska-
luottojen alaskirjauksista koituvat tappiot, voisi johtaa laajem-
paakin kriisiin. Nopeasti toteutettuna näiden lainojen ”siivoa-
misesta” koituvat tappiot voisivat aikaansaada huomattavia 
ongelmia Italian reaalitalouteen ja horjuttaa Italian pankkilai-
tosta. Se leviäisi tuolloin laajemminkin Eurooppaan. Helppoa 
ratkaisua tilanteen lievittämiselle ei ole. Pankkien kannatta-
vuuden vähittäinen vahvistaminen kustannuksia karsimalla 
ja palvelumaksuja nostamalla on pitkä tie. Tasapainoilu, jossa 
toisaalta kirjataan alas huonoja luottoja ja toisaalta vahviste-
taan pankkien perustoimintojen kannattavuutta, edellyttää 
reaalitalouden vakaata kulkua. 
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Negatiiviset riskit ja Suomen talouden negatiivisesti vai-
kuttavat tekijät liittyvät kansainvälisen politiikan ja talou-
den yllättäviin käänteisiin. Euroopan poliittinen tilanne on 
monelta osin epävakaa. Myös se on epäselvää, miten Bre-
xit tulee vaikuttamaan Eurooppaan ja Suomeen. Euroopas-
sa voi sen lisäksi tapahtua poliittista kehitystä, joka alkaa 
murentaa EU:ta sisältä käsin. USA:n uuden presidentin po-
liittisiin valintoihin liittyy paljon arvaamattomuutta. Jo nyt 
voidaan sanoa, että ainakin kauppapolitiikka kiristyy. Sen 
lisäksi, että Trump hylkäsi USA:n ja Tyynenmeren mai-
den välisen sopimuksen, myös USA:n ja Euroopan välinen 
trans atlanttinen TTIP lykkääntyy hamaan tulevaisuuteen. 
Eniten haittaa kuitenkin aikaansaisi USA:n ja Kiinan vä-
listen kauppasuhteiden mahdollinen tulehtuminen. Myös 
Euroopan rahoitussektorin haavoittuvaisuus on selvä riski 
kaikkien Euroopan maiden reaalitalouksille. 

Toimialaennusteen makrokehikko perustuu palkansaaji-
en tutkimuslaitoksen syksyn 2016 makromalliin ja sen ole-
tuksiin. Bruttokansantuote kasva tänä vuonna 1,1 prosent-
tia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Suomen viennin elpyminen 
nostaa bkt:n kasvun kahteen prosenttiin vuonna 2018. Kun 
julkinen talous ei juuri kasva, koko talouskasvu nojaa yksi-
tyiseen sektoriin. Yksityiset investoinnit kasvavat tarkastelu-
jaksolla bkt:ta nopeammin. Tosin niiden kasvuvauhti laan-
tuu vuosiksi 2017 ja 2018 selvästi tämän vuoden vauhdista.

Taulukko 1. Makrotalous toimialaennusteen taustalla, määrien kas-
vuprosentit.

2016 2017 2018
Bkt 1,1 1,3 2,0
Yksityinen arvonlisäys 1,5 2,2 3,0
Yksityiset Investoinnit 5,5 2,2 2,5
Koko vienti 1,1 3,3 2,9
Suomen vientimarkkinat 2,5 2,7 2,7

Teollisuuden, rakentamisen ja niitä 
tukevien palveluiden näkymät vuosiksi 
2017 ja 2018

Rakentaminen alkoi elpyä jo vuoden 2015 toisella neljän-
neksellä. Tästä eteenpäin kasvuvauhti on vain nopeutunut. 
Tavaravienti supistui vuonna 2015, mutta kääntyi hienoi-
seen kasvuun vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Mut-
ta vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä sen määrä on 
taas jäänyt edellisvuoden tasolle. Tästä huolimatta teolli-
suustuotanto on kääntynyt nousun vuoden 2016 toisella 
neljänneksellä ilman, että se olisi notkahtanut uudestaan. 
Ilmeisesti kotimainen rakentaminen ja toisaalta kuljetusvä-
lineteollisuuden ja kone- ja laiteteollisuuden saamat suuret 
tilaukset, jotka realisoituvat vientitoimituksina vasta muu-
taman vuoden kuluttua, ovat syynä teollisuustuotannon 
kääntymiseen nousuun. Liikenteen tuotantovolyymi on ol-
lut laskussa aina vuoden 2016 kolmannelle neljännekselle 

saakka niin, ettei rakentamisen eikä teollisuudenkaan elpy-
minen ole sitä kääntänyt nousuun. Informaatiopalveluiden 
tuotanto on laskenut vuoden 2016 aikana lähes kauttaal-
taan. Viime vuosina voimakkaasti kasvaneet ohjelmointi-
palveluidenkin kasvu on hyytynyt ilmeisesti tähän toimi-
alaan kuuluneen Microsoftin tuotannon jyrkän pudotuksen 
seurauksena. Toimialaennusteen palveluista nopeimmin 
on kasvanut toimialaluokka M eli ammatillinen, tieteelli-
nen ja tekninen toiminta. Esimerkiksi teknisten palvelui-
den tuntuvaa kasvua selittää pitkälti kotimaisen rakentami-
sen vauhdittuminen. Ohjelmointipalveluiden ja teknisten 
palveluiden kasvutrendin taustalla on jo pitkään näkyvissä 
ollut rakennemuutos: tuotanto palveluvaltaistuu sekä koti- 
että ulkomaista kysyntää palvelevissa elinkeinoissa. 

Teollisuuden, rakentamisen sekä näitä tulevien palvelu-
elinkeinojen näkymät vuosille 2017–2018 ovat suhteellisen 
myönteiset. Nokian matkapuhelintoimintojen ja Venäjän 
viennin romahdukset ovat ohi ja metsäteollisuuteen ra-
kennetaan uutta kapasiteettia. Telakkateollisuuden mitta-
va tilauskanta ja Uudenkaupungin autotehtaan lisääntyvä 
tuotanto ovat myös sellaisia tekijöitä, jotka selittävät teolli-
suuden elpymistä. Toki kilpailukykysopimus alentaessaan 
työvoimakustannuksia vahvistaa osaltaan viennin ja teolli-
suuden kasvun edellytyksiä. Pitkästä aikaa myös kuljetus-
ala alkaa kasvaa. Talouden rakennekehitys jatkuu liike-elä-
mään tukevia palvelualoja suosivina. Onkin odotettavissa, 
että myös parina tulevana vuotena ohjelmointipalvelut ja 
tekniset palvelut kasvavat nopeammin kuin teollisuus kes-
kimäärin.

Laatikkoteksti (sivu 5) pyrkii selvittämään EU:n ilmasto-
politiikan vaikutuksia Suomeen. Tällä on merkittävä vaiku-
tusta Suomen metsänkäytön lisääntymiseen perustuvaan 
kasvustrategiaan. 

Suomen kilpailukyvystä
Suomen tehdasteollisuuden työvoimakustannukset tun-
nilta ovat viime vuosina nousseet vähemmän kuin Suomen 
keskeisissä kilpailijamaissa.

Kuvio 2. Työvoimakustannukset tuntia kohti teollisuudessa, 2011:1–
2017:4
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Taulukko 2. Suomen metsien luonnontieteellinen hiilitase ja vaikutus LULUFC-sektorin laskennallisiin päästöihin, kun vertailutasona on 
Euroopan Komission asetusehdotuksen mukainen oletusarvo (-20,466 miljoonaa tn CO2-ekv).

2015-2024 
luonnon-

tieteellinen

2015-2024 
laskennallinen

2025-2034 
luonnon-

tieteellinen

2025-2024 
laskennallinen

2035-2044 
luonnon-

tieteellinen

2035-2034 
laskennallinen

Perusskenaario -21.2 -0.7 -21.7 -1.2 -32.2 -11.7
Politiikkaskenaario -19.6 +0.9 -13.3 +7.2 -20.0 +0.5

Lähde: Luonnonvarakeskus (julkaisu 36/2016), Euroopan komission ehdotus asetukseksi 479 (20.7.2016). Positiiviset arvot edustavat päästöjä 
ja negatiiviset nieluja. 

Ilkka Kiema

Biotalous ja EU:n ilmastopolitiikka – miksi 
metsien hyödyntäminen voi tuottaa 
Suomelle ongelmia Brysselissä? 
Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti asettaa tavoitteek-
si kasvihuonekaasupäästöjen 40% suuruisen vähennyksen vuo-
den 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Paketti erottelee 
päästökaupan piirissä olevat päästöt, ns. taakanjakosektorille kuu-
luvat päästöt, ja päästöt jotka liittyvät maankäyttöön, maankäy-
tön muutoksiin ja metsätalouteen. Näistä sektoreista kolmannen, 
eli LULUCF (land use, land use change, and forestry) -sektorin, 
osalta EU on päättänyt vasta päästöjä koskevasta kirjanpidosta. 
LULUFC-sektorin päästöjen rajoittamista käsitellään Euroopan 
komission asetusehdotuksessa 479, johon Suomen hallitus on 
esittänyt olevansa erittäin tyytymätön. 

Kasvihuonekaasupäästöjä kuvaavissa tilastoissa käytetään yk-
sikkönä vastaavaa hiilidioksidin nettopäästöä tonneissa (tn CO2-
ekv). Niissä Suomen LULUFC-sektoria vastaavat arvot ovat 
negatiivisia ennen muuta siksi, että Suomen metsiin sitoutuu 
metsänkasvun seurauksena vuosittain enemmän hiilidioksidia 
kuin mitä niistä metsäteollisuuden välityksellä poistuu. Esimer-
kiksi vuonna 2014 Suomen kasvihuonepäästöt olivat Tilastokes-
kuksen mukaan +59,1 miljoonaa tn CO2-ekv. kun laskelmassa ei 
oteta huomioon LULUCF-sektoria, ja LULUCF-sektorin (luon-
nontieteelliset) nettopäästöt olivat -20,8 miljoonaa tn CO2-ekv. 
Vuonna 2014 LULUFC-sektorin muodostama nielu oli siis suu-
ruudeltaan enemmän kuin yli kolmannes muiden sektoreiden 
päästöistä. 

Komission asetusehdotuksessa LULUCF-sektori jaetaan 
osiin, joista yhden muodostaa hoidettu metsämaa. Kunkin osan 
nettopäästöjä verrataan sille asetettuun maakohtaiseen vertailu-
tasoon, ja siksi vaikkapa metsien laskennallinen (Suomen kirjan-
pidollisiin kasvihuonepäästöihin vaikuttava) nettopäästö on eri 
asia kuin luonnontieteellinen nettopäästö. Laskennallisesti netto-
päästöjä esittää luonnontieteellisten nettopäästöjen ja vertailu-

tason erotus, ja jos erotus on positiivinen (eli jos metsät nielevät 
pienemmän määrän hiilidioksidia kuin vertailutaso edellyttää), 
metsät ovat laskennallisesti päästöjen lähde. 

Asetusehdotuksessa vertailutasoja määritetään kaksi: yksi 
vuosiksi 2021-2025 ja toinen vuosiksi 2026-2030. Kukin maa toi-
mittaa komissiolle ennen viisivuotiskauden alkua metsätalouden 
tilinpitosuunnitelman, joka sisältää myös ehdotuksen nettopääs-
töjen vertailutasoksi. Komissiolle jää kuitenkin oikeus laskea ver-
tailutaso uudelleen, ja komission laskelmien perusteet selitetään 
asetusehdotuksessa varsin epätäsmällisesti.

Asetusehdotus sisältää myös vertailutasoille ”oletusarvot”, 
joita komissio käyttää siihen saakka kun vertailutasoja koskevat 
lopulliset laskelmat ovat tulleet hyväksytyiksi. Suomen metsien 
tapauksessa vertailutason oletusarvo on negatiivinen (mikä vas-
taa samansuuruista mutta vastakkaismerkkistä nielua), -20,466 
miljoonaa tn CO2-ekv. Suomeen suunnitellut metsäteollisuu-
den investoinnit sekä hallituksen suunnitelmat lisätä metsähak-
keen energiakäyttöä saattavat kuitenkin tehdä Suomen metsien 
muodostamasta nielusta oleellisesti pienemmän kuin em. arvo 
edellyttäisi.

Luonnonvarakeskus on laatinut laskelman Suomen metsien 
hiilitaseesta muutamissa eri skenaarioissa (ks. oheinen taulukko). 
Taulukon ”perusskenaariossa” huomioidaan vain metsäteollisuu-
den vireillä olevat investointisuunnitelmat ja jo tehdyt investoin-
nit, ja politiikkaskenaariossa huomioidaan lisäksi metsähakkeen 
energiakäytön lisääntyminen vuoden 2013 kansallisen energia- 
ja ilmastostrategian mukaisesti. Taulukossa metsien (luonnon-
tieteellisiä) nettopäästöjä verrataan niiden laskennallisiin netto-
päästöihin tilanteessa, jossa vertailutason arvona käytetään em. 
asetusehdotuksen mukaista oletusarvoa. Taulukosta nähdään, 
että EU:n komission suunnittelema uusi laskenta (sarakkeet ”las-
kennallinen”) poistaa lähes kokonaan metsiemme hiilinielun. Il-
man metsähakkeen energiakäytön lisääntymistä (perusskenaa-
rio) tosin metsiemme nettopäästöt ovat vielä negatiiviset. EU:n 
komission uusi laskenta lisäisi kaiken kaikkiaan hiilidioksidipääs-
töjen vähennystarvetta Suomen osalta verrattuna Keski- ja Ete-
lä-Eurooppaan.

Tämän perusteella voidaan sanoa, ettei kustannuske-
hitys ole ollut se itsenäinen tekijä, joka selittäisi Suomen 
teollisuuden ja viennin viime vuosien ongelmia. Kuviossa 2 
on arvioitu myös kustannuskehitys jaksolle 2016:3–2017:4. 
Tässä on otettu huomioon Suomen kilpailukykysopimuk-
sen voimaan tulo vuonna 2017 ja oletettu, että palkkaliuku-
mat nostavat ansioita yhden prosentin vuonna 2017. Mui-
den maiden kustannusten oletetaan nousevan samaa tahtia 

kuin, mitä ne nousivat jaksolla 2015:2–2016:3. Mitään viit-
teitä ei ole työvoimakustannusten nousuvauhdin hidas-
tumisesta kilpailijamaissamme. Kuviosta 2 käy ilmi, että 
Suomen teollisuuden hintakilpailukyky suhteessa kilpai-
lijoihimme paranee tuntuvasti seuraavan vuoden aikana. 
Lähtökohtaisesti teollisuuden palkkataso oli alempi kuin 
Saksassa ja Ruotsissa jo ennen kilpailukykysopimuksen 
voimaantuloakin (ks. kuvio 3). Toki ero Viroon ja Puolaan, 
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Kuvio 5. T&K intensiteetti eri maissa.
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Lähde: Eurostat.

Suomen reaalisen kilpailukyvyn kannalta on huolestut-
tavaa se, että T&K-menojen suhde bkt:hen on laskenut vii-
me vuosina (kuvio 5). Tähän on vaikuttanut Nokian ja sit-
temmin myös Microsoftin T&K-menojen pieneneminen. 
Suomen hallitus tavallaan jatkaa tätä negatiivista trendiä 
leikkaamalla Tekesin ja korkeakoulujen resursseja. Paljon 
on puhuttu siitä, että esimerkiksi Tekesin määrärahat eivät 
suuntaudu tehokkaasti. Voi olla, että tuki pitäisi suunna-
ta aiempaa selvemmin vain pk-yrityksille. Mutta tämä kes-
kustelu T&K-panostuksen ongelmista ei poista sitä tosiasi-
aa, että yhteiskunnan tuki uuden tiedon synnyttämiselle on 
pienentynyt. 

Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, et-
tä Suomen viennistä korkean teknologian tuotteiden osuus 
on laskenut vuoden 2007 17,5 prosentista 7 prosenttiin 
vuonna 2015. Kehitys selittyy lähes yksin matkapuhelin-
ten valmistuksen loppumisesta Suomessa. Korkeaan tek-
nologiaan Eurostat luokittelee vain elektroniikkateollisuu-
den ja lääketeollisuuden tuotteet. Näistä lääketeollisuus 
– lääkeaineet, diagnostiikka ja instrumentit – on kasvanut 
Suomessa, mutta se on pientä verrattuna elektroniikkate-
ollisuuden supistumiseen. Eurostatin luokittelun ongelma-
na on se, että se pitää kaikkea em. toimialoilla tapahtuvaa 
teollista toimintaa korkeana teknologiana, vaikka kyse olisi 
vain yksinkertaisesta kokoonpanosta. Silloin, kun Eurosta-
tin luokittelua sovelletaan tavaravientiin, ongelmat kärjis-
tyvät. Elektroniikassa suurimittainen T&K-toiminta sisäl-
tyy usein palveluvientiin niin, että tavaravientiin jää vain 
kokoonpanotyö, joka on usein ulkoistettu matalan kustan-
nustason maihin.

joihin on ulkoistettu suomalaista teollisuutta, on edelleen 
suuri. Mutta nimenomaan näissä maissa työvoimakustan-
nukset nousevat keskimäärin nopeammin kuin muualla 
Euroopassa.

Kuvio 3. Kokonaistyövoimakustannukset tunnilta teollisuudessa 
vuonna 2015.
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Lähde: Eurostat.

Suomen tehdasteollisuuden kokonaistuottavuus ilman 
elektroniikkateollisuutta on pysytellyt samalla tasolla vuo-
desta 2010 lähtien (kuvio 4). Heikko kehitys selittyy pitkäl-
ti heikosta kysynnästä ja tuotannon supistumisesta. Koko-
naistuottavuuskin kehittyy syklisesti. Pitkälti tämä johtuu 
siitä, ettei pääomakantaa ja sen aikaansaamia kustannuk-
sia kuten ei muitakaan kiinteistä kustannuksia, voida so-
peuttaa tuotannon määrän mukaan. Sitä paitsi T&K-in-
vestoinneista aiheutuneet kustannukset ovat luonteeltaan 
”uponneita” kustannuksia. Jos yritys ei onnistu myymään 
kehittämäänsä tuotetta, korvausta T&K-kuluille ei saada ja 
laskennallinen tuottavuus heikkenee. Tältä osin tuottavuu-
den korrelaatio tuotannon määrän kanssa on jopa suuren-
tunut. Elektroniikkateollisuuden tuottavuuden vaihtelut 
heijastavat Nokia kannattavuuden vaihteluista. Tuottavuu-
den kehitys on tasaantunut, mutta jää (osin laskentamene-
telmän vuoksi) yhä jälkeen vuosien 2007-2008 huipputa-
sosta. 

Kuvio 4. Tehdasteollisuuden kokonaistuottavuus (pl. elektroniikka-
teollisuus) ja elektroniikkateollisuus erikseen.
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Kuvio 6. Korkean teknologian osuus eri maissa.
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Lähde: Eurostat.

Liitteessä 1 on esitelty tuotteen ja tuotannon ”moni-
mutkaisuuden” käsite, joka on monelta osin parempi käsi-
te kuvaamaan tuotteen ja tuotannon kehittyneisyyttä kuin 
Eurostatin teknologian tasoluokitus. Tässä tekstissä on sel-
vitetty, miten tuotteiden ja tuotannon monimutkaisuut-
ta arvioidaan. Tuotannon monimutkaisuus on tekijä, jo-
ka tukee yritysten kannattavuutta, vakautta ja työllisyyttä. 
Yleensä siihen liittyy suhteellisen hyvä palkkataso ja tu-
lojen verraten tasainen jakautuminen. Tyypillisesti moni-
mutkaisuus edellyttää suhteellisen suurta T&K-panostus-
ta. Siihen liittyy usein myös monimutkaisia työvaiheita ja 
hiljaista tietoa (tacit knowledge). Myös monimutkaisuu-
den määrittelyä häiritsee se, että se perustuu kansainväli-
siin tavaravientitilastoihin. Tämän vuoksi sellaiset toimin-
not, joissa T&K on erotettu valmistuksesta, määritellään 
valmistuksen perusteella. Tämä selittää, miksi esimerkik-
si televerkkojen valmistaminen, joka on erotettu T&K:sta, 
luokitellaan suhteellisen yksinkertaiseksi toiminnoksi.

Suomen teollisuudessa tapahtuu koko ajan rakenteel-
lista muutosta niin, että painopisteet siirtyvät toimialoilta 
toisille. Taulukossa 3 on esitetty eräiden Suomessa kasva-
vien ja vähenevien tuotteiden luokitukset. Liukosellun ja 
kartongin tuotanto on kasvamassa, kun taas useimpien pa-
perilaatujen tuotanto on supistumassa. Yllättävästi liuko-
sellu, jonka tuotanto kasvaa Äänekoskella ja myöhemmin 
mahdollisesti Kemijärvellä ja Kuopiossa, on määritelty 

suhteellisen monimutkaiseksi, mutta samalla (Eurostatin 
luokittelussa) matalan teknologian tuotteeksi. Uudet sellu-
teollisuuden kemialliset jatkojalosteet ovat niin ikään ver-
raten monimutkaisia. Lisääntyvät sellun tuotannon vasta-
painoksi, päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotanto on 
vähentynyt tuntuvasti ja tämä tuote luokitellaan selluakin 
monimutkaisemmaksi.

Matkapuhelinten ja televerkkojen valmistuksen jyrk-
kää supistusta voidaan pitää kuoliniskuna Suomen korke-
an teknologian tuotannolle, jos nojaudutaan Eurostatin ja 
EU:n komission luokitteluihin. Näiden laitteiden valmis-
tus ei ole kuitankaan monimutkaista ja valmistus onkin 
siirtynyt matalan kustannustason maihin. Monimutkai-
siksi luokiteltujen dieselmoottoreiden valmistus on ehkä 
lisääntymässä Suomessa. Monimutkaisena pidetty rauta-
tie- ja raitiovaunuliikenteen matkustajavaunujen tuotan-
to kasvaa tätäkin selvemmin. Käytetyssä 6-numerotason 
luokituksessa risteilijäalusten tuotantoa ei eroteta matkus-
tajalauttojen tuotannosta. Tämän vuoksi risteilijäalusten 
tuotanto on luokiteltu vain keskimääräistä jonkin verran 
monimutkaisemmaksi. 

Kilpailykykysopimus ja sen 
toteuttaminen

Kilpailukykysopimus (kiky) muodostaa työehtosopimus-
ten pohjan vuodelle 2017. Sen vaikutus ulottuu kuitenkin 
pitemmälle, koska siinä on sovittu työnantajien ja työnte-
kijöiden sosiaaliturvamaksuista aina vuoteen 2020 saakka. 
Kilpailukykysopimus alentaa työvoimakustannuksia tuntia 
kohti keskimäärin noin 2,5 prosenttia vuonna 2017. Kikyn 
soveltamisen tekee vaikeaksi sovittu vuosityöajan pidennys 
24 tunnilta vuodesta 2017 alkaen. Oheisessa laatikossa ra-
portoimme Insinööriliiton tähänastisia kokemuksia kikyn 
soveltamisesta.

Taulukko 3. Eräiden Suomessa voimakkaasti lisääntyvien ja vähenevien tuotteiden monimutkaisuus ja teknologian taso luokitus.

Tuote Vähenevä-, 
lisääntyvä+

Teknologialuokitus 
tasoittain, Eurostat

Monimutkaisuusluokitus1, 
ranking/vertailtavien 

tuotteiden määrä, OEC
Liukosellu + matala 765/4987
Sellun kemialliset sivu- ja jatkojalosteet (kuten biodiesel) + ylempi-keski 735, 917 ja 582/4987
Matkapuhelimet - korkea 2812/4987
Televerkot ja niiden osat - korkea 1330 ja 983/4987
Risteilijäalukset ( myös matkustajalautat) + ylempi-keski 1943/4987
Dieselmoottorit + ylempi-keski 50/1220
Matkustajavaunut rauta- ja raitioteille + ylempi-keski 121/1220
Propeeni + alempi-keski 1691/4987
(Kaoliinilla) päällystetty aikakauslehtipaperi - matala 358/1220

1 Sitä monimutkaisempi, mitä pienempi ranking.
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viennin bkt-osuuden perusteella. Tuotantoa (perushintaan) 
selitetään useilla ulkoisilla tekijöillä sekä myös muiden tar-
kastelun piiriin kuuluvien toimialojen välituotekäytöllä. 

Kuvio 7. Toimialaennusteen ydinosa.

Tarkemmin ottaen toimialaennusteessa on oletettu, et-
tä muiden toimialojen tuotannon lisäys kasvattaa esimer-
kiksi kumi- ja muoviteollisuutta välituotekäytön arvioidun 
lisäyksen verran. Tehdyt oletukset välituotekäytöstä pe-
rustuvat vuoden 2012 tilanteeseen. Vuoden 2016 toimiala-
ennuste on tehty toimialajakoa (TOL-2008) noudattaen. 
Tarkasteltavista toimialoista metallituoteteollisuus, puu-
teollisuus, kumi- ja muovituotteiden valmistus, kuljetus ja 
varastointi sekä tekninen toiminta ovat eniten muista toi-
mialoista riippuvaisia sen perusteella, kuinka paljon niiden 
tuotannosta menee muiden toimialojen välituotekäyttöön. 
Vähiten muiden toimialojen välituotekäyttöön taas suun-
tautuu sellaisten vientialojen kuten paperi-, lääke-, kone- ja 
elektroniikkateollisuuden tuotantoa. Välituotekäytön otta-
minen huomioon kuvatulla tavalla sitoo eri toimialojen en-
nusteet yhteen niin, että ennusteisiin sisältyvä mielivaltai-
suus vähenee. 

Kun perushintaisen tuotanto on mallinnettu, saadun se-
litteen avulla määrätään arvonlisäys eli se tuotanto, josta on 
poistettu välituotekäyttö. Arvonlisäyksellä selitetään sitten 
työtunteja ja lopulta työllisyyttä. 

Toimialaennuste kuten PT:n makromallikin kuvaa en-
nen kaikkea sitä, miten kansainvälinen talouden kehitys 
välittyy kansalliseen talouteemme ja sen toimialoihin, jos 
oma taloutemme talous toimii jotakuinkin tavanomaisella 
tavalla. Jyrkkiä rakennemuutoksia ei tällainen malliennus-
te pysty tunnistamaan. Raportoimamme ennusteet perus-
tuvat vuosien 2017 ja 2018 osalta malliennusteisiin muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuoden 2016 ennuste 
taas perustuu teollisuuden osalta tammi-syyskuun tietoi-
hin sekä rakentamisen ja palveluiden osalta tammi-elo-
kuun tietoihin jo toteutuneesta toiminnasta. Vuosien 2017 
ja 2018 ennusteessa on joidenkin toimialojen selitysmalliin 
lisätty sellaisia erityistekijöitä, jotka ovat tärkeitä kyseisen 
toimialan lähiajan kehityksen kannalta. Niinpä esimerkiksi 
muiden kulkuneuvojen valmistuksen ennusteessa on otet-
tu huomioon Turun telakan tilauskanta ja taas paperiteolli-
suuden osalta on otettu huomioon vuonna 2017 lisääntyvä 
kapasiteetti. Moottoriajoneuvojen valmistuksessa on otet-
tu huomioon Uudenkaupungin autotehtaan tuotantorytmi. 

Neuvottelujohtaja Petteri Oksa

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 
Insinööriliitossa
Keskusjärjestöjen välisessä kilpailukykysopimuksessa sovittiin, 
että liitot ottavat työehtosopimuksiinsa määräykset työajan 
pidentämisestä 24 tunnilla kustannustasoa nostamatta, sel-
viytymislausekkeesta ja työaikapankista. Luottamusmiesten 
asemaa sovittiin parannettavaksi paikallisen sopimisen lisää-
mistä vastaavalla tavalla.

Poikkeuksellisten olojen selviytymislausekkeet ilmestyivät 
käytännössä kaikkiin sopimuksiin. Ne jäänevät kuolleeksi kir-
jaimeksi, koska keinoja sopeuttaa toimintaa neuvotteluteitse 
on jo ennestään ollut olemassa ja toisaalta kollektiivinen irtisa-
nominen säilyy Suomessa halpana ja helppona. 

Työaikapankeista tuli uusia määräyksiä työehtosopimuk-
siin. Se on periaatteessa myönteistä, mutta työaikapankkien 
yleistyminen ei ole ollut niinkään kiinni sopimuksista kuin siitä, 
että työnantajat suhtautuvat niihin kriittisesti estäen useassa 
tapauksessa niiden synnyn.

Työajan pidennys sovittiin yksityisellä sektorilla valtaosin 
sovittavaksi paikallisella tasolla. Sopimuksiin tuli sopimisen 
edistämiseksi kirjava joukko perälautoja. Näitä yhdistää se, 
että enimmäkseen ne ovat molemmille puolille niin vaikeita 
tai huonoja, että paikallista sopimista siksikin tapahtuu. 

Näyttää siltä, että vallitsevaksi linjaksi työajan pidennyk-
selle muodostavat +6 minuuttia työpäivään, +30 minuuttia 
työviikkoon tai -2h kuukausittain saldoista mallit. Yksittäisis-
sä tapauksissa on sovittu kokonaisia päiviä ja arkipyhiä. Niitä 
enemmän on sovittu, että työaika ei pitene.

Yllättävän paljon on sovittu erilaisia työkyvyn ylläpitoon ja 
liikuntaan liittyviä malleja. Lisäksi pidennystä on sovittu käy-
tettäväksi koulutukseen ja työntekijöiden omaehtoiseen it-
sensä kehittämiseen. Erilaisia sekamalleja ja pidemmälle me-
nevää paikallista luovuutta löytyy myös.

Enemmistö sopimisesta on mennyt ongelmitta. Vaikeuk-
siakin on esiintynyt, niitä tulee arvioida tarkasti mietittäessä 
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia vuoden 2017 neuvot-
telukierroksella.

Sen verran paljon erilaisuutta työajan pidentämisen mal-
leissa on, että pidennyksen vaikutusta yritysten menestymi-
seen on vaikea arvioida. Tuntuma on, että vaikutus tapahtuu 
enemmän teoriassa kuin käytännössä, muut seikat nostavat 
Suomen taloutta. 

Toimialaennusteen rakenne 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennuste perustuu 
samaan näkemykseen kansainvälisestä taloudesta kuin lai-
toksen kokonaistaloudellinen makroennustekin. Toimiala-
ennuste on kytketty Palkansaajien tutkimuslaitoksen koko 
kansantalouden makromalliin. Niinpä toimialaennusteessa 
tuotanto, jota tarkastellaan ensin perushintaisena niin, että 
siihen sisältyy välituotekäyttö, määräytyy makromalliin si-
sältyvän yksityisen sektorin tuotannon (arvonlisäyksen) ja 

Tuotanto Työtunnit

Euron
dollarikurssi

Viennin osuus 
BKT:sta koko 

kansantaloudessa

Yksityinen 
tuotanto koko 

kansantaloudessa

Tarkasteltavien 
toimialojen 

välituotekysyntä

Työllisyys
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Sanasto
Ansiotasoindeksi − Indeksi, joka kuvaa säännölliseltä työ-
ajalta maksettavien ansioiden tasoa. Siihen lasketaan mu-
kaan tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät 
mutta ei ylitöistä maksettavia korvauksia. 
Arvonlisäys (tuotanto) − Yrityksen aikaan saamaa arvon 
lisäys. Karkeasti ottaen arvonlisäys = perushintainen tuo-
tanto - välituotekäyttö. Yhden tuoteyksikön tasolla tämä 
saadaan vähentämällä lopputuotteen myyntihinnasta väli-
tuotekäytöstä aiheutuvat yksikkökustannukset. 
Arvonlisäys kiintein hinnoin − Arvonlisäyksen tosiasialli-
nen määrä eli volyymi. Volyymin muutos saadaan puhdis-
tamalla nimellishintaisen arvonlisäyksen muutoksesta hin-
tojen muutoksen vaikutus. Kiinteähintainen arvonlisäys 
määritellään aina ns. perusvuoden hintojen mukaan. Ny-
kylaskelmassa perusvuosi on vaihtuva, jolloin kiinteähin-
taiset luvut lasketaan aina edellisvuoden hintoihin.
Liiketulosprosentti − ((Käyttökate-poistot)/liikevaih-
to)*100 .
Nimelliset yksikkötyökustannukset − Työvoimakustannus 
yhtä tuoteyksikköä kohti. Arvioidaan jakamalla työvoima-
kustannukset yhteensä tuotannon määrällä. 
Omavaraisuusaste − ((Oma pääoma+tilinpäätöskertymät)/
(taseen loppusumma – saadut ennakkomaksut))*100 .
Pääomakustannukset − Kuvaa pääoman käyttökustannuk-
sia. Lasketaan kaavalla, jossa on mukana investointien hin-
nat, korkotaso ja pääoman kuluminen.
Perushintainen tuotanto (kokonaistuotanto) käypähintai-
sena - Yrityksen kokonaistuotannon arvo (tai suurin piir-
tein sama kuin myynnin arvo). Karkeasti ottaen perushin-
tainen tuotanto = arvonlisäys+välituotekäyttö.
Perushintainen tuotanto (kokonaistuotanto) kiintein hin-
noin − Kuvaa yrityksen tuotoksen määrää eli volyymia. Tuo-
toksen määrästä on puhdistettu hintojen muutoksen vaiku-
tus. Puhdistus tehdään jakamalla arvot hintaindeksillä. 
Perusvuosi − Aikasarjan perusajankohtaa hintojen suhteen 
kutsutaan perusvuodeksi. Kansantalouden tilinpidossa pe-
rusvuosi vaihtuu joka vuosi niin, että edellinen vuosi on pe-
rusvuosi. Tällöin kuluvan vuoden määrä saadaan jakamalla 
kuluvan vuoden arvo kuluvan vuoden hinnoilla hintain-
deksissä, jossa edellinen vuosi = 1. Yhteenlaskettu määrän 
muutos (esimerkiksi yli alatoimialojen) saadaan tuolloin 
laskemalla yhteen alaerien määrät käyttämällä painoina 
kunkin yhteenlaskettavan edellisen vuoden arvo-osuuksia. 
Määrän muutoksia hyväksi käyttäen saadaan määräindek-
si, joka taas voidaan ilmaista jonkin viitevuoden (esim. vuo-
si 2000=100) mukaan niin, että kaikki luvut jaetaan viite-
vuoden määrällä ja kerrotaan sadalla. 
Reaaliset yksikkötyökustannukset − Työvoimakustannus 
suhteessa tuotteen arvoon. Arvioidaan jakamalla työvoi-
makustannukset yhteensä tuotannon arvolla. 
Työn tuottavuus − Lasketaan jakamalla kiinteähintainen 
arvonlisäys työtunneilla. Joissain tapauksissa jakajana käy-
tetään myös työllisten määrää.

Tuotantokuilu − Potentiaalisen ja toteutuneen tuotannon 
erotus. Potentiaalinen tuotanto saadaan yrityksen tuotan-
tofunktiosta, jossa tuotanto määritellään tarjolla olevan 
työvoiman, pääomakannan ja teknistä kehitystä kuvaavan 
trendin avulla.
Velkaantuneisuus − ((Vieras pääoma-saadut ennakkomak-
sut)/liikevaihto)*100 .

Toimialaennuste – Arvonlisäys
tarkasteltavilla toimialoilla

Kaikkien tarkasteltavien toimialojen yhteenlaskettu arvon-
lisäys supistui viime vuonna 0,2 prosenttia. Viime vuoden 
toimialaennusteessa näiden toimialojen arveltiin kasvavan 
0,9 prosenttia. Tänä vuonna taas näiden toimialojen arvioi-
daan kasvavan kaksi prosenttia, kun vastaava ennuste vii-
me vuoden raportissa oli kolme prosenttia. Ennusteeseen 
kuuluvien teollisten toimialojen tuotanto supistui viime 
vuonna 2,8 prosenttia. Tänä vuonna toimialaennusteen 
teollisten toimialojen arvioidaan kasvavan 0,7 prosenttia. 
Toimialaennusteen lievään korjautumiseen alaspäin vuo-
den 2015 ja tämän vuoden osalta vaikutti se, että jalostu-
selinkeinoissa käänne ylöspäin tapahtui kovin myöhään, 
vasta vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Vuoden 2015 viimeisel-
lä neljänneksellä ja vuoden 2016 ensimmäisellä neljännek-
sellä talouskehitys oli odotettua selvästi heikompaa. 

Tämän vuoden kasvu nojautuu pitkälti rakentamiseen 
sekä ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan. 
Myös jotkut harvat teollisuusalat kuten öljynjalostus, me-
tallien jalostus sekä laivanrakennus antavat vauhtia tarkas-
teltavien toimialojen kasvulle. Ensi vuonna ja vuonna 2018 
myös useat muut teollisuusalat pääsevät kasvun piiriin. 
Yhteen laskien tehdasteollisuus (pl. elintarviketeollisuus) 
kasvaa ensi vuonna 2,7 prosenttia ja kaikki tarkasteltavat 
toimialat 3,7 prosenttia. Vuonna 2018 tehdasteollisuuden 
kasvu nopeutuu runsaaseen kolmeen prosenttiin. Kaikki 
toimialaennusteen toimialat kasvavat tuolloin suurin piir-
tein yhtä nopeasti kuin edellisenä vuotena.

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteet 

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden arvonlisäys supistui 
viime vuonna 4,3 prosenttia. Toimialan arvonlisäys on su-
pistunut trendimäisesti 90-luvun alusta lähtien. Pääsyy su-
pistumiseen on se, että niin tekstiili- kuin vaatetusalan ko-
timaisetkin yritykset ovat siirtäneet ja siirtävät yhä teollista 
työtä matalien tuotantokustannusten maihin. Tänä vuon-
na toimialan arvonlisäyksen arvioidaan supistuvan noin 4 
prosenttia. Vuosina 2017 ja 2018 alan supistumisen ennus-
tetaan jatkuvan noin 5 prosentin vauhtia.
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Kuvio 8. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden arvonlisäyksen mää-
rä (yhtenäi nen viiva=todellinen tuotanto, katko viiva=mallin sovite 
plus ennuste).
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Puuteollisuus 

Puuteollisuus kasvoi viime vuonna peräti 8 prosenttia. Tä-
nä vuonna (2016) kasvuvauhti hidastuu kahteen prosent-
tiin. Malliennusteen mukaan kasvu kiihtyisi uudelleen ensi 
vuonna 2017 prosenttiin, mutta hidastuisi vuonna 2018 sel-
västi niin, että tuotanto supistuisi yhden prosentin. Vuosina 
2017 ja 2018 kasvuun vaikuttaa kotimaisen rakentamisen 
sykli. Vielä vuonna 2017 puutuotteita käyttävä rakentami-
nen kasvaa selvästi, mutta vuonna 2018 se jo hidastuu sel-
västi. Puutuotteiden vientimarkkinoilla ei sen sijaan ole ta-
pahtumassa mitään suuria vaihteluita. 

Puurakentamisen kasvu niin Suomessa kuin ulkomail-
lakin on lisäämässä viilupuun ja puuelementtien kysyntää. 
Suomessa investoinnit tähän ovat kasvaneet ja se näkyy 
myös alan tuotantomäärien kasvuna. Tämä tukee puuteol-
lisuutta Suomessa. On myös ilmeistä, että puuteollisuuden 
jalostusaste Suomessa kohoaa. Sahatavaran ja vanerinkin 
tuotanto on edelleen Baltian maiden ja Venäjän puristuk-
sessa. 

Kuvio 9. Puuteollisuuden arvonlisäyksen (tuotannon) määrä (yhte-
näi nen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus en-
nuste).
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Eri tahot, muun muassa Suomen hallitus, on pyrkinyt 
edistämään puurakentamista ja erityisesti puun käyttöä 
kerrostalojen rakennusmateriaalina, ja  puurakentamisen 
edistäminen on osa hallituksen yhtä kärkihanketta. Vii-
me vuosina puun osuus rakennusmateriaalina on kuiten-

kin supistunut betonin kustannuksella. Tämä selittyy pit-
kälti asuinrakentamisen kerrostalovaltaisuudesta. Puisten 
kerrostalojen yleistyminen sen sijaan on varsin hidasta. 
Suomen ilmastopolitiikan kannalta puun käytön lisäys oli-
si suotavaa. Sahatavaraan varastoituneen hiilen määrän on 
arvioitu puoliintuvan 35 vuodessa ja puulevyihin varastoi-
tuneen hiilen määrän 25 vuodessa. Paperin kohdalla vas-
taava puoliintumisaika on 2 vuotta. Näin puurakennuksia 
tuotettaessa laskennalliset päästöt ovat pienempiä kuin pa-
peria tuotettaessa.

Paperiteollisuus 

Suomen paperiteollisuuden tuotanto (ml. pahvi ja sellu) 
supistui vuonna 2015 peräti 13 prosenttia. Tämän aikaansai 
suurelta osin se, että paperin tuotantokapasiteettia leikat-
tiin yhteensä 760 000 tonnin vuosituotantoa vastaava mää-
rä. Leikkaukset selittyivät paperin kysynnän heikkenemi-
sestä. Tilalle rakennettiin uutta pahvin ja sellun tuotantoa, 
mikä ei kuitenkaan ehtinyt juuri vaikuttaa vuoden 2015 lu-
kuihin. Tänä vuonna (2016) koko paperiteollisuus supistuu 

Taulukko 4. Ennuste arvonlisäykselle (perushintaan), muutos edelli-
sestä vuodesta, %.

Toteutunut
2015 2016 2017 2018

Tevanake -4,3 -4,0 -5,3 -4,9
Puuteollisuus 7,9 2,0 4,9 -1,0
Paperiteollisuus -12,9 -1,0 2,2 2,1
Painaminen -6,4 -3,0 -2,6 -4,4
Öljynjalostus -86,3 10,0 -2,7 -3,3
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus 

-2,1 1,0 1,8 2,4

Lääketeollisuus -0,6 3,0 5,8 12,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 0,9 1,0 3,4 2,0
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus

-11,1 2,0 2,7 2,1

Metallien jalostus 13,1 7,0 3,0 2,2
Metallituotteiden valmistus -2,7 1,0 3,7 2,9
Elektroniikkateollisuus -5,4 -5,0 2,0 2,3
Sähkölaitteiden valmistus 2,9 2,0 2,6 3,4
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus -1,2 4,0 1,4 3,8
Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 9,0 -2,0 25,1 1,6
Muiden kulkuneuvojen valmistus -3,6 6,0 3,9 18,0
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja 
asennus

10,8 -3,0 -0,8 2,7

Rakentaminen 1,0 6,0 5,0 2,6
Kuljetus ja varastointi -2,2 -1,0 1,2 2,0

Maaliikenne 1,6 1,0 2,3 -0,2
Vesiliikenne -9,4 -5,0 2,3 -2,3
Ilmaliikenne -22,8 -5,0 2,6 2,6
Varastointi ja liikennettä palveleva 
toiminta

0,3 1,0 2,9 2,7

Posti- ja kuriiritoiminta -11,4 -5,0 -2,0 -1,3
Informaatio ja viestintä J 5,0 -1,0 6,9 4,1

Kustannustoiminta -3,3 -5,0 0,8 1,9
Audiovisuaalinen toiminta -0,9 -3,0 -0,1 -0,1
Televiestintä -1,5 -3,0 2,2 0,9
Tietojenkäsittelypalvelut 10,6 2,0 7,3 13,4

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta 

2,6 8,0 3,5 7,1

Tekniset palvelut 4,1 10,0 1,6 3,0
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen -2,7 16,0 1,6 0,8

Toimialat yhteensä, painotettu keskiarvo -0,2 2,0 3,7 3,6
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Ilkka Kiema

Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun kysyntää
Suomen metsäteollisuuden tuotanto on supistunut voimakkaasti vuosikymmenen takaisista huippuvuosista. Esimerkiksi paino- ja 
kirjoituspaperin tuotanto on vähentynyt vuodesta 2006 kymmenestä miljoonasta tonnista alle kuuteen miljoonaan tonniin vuoteen 
2015 mennessä. Samalla kun Suomessa tuotetun korkealuokkaisen painopaperin kysyntä on vähentynyt, elintason nousu entisissä 
kehitysmaissa on lisännyt pehmopapereihin käytettävän havupuusellun kysyntää ja pyrkimykset luopua fossiilisista polttoaineista 
edistävät puun energiakäyttöä. Pakkausmateriaalien (pahvin) kysyntä taas on lisääntynyt tasaisesti eri maissa. Oheisessa taulukossa 
luetellut, rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet viittaavat siihen, että metsäteollisuuden tuotannon supistumisessa on ollut kyse 
pikemminkin markkinatalouteen kuuluvasta luovasta tuhosta kuin Suomen toimialarakenteen pysyvämmästä muutoksesta. 

Taulukon hankkeista Äänekosken biotuotetehdas on rakenteilla ja muut suunnitteilla. Kemin ja Kemijärven tuotantolaitoksia rahoit-
taa kiinalainen yritys: Kaidi Finland Oy:n omistaa kiinalainen Sunshine Kaidi New Energy Group, ja Kemijärven hankkeen rahoittaisi 
suurimmalta osin China Camc Engineering eli Camce. Finnpulpin hankkeen rahoituksesta ei ole vielä varmoja tietoja. Taulukkoon ei 
ole merkitty tätä kirjoitettaessa epätodennäköisemmältä vaikuttavaa, KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon suunnittelemaa biotuoteteh-
dasta. 

Taulukko 5.

Yritys Investointi-
päätöksen tila 

Päätuote Muita tuotteita Investointi 
(milj. €) 

Raketamisen 
ajankohta

Päätuotteen 
tuotannon määrä 

1000 t/vuosi
Metsä Group
(Äänekoski)

Rakenteilla Sellu Mäntyöljy, tärpätti 
ym.; sähkö

1200 2015-7 1300

Finnpulp 
(Kuopio)

Suunnitteilla Sellu Mäntyöljy, tärpätti 
ym.; sähkö

1400 2018-20 1200

Kaidi Finland
(Kemi)

Suunnitteilla Biopolttoaine 900 2017-9 225

Boreal Bioref Oy  
(Kemijärvi)

Suunnitteilla Sellu Mäntyöljy, tärpätti 
ym.; bioenergia

780 2018-9 400

Lähde: biotuotetehdas.fi , finnpulp.fi , kaidi.fi , borealbioref.fi .

vielä noin prosentin. Paperin tuotannon kapasiteetin leik-
kaukset ovat edellisvuotista pienemmät ja tilalle on tullut 
uutta kapasiteettia selluun ja pahviin. Ensi vuoden lopulla 
aloittaa toiminta Ääneskosken uusi biotehdas. Sellun tuo-
tanto kasvaa Äänekoskella nettomääräisesti vajaat 800 000 
tonnia vuodessa, millä on jo merkittävä vaikutus vuoden 
2018 tuotantolukuihin. Paperiteollisuuden odotetaan kas-
vavan sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 runsaat kaksi 
prosenttia.

Kuvio 10. Paperiteollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen vii-
va =todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Painaminen

Painamisen tuotanto on laskenut trendimäisesti 2000-lu-
vun alusta lähtien. Yhtenä syynä tähän supistumiseen on 
sähköisen viestinnän yleistyminen, joka on vähentänyt pe-
rinteisten painotuotteiden kysyntää. Viime vuonna alan ar-
vonlisäys pieneni 6,4 prosenttia ja tänä vuonna se pienenee 
arviolta 3 prosenttia. Koko talouden selvempi kasvu tänä 
ja ensi vuonna loiventaa toimialan alamäkeä. Malliennus-
teessa arvonlisäys supistuu ensi vuonna 2,5 prosenttia ja 
vuonna 2018 runsaat 4 prosenttia.

Kuvio 11. Painamisen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todel-
linen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Öljynjalostus

Arvonlisäykseltään tämä suhteellisen pieni toimiala pe-
rustuu pitkälti Neste Oilin toimintaan. Nimellishintaisena 
tämän toimialan arvolisäys (bruttoperushintaan) on kehit-
tynyt suhteellisen tasaisesti. Tuotannon arvo kasvoi viime 
vuonna 590 miljoonaan euroon edellisvuoden 419 miljoo-
nasta eurosta. Toimialaennuste seuraa kuitenkin vuoden 
2000 hintaista arvonlisäystä, joka öljynjalostuksen kohdal-
la on kehittynyt aivan epäuskottavalla tavalla. Tilastokes-
kuksen mukaan kiinteähintainen tuotanto supistui vuoden 
2014 299 miljoonasta eurosta 41 miljoonaan euroon vuon-
na 2015. Nesteellä oli suuri huoltoseisokki viime vuonna, 
mikä osaltaan selittää toimialan tuotoksen supistumista. 
Mutta Tilastokeskuksen raportoiman supistumisen suu-
ruudella tuskin on mitään tekemistä sen tosiasiallisen toi-
minnan kanssa, jota Neste harjoittaa Naantalissa ja Kilpi-
lahdessa. Entistäkin epäluotettavammaksi raportoidun 
kehityksen tekevät se, että hintataso putosi ja että Nesteen 
voitot ovat kasvaneet vuonna 2015. Näyttää siltä, että vuo-
den 2015 kiinteähintainen välituotekäyttö on arvioitu liian 
suureksi. 

Toimialaennusteessa ennustamme, että öljynjalostus 
(kokonaistuotanto perushintaan) kasvaa tänä vuonna 10 
prosenttia (riippumatta siitä, mikä on lähtötaso). Ennuste 
perustuu Neste Oilin raportoimiin alkuvuoden liikevaih-
totietoihin ja öljyn hinnan kehitykseen. Myös arvonlisäyk-
sen on oletettu kasvavan samaa vauhtia kokonaistuotoksen 
kanssa. Vuosina 2017 ja 2018 öljynjalostuksen arvonlisäys 
supistuu määrältään vajaat kolme prosenttia. Nämä ovat 
malliennusteita. Edellä mainittu epäsuhta arvonlisäyksen 
ja kokonaistuotoksen välillä tosin tekee näistä ennusteis-
ta epäluotettavia. Malliennusteisiin sisältyy selvä positiivi-
nen riski, sillä alan näkymät ovat kohtuullisen valoisat. Esi-
merkiksi Nesteen tuottamien uusiutuvien polttoaineiden 
kysyntä on voimistumassa sekä Euroopassa että USA:ssa. 

Kuvio 12. Öljynjalostuksen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva 
=to dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus

Panos-tuotostaulukkojen mukaan kemikaalien ja kemial-
listen tuotteiden valmistus on melko riippuvainen muista 
toimialoista välituotteiden kysynnän kautta. Toimialaen-
nusteen mallin mukaan toimialan kokonaistuotos kasvaa, 
kun euro heikkenee suhteessa dollariin. Toimialan koko-
naistuotos näyttää myös toipuneen finanssikriisistä suh-
teellisen hyvin. Vuonna 2015 alan tuotos jatkoi kasvuaan 
1,1 prosentin vauhtia, mutta arvonlisäys ( josta on vähen-
netty välituotekäyttö) supistui 2,1 prosenttia. Vuonna 2016 
arvonlisäyksen ennustetaan kasvavan yhden prosentin. Ar-
vonlisäys on seurannut ajassa samaa trendimäistä kasvua 
kuin kokonaistuotos, vaikkakin se on vaihdellut voimak-
kaasti vuodesta toiseen, kun taas kokonaistuotos on kasva-
nut tasaisemmin. Ennustemallin mukaan alan arvonlisäys 
kasvaa vuonna 2017 vajaat 2 prosenttia ja sitä seuraavana 
vuonna 2,5 prosenttia.

Toimialan näkymiä vuodelle 2017 parantaa Yhdysvaltain 
vaalien jälkeinen euron heikkeneminen suhteessa dolla-
riin. Myös uusi kapasiteetti, joka otetaan käyttöön vuosina 
2016–2018, parantaa alan näkymiä. Toimialan kapasiteetti 
suurenee, kun Borealis laajentaa toimintaansa Porvoossa 
sekä kun AGA investoi Porvooseen ja Äänekoskelle. Agan 
uusi Porvoossa sijaitseva vetylaitos otettiin käyttöön kulu-
vana vuonna lokakuussa. Suomen Tärpätin tehdas Raumal-
le valmistunee vuonna 2017. Kooltaan uudet laitokset eivät 
kuitenkaan ole järin suuria.

Kuvio 13. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen ar-
vonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkovii-
va= mal lin sovite plus ennuste).
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Lääketeollisuus

Lääketeollisuuden arvonlisäys on kasvanut 90-luvun alusta 
lähtien voimakkaasti. Viime vuonna arvonlisäys kuitenkin 
supistui 0,6 prosenttia. Kokonaistuotos kasvoi kuitenkin 
2,4 prosenttia ja tälle vuodelle arvonlisäykselle ennuste-
taankin taas 3,0 prosentin kasvua. Viime vuoden arvon-
lisäyksen pienen notkahduksen ei katsota vaikuttavan alan 
suureen kuvaan ja vuodelle 2017 ennustetaankin vajaan 6 
prosentin kasvua ja vuodelle 2018 jo 12 prosentin kasvua.
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Toimialan työtekijöiden määrä ei ole juurikaan kasvanut 
vuodesta 1990 (4600 henkilöä) vuoteen 2015 (4700 hen-
kilöä). Tästä seuraakin, että alan tuottavuuskasvu on ollut 
hyvin reipasta samaisella ajanjaksolla. Toimiala ei vielä ole 
kovin suuri, jos sen kokoa verrataan toimialan laajuuteen 
esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Pienten, alle 20 hen-
kilöä työllistävien yritysten merkitys toimialalla on ollut 
vähäinen ja uusia yrityksiä on alkanut syntyä vasta hiljat-
tain. Toimialan erityispiirteenä on vielä se, että se on hyvin 
tutkimus- ja tuotekehitysintensiivinen, mikä selittää myös 
runsasta tuottavuuskasvua. Alan tutkimus- ja tuotekehitys-
intensiivisyys vaikuttaa myös niin etteivät alan tuotannon 
vaihtelut välttämättä seuraa yleistä suhdannekehitystä.

Kuvio 14. Lääketeollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen vii-
va= todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Kumi- ja muovituotteiden valmistus on suurimmaksi osak-
si riippuvainen muiden kotimaisten toimialojen välituo-
tekysynnästä ja viennistä. Viime vuonna toimialan arvon-
lisäys kasvoi 0,9 prosenttia. Tänä vuonna sen arvonlisäys 
kasvaa arviolta yhden prosentin. Tämä on seurausta pit-
kälti kotimaisen rakentamisen piristymisestä. Verrattuna 
muihin toimialoihin rakentaminen käyttää välituotteinaan 
suhteellisen paljon tämän toimialan tuotteita. Malliennus-
teen mukaan kumi- ja muovituotteiden valmistus kasvaa 
ensi vuonna 3,5 prosenttia ja vuonna 2018 runsaat 2 pro-
senttia.

Kuvio 15. Kumi- ja muovituotteiden valmistuksen arvonlisäyksen 
määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin so-
vite plus ennuste).
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Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus on 
supistunut voimakkaasti finanssikriisiä edeltäneistä vuo-
sista. Alan tuotanto oli jo kasvussa vuosina 2010 ja 2011 
mutta supistui taas voimakkaasti 2012–2015. Viime vuon-
na arvonlisäys supistui peräti 11,1 prosenttia. Ennusteen 
mukaan kuluvan vuoden voimakas kasvu rakentamisessa 
kääntää kuitenkin tämän toimialan arvonlisäyksen kah-
den prosentin kasvuun tänä vuonna. Panostuotostaulun 
mukaan rakentaminen käyttääkin välituotteinaan tämän 
toimialan tuotteita vielä enemmän kuin toimialan 22 tuot-
teita. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmis-
tus tuottaakin suurimmaksi osaksi tuotteita kotimaiseen 
rakentamiseen, mutta tuotteita menee kohtalaisesti myös 
vientiin. Ensi vuonna toimialan arvonlisäys kasvaa raken-
tamisen vetämänä vajaat kolme prosenttia ja vuonna 2018 
runsaat kaksi prosenttia.

Kuvio 16. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen 
arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katko-
viiva=mallin sovite plus ennuste).
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Metallien jalostus

Metallien jalostus on arvonlisältään kolmanneksi suurin 
metalliteollisuuden (24,25,28,29 ja 30) toimialoista. Suo-
messa toimialan merkittävimmät yritykset toimivat raudan 
jalostuksessa teräkseksi ja terästuotteiksi sekä kuparin, 
nikkelin ja sinkin jalostuksessa. Määrältään sen arvonlisäys 
on vielä selvästi finanssikriisiä edeltävän tason alapuolel-
la mutta alan arvonlisäys on kuitenkin kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2011 lähtien. Viime vuoden aikana alan näkymät 
heikentyivät, kun metallien maailmanmarkkinahinnat las-
kivat pitkälti Kiinan ja useimpien muiden kehittyvien ta-
louksien kasvun hidastumisen seurauksena. Tänä vuonna 
kuitenkin esimerkiksi teräksen hinta on ollut keskimäärin 
edellisvuotta korkeammalla tasolla. Lisäksi tämän vuoden 
aikana muun muassa kuparin ja nikkelin hinnat ovat alka-
neet taas nousta (ks. kuvio 17). Hintojen nousua vahvisti 
entisestään Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos. Markki-
nareaktio oli ilmeisesti seurausta odotuksista, joissa Trum-
pin kaavailema infrastruktuuri-investointiohjelma nostaisi 
tulevaisuudessa näiden tuotteiden kysyntää.
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Kuvio 17.
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Myös suhteellisen suuret tuontitullit (noin 25 prosent-
tia), joita EU asetti vuonna 2015 Kiinan ja Taiwanin teräs-
tuonnille ovat vaikuttaneet positiivisesti alan näkymiin. 
Mikäli Euroopassa siirrytään elvyttävämpään finanssipoli-
tiikkaan, myös metallituotteiden, kuten teräksen kysynnän 
voidaan odottaa vahvistuvan infrastruktuuri-investointi-
en myötä. Toimialan arvonlisäys kasvoi viime vuonna noin 
13 prosenttia. Tälle vuodelle ennustetaan noin 7 prosentin 
kasvua. Vuonna 2017 arvonlisäys kasvaa kolmen prosentin 
vauhtia ja vuonna 2018 runsaan kahden prosentin vauhtia.

Kuvio 18. Metallien jalostuksen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
vii va=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Metallituotteiden valmistus

Metallituotteiden valmistus on toiseksi suurin metalliteol-
lisuuden (24,25,28,29 ja 30) toimialoista ja se työllisti viime 
vuonna 44 300 henkilöä. Toimialalla pienten ja keskisuur-
ten yritysten merkitys on suuri. Tyypillisesti sen tuotanto 
koostuu rakentamiselle ja kone- ja laiteteollisuudelle toi-
mitettavista välituotteista ja vientimarkkinoille toimitetta-
vista tuotteista. Alihankintatoimialana se kilpailee suhteel-
lisen lähellä sijaitsevien matalien tuotantokustannusten 
maiden, kuten esimerkiksi Viron, Latvian ja Puolan, kans-
sa. Metallituotteiden valmistus on supistunut viimeiset vii-
si vuotta. Tänä vuonna alan ennustetaan kuitenkin käänty-
vän varovaiseen yhden prosentin kasvuun. Tätä käännettä 
tukee alan alkuvuoden positiivinen kehitys, jota selittää 
ainakin rakentamisen vahva kasvu. Ensi vuonna alan en-
nustetaan kasvavan jo vajaan neljän prosenttiin vauhtia ja 
vuonna 2018 toimiala kasvaa vajaat kolme prosenttia.

Kuvio 19. Metallituotteiden valmistuksen arvonlisäyksen määrä (yh-
te näinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus en-
nuste).
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Elektroniikkateollisuus

Elektroniikkateollisuuden suurin yritys on edelleen No-
kia, joka on nykyisin lähinnä televerkkoyritys. Nokia ja 
ranskalais-amerikkailainen Alcatel-Lucent fuusioituivat 
tämän vuoden alussa. Tämän toimialan tuotantoon vaikut-
taakin merkittävästi se onnistuuko Nokia nyt yhdistämään 
omat vahvuudet langattomissa verkoissa Alcatel-Lucentin 
vahvuuksiin kiinteiden verkkojen puolella. Ratkaisevaa 
on myös se, miten Nokia onnistuu 5G verkkoteknologian 
kanssa. Fuusion seurauksena Nokia on jo ilmoittanut vä-
hentävänsä maailmanlaajuisesti henkilöstöään. Se riski, et-
tä yhdistymisen jälkeisistä päällekkäisyyksistä aiheutuvat 
henkilöstövähennykset tullaan tekemään ennemmin Suo-
mesta kuin Ranskasta näyttää käyneen toteen. Nokia on ir-
tisanonut Suomesta reilut 1000 työntekijää kun vastaavasti 
Ranskasta työntekijöitä on irtisanottu huomattavasti vä-
hemmän.

Elektroniikkateollisuus ei ainakaan lähivuosina pa-
laa enää siihen suuruuteen, jossa toimiala oli ennen vuo-
den 2009 finanssikriisiä. Viime vuonna ala työllisti 23500 
työntekijää kun vuonna 2007 alalla työskenteli vielä 44000 
työllistä. Alan arvonlisäyksen määrä on kuitenkin edelleen 
merkittävä. Viime vuonna elektroniikkateollisuuden ar-
vonlisäys supistui 5,4 prosenttia. Tänä vuonna elektroniik-
kateollisuuden arvonlisäyksen arvioidaan supistuvan viisi 
prosenttia. Vuonna 2017 toimialan tuotannon ennustetaan 
kasvavan kahden prosentin vauhdilla ja vuonna 2018 run-
saan kahden prosentin vauhtia. Kasvua syntyy, kun uusia 
yrityksiä perustetaan ja nuoret yritykset kasvavat. Nokia al-
kaa kasvaa, kun 5g verkkoon aletaan investoida - mahdolli-
sesti vasta parin vuoden kulutta. 
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Kuvio 20. Elektroniikkateollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennus-
te).

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Q26 Q26 (ennuste)

Sähkölaitteiden valmistus

Sähkölaitteiden valmistuksen tuotanto on sidoksissa mui-
den toimialojen kehityksen välituotekysynnän kautta. 
Sähkölaitteiden valmistus on myös vientimarkkinoiden 
kysynnästä ja erityisesti Euroopan investointisyklistä riip-
puvainen toimiala. Toimialan arvonlisäys on kasvanut vuo-
desta 2013 lähtien. Viime vuonna toimialan arvonlisäys 
kasvoi vajaat kolme prosenttia. Tälle vuodelle ennustetaan 
kahden prosentin kasvua. Vuonna 2017 toimiala kasvaa 2,6 
prosenttia ja vuonna 2018 runsaan kolmen prosentin vauh-
tia. 

Kuvio 21. Sähkölaitteiden valmistamisen arvonlisäyksen määrä (yh-
tenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus en-
nuste).
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Q27 Q27 (ennuste)

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Kone – ja laiteteollisuuden suuryritysten merkitys on kes-
keinen Suomen teollisuudelle. Kone- ja laiteteollisuus on-
kin Suomen suurin teollinen toimiala TOL luokituksen 
2-numerotasolla. Päämiehinä niiden saamat tilaukset hei-
jastuvat oman toimialan ja muiden toimialojen alihankin-
tateollisuuteen. Kone- ja laiteteollisuus on vientitoimiala, 
joka ostaa merkittävästi välituotteita metallituoteteollisuu-
delta.   

Vuonna 2015 toimialan arvonlisäys supistui noin pro-
sentin. Tänä vuonna sen odotetaan kasvavan neljä pro-
senttia. Investointien elpyminen Euroopassa ja toimialan 

joidenkin suurten suomalaisten yritysten onnistunut ti-
laushankinta on nostanut alan tuotantoa. Malliennusteet 
lupaavat vuosille 2017 ja 2018 maltillista 1,4 prosentin ja 
noin neljän prosentin kasvua. Varsinkin ensi vuoden kas-
vuluku voisi olla edellä arvioitua suurempi. Ennustettua 
nopeampaan kasvuun voitaisiin päästä, koska metalliraa-
ka-aineet ovat kallistuneet, investoinnit kaivoksiin ja näi-
den raaka-aineiden jalostamiseen kasvavat. Tämä lisäisi 
joidenkin suomalaisten konepajayritysten tuotteiden ky-
syntää maailmalla. 

Kuvio 22. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen arvonlisäyk-
sen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin 
sovite plus ennuste).
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Q28 Q28 (ennuste)

Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 

Moottoriajoneuvojen valmistuksen tuotantomäärä su-
pistuu pitkästä aikaa tänä vuonna, kun Uudenkaupungin 
autotehtaalla valmistaudutaan ottamaan käyttöön Mer-
cedes-Benzin katumaastureiden tuotantolinja. Saman 
tehtaan kasvavan tuotannon vaikutuksesta koko toimialan 
tuotanto kasvaa ensi vuonna 25 prosenttia. Koko toimialan 
tuotannon kasvu jää vuonna 2018 vajaaseen kahteen pro-
senttiin. 

Kuvio 23. Moottoriajoneuvojen ym. valmistuksen arvonlisäyksen 
määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin so-
vi  te plus ennuste).
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Muiden kulkuneuvojen valmistus 

Toimialaan kuuluvat laivojen, veneiden sekä juna- ja rai-
tiotiekaluston valmistus. Pitkälti Turun telakan kasvavan 
tilauskannan ansiosta koko toimialan tuotanto on selväs-
sä nousussa. Jo ensi vuonna Turun telakan luovuttaa Mein 
Schiff –risteilijäaluksen lisäksi matkustajalautan Tallink –
varustamolle. Tämä nostaa jo kuluvan vuoden (2016) tuo-
tannon kasvun 6 prosenttiin. Ensi vuonna alan tuotanto 
suurenee noin neljä prosenttia, mutta tästä eteenpäin jo 
selvästi aiempaa vauhdikkaammin. Vuonna 2019 Turun te-
lakalta luovutettavien laivojen arvo kasvaa jo yli kaksinker-
taiseksi edellisvuodesta. Niinpä vuonna 2018 koko toimi-
alan tuotanto kasvaa vajaat 20 prosenttia. Rauman telakan 
saama tilaus lisää ensi vuonna (2017) toimialan tuotantoa. 
Helsingin telakan jäänmurtajatuotanto on suurimmillaan 
tänä ja ensi vuonna. Suurimmissa vaikeuksissa on Techni-
pin Porin Mäntyluodon telakka, jota uhkaa jopa lakkautta-
minen. Tilauksen saaminen uudesta öljynporauslautasta 
toki pelastaisi telakan. Muiden kuljetusvälineiden tuotan-
toa vahvistaa myös kiskokalustoa valmistavan Transtechin 
hyvä tilanne. Niin ikään huviveneiden tuotanto on kasvus-
sa.

Kuvio 24. Muiden kulkuneuvojen valmistuksen arvonlisäyksen mää-
rä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite 
plus ennuste).
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Q30 Q30 (ennuste)

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja 
asennus

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus toimiala 
tarjoaa muille teollisuuden toimialoille tukevaa toimin-
taa. Käytännössä sen kokonaistuotos on suurelta osin mui-
den toimialojen välituotekäyttöä. Muuan muassa proses-
siteollisuuden huoltoseisokit vaikuttavat tämän toimialan 
tuotantoon merkittävästi ja aikaansaavat suurta vaihtelua 
tuotantoluvuissa. Viime vuonna toimialan arvonlisäys kas-
voi noin 11 prosenttia, mikä johtui suurelta osin Nesteen ja 
Borealiksen saman vuoden suurista huoltoseisokeista. Tä-
nä vuonna toimialan tuotanto supistuu kolme prosenttia ja 
vuonna 2017 noin yhden prosentin. Vuodelle 2018 ennus-
tetaan taas vajaan neljän prosentin kasvua. Alan luonteen 
vuoksi ennusteeseen sisältyy paljon epävarmuutta. 

Kuvio 25. Koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen 
arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katko-
viiva=mallin sovite plus ennuste).
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Rakentaminen

Rakentamisen arvonlisäys kasvoi viime vuonna yhden pro-
sentin, kun se tätä aiemmin oli supistunut vuodesta 2012 
lähtien. Tänä vuonna rakentaminen kasvaa kuitenkin jo 
huomattavasti vauhdikkaammin, kuusi prosenttia. Kasvu 
jatkuu vuonna 2017 viiden prosentin vauhtia. Vuonna 2018 
rakentamisen kasvuvauhti on jo maltillisempi, 2,6 prosent-
tia. 

Rakentaminen on alkuvuoden tietojen mukaan lähtenyt 
kasvamaan nopeasti. Taustalla on rakentamisen kiihtymi-
nen niin asuinrakennuksissa kuin myös muun tyyppisissä 
rakennuksissa. Myös maarakentaminen jatkaa sekin kas-
vussa tänä vuonna. Rakenteilla on paljon isoja hankkeita 
kuten Kalasataman REDI ja Pasilan Tripla, näissä molem-
missa yhdistyy niin asuinrakentaminen kuin myös liiketila-
rakentaminen. Lisäksi esimerkiksi Äänekoskella rakenne-
taan uutta sellutehdasta ja Helsinki-Vantaan lentokenttää 
laajennetaan. Rakentamisbuumi ei myöskään rajoitu pel-
kästään pääkaupunkiseudulle vaan rakentaminen on vil-
kasta myös esimerkiksi Tampereella ja Oulussa.

Kuvio 26. Rakentamisen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva= 
todellinen tuotanto, katko viiva=mallin sovite plus ennuste).
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QF QF (ennuste)

Maaliikenne

Maaliikenne, johon kuuluu sekä auto- että kiskoliikenne, 
on selvästi suurin kuljetustoimiala. Sen tuotanto on riip-
puvainen metsätalouden, raskaan teollisuuden ja rakenta-
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misen aktiviteetista. Maaliikenne kasvoi viime vuonna 1,6 
prosenttia. Näinkin nopeata kasvua voidaan pitää yllätyk-
sellisen nopeana, koska samaan aikaan teollisuus supistui 
tuntuvasti ja rakentaminen kasvoi vain prosentin. Tämä 
vuonna maaliikenteen odotetaan kasvavan prosentin ja en-
si vuonna runsaat kaksi prosenttia. Rakentamisen vauhdin 
hidastuminen vaikuttaa osaltaan siihen, että maakuljetus-
ten kasvu tyrehtyy vuonna 2018.  

Kuvio 27. Maaliikenteen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q49 Q49 (ennuste)

Vesiliikenne

Vesiliikenteeseen vaikuttavat suurin piirtein samat tekijät 
kuin maaliikenteeseen. Vesiliikenne on tosin vielä maalii-
kennettäkin riippuvaisempi ulkomaankaupan volyymeista. 
Toisin kuin maaliikenne vesiliikenne on supistunut tun-
tuvasti vuosina 2015–2016. Viime vuonna vesiliikenteen 
arvonlisäys pieneni lähes kymmenen prosenttia ja tänä 
vuonna se supistuu vielä 5 prosenttia lisää. Ensi vuodelle 
odotamme pientä, parin prosentin kasvua ja taas vuodelle 
2018 samansuuruista pienennystä.

Kuvio 28. Vesiliikenteen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q50 Q50 (ennuste)

Ilmaliikenne

Tilastotiedot ilmaliikenteestä ovat perin vajavaisia. Niinpä 
se, miksi ilmaliikenteen arvonlisäys supistui vuonna 2015 
peräti 22,8 prosenttia, on jäänyt osaksi arvoitukseksi. Osin 
viime vuoden tuotannon tason reilun pudotuksen vaiku-
tuksesta ilmaliikenteen arvonlisäyksen ennustetaan su-

pistuvan tänä vuonna vielä 5 prosenttia. Tämä ennuste on 
sikäli epäluotettava, että Finnair on raportoinut niin henki-
lö- kuin rahtiliikenteen kasvaneen. Ensi vuonna ilmaliiken-
ne kasvaa jo 2,6 prosenttia ja vuonna 2018 suurin piirtein 
samaa tahtia.

Kuvio 29. Ilmaliikenteen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q51 Q51 (ennuste)

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta on hyvin riip-
puvainen sen tuotteiden kysynnästä muiden toimialojen 
välituotepanoksina. Viime vuonna toimialan tuotanto py-
syi lähes ennallaan ja tänä vuonna sen odotetaan kasva-
van yhden prosentin. Kansantalouden kasvuvauhdin hie-
noinen nopeutuminen nostaa toimialan tuotannon kasvun 
ensi vuonna noin kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 va-
rastointi ja liikennettä palveleva toiminta kasvaa mallien-
nusteemme mukaan 2,7 prosenttia.

Kuvio 30. Varastointi ja liikennettä palvelevan toiminnan arvonlisäyk-
sen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin 
so vi te plus ennuste).
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Q52 Q52 (ennuste)

Posti- ja kuriiritoiminta

Printtimedian supistuminen on heikentänyt jyrkästi pos-
tipalvelujen kysyntää. Toimialan tuotanto pieneni viime 
vuonna 11,4 prosenttia. Tänä vuonna tuotanto on supistu-
massa vielä 5 prosenttia lisää. Toimialan tuotannolle on 
ominaista negatiivinen trendi ja sen tuotanto supistuu jat-
kossa vuosina 2017 ja 2018 1-2 prosenttia vuodessa huoli-
matta siitä, että muu kansantalous kasvaa. Tuotannon hi-
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dastuminen ei tosin ole enää yhtä nopeata kuin parina 
viime vuonna. Siihen on vaikuttamassa muun muassa se, 
että verkkokaupan yleistymisen myötä pakettien kuljetus 
lisääntyy.

Kuvio 31. Postin ja kuriiripalveluiden arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennus-
te).
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Q53 Q53 (ennuste)

Kustannustoiminta 

Kustannustoiminta kuuluu myös niihin toimialoihin, jot-
ka häviävät viestinnän digitalisoituessa. Viime vuonna 
alan aktiviteetti kutistui runsaat 3 prosenttia. Tänä vuon-
na tuotanto supistuu viisi prosenttia. Malliennusteen mu-
kaan tuotanto kasvaisi vuosina 2017-2018 1–2 prosenttia. 
Tekninen ennuste on liian optimistinen. Voidaan odottaa, 
että toimialan tuotanto supistuu edelleen, joskin aiempaa 
hitaammin.

Kuvio 32. Kustannustoiminnan arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
vii va=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q58 Q58 (ennuste)

Audiovisuaalinen toiminta 

Viime vuonna elokuva-, radio- ja televisiotoiminta supistui 
noin prosentin. Tänä vuonna toimialan tuotanto pienenee 
kolme prosenttia. Jatkossa, vuosina 2017 ja 2018 tuotanto 
jää vuoden 2016 tasolle. Toimiala ei näin ole hyötymässä 
digitalisoinnista. Audiovisuaalinen viestintä tapahtuu yhä 
enemmän internetissä, usein perinteisten toimijoiden ulot-
tumattomissa.

Kuvio 33. Audivisuaalisen toiminnan arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennus-
te).
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Q59_60 Q59_60 (ennuste)

Televiestintä 

Televiestintä on kasvanut Suomessa pitkään. Vuodesta 
2013 lähtien toimiala on kuitenkin supistunut. Viime vuon-
na tuotanto supistui 1,5 prosenttia ja tänä vuonna kolme 
prosenttia. Tästä eteenpäin vuosina 2017 ja 2018 toimiala 
kasvaa 1-2 prosenttia. On ilmeistä, että taloustilanteen lie-
vä paraneminen koko kansantaloudessa näkyisi myös tele-
viestinnässä, joka on kuitenkin keskipitkällä aikavälillä kas-
vava toimiala.

Kuvio 34. Televiestinnän arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q61 Q61 (ennuste)

Tietojenkäsittelypalvelu 

Viime vuonna tietojenkäsittelypalveluiden työllisten mää-
rä ylitti jo 60  000 henkilön rajan. Toimiala kasvoi viime 
vuonna yli 10 prosenttia. Tänä vuonna (2016) kasvu hidas-
tui pariin prosenttiin. Kasvua on rajoittanut tälle toimi-
alalle kuuluvan Microsoft Mobile Oy:n toiminnan jyrkkä 
supistuminen. Vuodesta 2017 eteenpäin Nokiaan kuulunei-
den matkapuhelintoimintojen alasajo ei enää vaikuta. Toi-
mialan kasvu saa jatkossa vauhtia Nokialta ja Microsoftilta 
vapautuneen työvoiman työllistymisestä. Myös elinkeino-
rakenteen muutos aikaansaa toimialalle positiivista kasvut-
rendiä. Toimialasta on myös tulossa myös tärkeä vientiala. 
Viime vuonna tietojenkäsittelypalveluiden vienti kasvoi 43 
prosenttia. Tietojenkäsittelypalvelut kasvavat ensi vuonna  
8 prosenttia ja seuraavana vuonna 14 prosenttia. 
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Kuvio 35. Tietojenkäsittelypalveluiden arvonlisäyksen määrä (yhte-
näinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus en-
nuste).
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Tekniset palvelut 

Teknisiin palveluihin kuuluu erilaisia insinööritoimisto-
ja, jotka suunnittelevat muiden toimialojen investointeja. 
Tämä näkyy toimialan tuotoksen malliyhtälössä, jossa vä-
lituotekysyntää kuvaava muuttuja saa suuren kertoimen. 
Toimialan viime vuosien nopeahko kasvu selittyy kotimai-
sen rakentamisen vauhdittumisesta. Suomen tavaraviennin 
heikko menestys ja kansainvälisten raaka-ainemarkkinoi-
den heikko tila on taas vaikuttanut negatiivisesti teknis-
ten palveluiden kysyntään. Viime vuonna tekniset palve-
lut kasvoivat neljä prosenttia ja tänä vuonna kasvu yltää jo 
10 prosenttiin. Tästä eteenpäin kasvuvauhti hidastuu osin 
seurauksena rakentamisen kasvun hidastumisesta. Tekni-
set palvelut kasvavat vuonna 2017 kaksi prosenttia ja vuon-
na 2018 noin kolme prosenttia.

Kuvio 36. Teknisten palveluiden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Q71 Q71 (ennuste)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 

Perinteisesti suuri osa tämän toimialan tuotannosta sijoit-
tuu ns. kolmannelle eli voittoa tavoittelemattomalle sekto-
rille. Nokian hajoamisen seurauksena työmarkkinoille on 
tullut runsaasti tutkimus- ja kehitystyössä harjaantunei-
ta henkilöitä, mikä on luonut tilaisuuksia muille yrityksil-
le rekrytoida näitä. Osin tämä on synnyttänyt kokonaan 
T&K:hon keskittyneitä itsenäisiä yrityksiä tai tytäryrityk-
siä, jotka kuuluvat johonkin suurempaan konserniin. Toi-

mialan tämän vuoden 16 prosentin kasvun taustalla vaikut-
taa ilmeisesti tämä ilmiö. Arvioon, että tämän vuoden kasvu 
olisi näin suuri, liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Em. 
arvio perustuu palveluyritysten liikevaihtotilastoon, mikä 
ei saa tukea palkkasummatilastosta. Toimialan tuotannon 
ennustetaan kasvavan vuonna 2017 1,6 prosenttia ja vuonna 
2018 noin prosentin. Nämä malliennusteet ovat hyvin va-
rovaisia. Voisi odottaa, että tämän pienen toimialan kasvu 
tulee olemaan tätä nopeampaa.

Kuvio 37. Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen arvonlisäyk-
sen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin 
sovi te plus ennuste).
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Liite 1. Tuotannon monimutkaisuus

Matti Kari ja Eero Lehto

Tuote luokitellaan sitä monimutkaisemmaksi, mitä har-
vempi maa vie sitä ulkomaille ja mitä monimutkaisempia 
sitä vievät maat ovat. Kun taas tarkastellun maan tuotanto 
on monimutkainen, jos sen vientituotanto on laaja-alaista 
ja vientituotteet keskimäärin luokiteltu monimutkaisiksi. 
Käytännössä tuotteen ja talouden monimutkaisuus laske-
taan iteratiivisesti (ks. Abdon ym., 2010) niin, että tuot-
teen monimutkaisuus lopulta perustuu sitä tuottavan maan 
talouden arvioituun monimutkaisuuteen.

Monipuolinen vientituotanto vaatii sitä, että maahan 
on kertynyt monipuolista kyvykkyyttä ja osaamista. Mo-
nipuolinen vientituotanto kertoo maan tuotannon moni-
mutkaisuudesta. Myös se lisää maan tuotannon monimut-
kaisuutta, että maan vientituotteita pystytään tuottamaan 
vain harvoissa maissa. Tämä johtuu siitä, että mitä pienem-
mässä määrässä maita voi tuottaa tavaraa, sitä erikoistu-
neempaa ja vaikeammin hankittavissa olevaa kyvykkyyt-
tä sen valmistamiseen vaaditaan (ks. Abdon ym., 2010).   

Tuotannon monimutkaisuuden on havaittu olevan 
vahvassa yhteydessä talouden kasvuun ja kehitykseen. 
Tuotannon monimutkaisuus tarvitsee monipuolista ja 
korkeatasoista osaamista, joka mahdollistaa korkean tuot-
tavuuden toiminnan. Tämä taas puolestaan johtaa no-
peampaan talouden kehitykseen. Tuotannon monimut-
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kaisuuden on havaittu korreloivan voimakkaasti maan 
asukasta kohti lasketun bkt:n kanssa ja tästä suhteesta ha-
vaittavat poikkeavuudet ennustavat maan tulevaa talous-
kasvua. Maat pyrkivät konvergoitumaan niiden talouden 
monimutkaisuuden mukaista tulotasoa kohti (ks. Abdon 
ym., 2010; Hidalgo ja Hausmann, 2009).

Monimutkainen tuote eroaa niin sanotuista korkean tek-
nologian tuotteista joidenkin merkityksellisten tekijöiden 
osalta. Korkean teknologian tuote vaatii suurta T&K-pa-
nosta, mutta itse sen valmistus voi olla helposti kopioitavaa 
ja yksinkertaista. Tästä oiva esimerkki on matkapuhelinten 
tuotanto, joka on nyttemmin keskittynyt matalan kustan-
nustason maihin. Sen sijaan monimutkaisissa tuotteissa it-
se tuotanto on vaativaa: se voi edellyttää vaikeasti hallitta-
vaa prosessia tai valmistusvaiheita, joissa kokemus, taito ja 
sanaton tieto ovat tärkeitä. Keskimäärin monimutkainen 
tieto työllistää nimenomaan kehittyneissä maissa ja niiden 
kohdalla myynnistä saadut tulot jaetaan tasaisemmin kuin 
sellaisissa korkean teknologian tuotteissa, joissa itse val-
mistus on yksinkertaista. 

OEC (Observatory of Economic Complexity) on tuo-
tannon monimutkaisuutta seuraava taho, joka esittää mai-
den sekä tuotteiden monimutkaisuutta kuvaavia indekse-
jä eri vuosille. OEC:n uusimman (2014) listauksen mukaan 
Suomi oli tuotannoltaan maailman seitsemänneksi moni-
mutkaisin maa. Listan kärjessä olivat järjestyksessä Japa-
ni, Sveitsi, Saksa, Ruotsi ja Yhdysvallat. Suomen sijoitus oli 
Ruotsin jälkeen Pohjoismaiden toisiksi paras. Parhaimmil-
laan Suomen sijoitus oli vuonna 2007, jolloin se oli neljäs. 

Monimutkaiset tuotteet ovat tyypillisesti kemianteolli-
suuden tuotteita, metalleja sekä koneita, laitteita ja inst-
rumentteja. Yksinkertaiset tuotteet puolestaan ovat tyy-
pillisesti raaka-aineita, puuta sekä eläin- ja kasvituotteita, 
eli erilaisia alhaisen jalostusasteen tuotteita. Sadasta mo-
nimutkaisimmasta tuotteesta, Suomesta vietiin 36 tuotet-
ta yli 50 miljoonan dollarin arvosta (ks. liitetaulukko L2). 
Monimutkaisimpia Suomen suuria vientituotteita olivat 
esimerkiksi fysikaaliseen ja kemialliseen analyysiin käy-
tettävät kojeet, erilaiset mittauslaitteet ja -kojeet, tietyt ke-
mikaalit, kiillotetut ja läpikuultavat paperit sekä voiman-
siirtoakselit.  

Suomen 50 suurinta vientituotetta sisältää sekä erittäin 
monimutkaisia että erittäin yksinkertaisia tuotteita (ks. lii-
tetaulukko L3). Monimutkaisuuden perusteella listan ääri-
päät ovat kiillotetut ja läpikuultavat paperit (monimutkai-
suus 22/1220) ja kulta (monimutkaisuus 1205/1220). Muita 
monimutkaisia ja suuria vientituotteita olivat voimansiir-
toakselit, koneet joilla on itsenäinen tehtävä, sellukattilat ja 
paperikoneet, hanat ja venttiilit, seosteräksestä valmistetut 
levyt ja puristussytytteiset mäntämoottorit. Suomen suu-
rimmista vientituotteista yksinkertaisia olivat lisäksi esi-
merkiksi maaöljy, sahattu tai veistetty puu, vaneri, kupari, 
kivennäis- ja kemialliset lannoitteet. 
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Sijoitus Maa Monimutkaisuus
1 Japani 2.252
2 Sveitsi 2.103
3 Saksa 2.052
4 Ruotsi 1.891
5 Yhdysvallat 1.800
6 Etelä-Korea 1.739
7 Suomi 1.735
8 Singapore 1.733
9 Tšekki 1.703
10 Itävalta 1.652
11 Yhdistynyt kuningaskunta 1.601
12 Slovenia 1.500
13 Ranska 1.459
14 Unkari 1.432
15 Alankomaat 1.366
16 Slovakia 1.353
17 Irlanti 1.321
18 Tanska 1.262
19 Israel 1.239
20 Meksiko 1.231
21 Norja 1.226
... - -
27 Venäjä 0.984
... - -
29 Viro 0.915
... - -
37 Kiina 0.742

Huomioita: Taulukko kertoo maan sijoituksen tuotannon monimutkai-
suutta kuvaavassa listauksessa. Listaus sisältää 144 maata, taulukkoon 1 
valittiin 20 monimutkaisinta maata, sekä Suomen naapurimaat ja Kiina. 
Lähde: Observatory of Economic Complexity (2014b).

Liitetaulukko L1. Tuotannon monimutkaisuus maittain vuonna 2014.
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Sijoitus Tuote ID Tuote Suomen 
vienti 

(milj. €)

Maailman 
vienti 

(mrd. €)

Yrityksiä1

7 9027 Kojeet fysikaalisen tai kemialliseen analyysiin 151.3 28.8 Vaisala, Savcor
11 9026 Kojeet nesteiden tai kaasujen ominaisuuksien mittaamiseen 59.2 16.2 Vaisala, Gasera, Labkotec
12 3818 Seostetut kemialliset alkuaineet elektroniikassa käyttöä varten 43.9 8.7 Yara, Kemira
14 3002 Ihmisveri 61.6 97.9 ThermoFisher Scientific
22 4806 Kiillotetut ja läpikuultavat paperit 274 1.4 Stora Enso, UPM
23 8483 Voimansiirtoakselit, laakerit ja hammaspyörästöt 426.8 43.8 Wärtsilä, Santasalo Gears, 

Ahmotuote, Teotek, Rauta-
Metalli

25 3822 Taudinmääritys- ja laboratorioreagenssit yms. 155.8 18.2 ThermoFisher Scientific, Medix 
Biochemica, GE Healthcare, 
Orion Diagnostica, Maripoc

28 9031 Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet 170.9 28.9 DA-group, Jaso, Atexon
31 7225 Levyvalmisteet seosteräksestä 326.7 21.2 SSAB
32 8479 Koneet ja laitteet, joilla on itsenäinen tehtävä 575.8 54.6 ABB, Cimcorp, Valmet, Alfa-

Laval
34 9022 Röntgen- ym. -säteilyn käyttöön perustuvat laitteet 307.1 16.2 Planmeca, GE Healthcare, 

Palodex Group
36 2934 Nukleiinihapot ja niiden suolat, yms. 111.4 16.2 Biomedicum Genetics 
43 8414 Ilma- tai tyhjiöpumput, ilma- ja muut kaasukompressorit sekä 

tuulettimet
136.2 56.8 Sulzer Pumps, Fanmet, Halton 

44 8424 Mekaaniset nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai 
sumutuslaitteet

79.8 14.3 Marioff, Finnblast

45 2914 Ketonit ja kinonit, yms. 131 5.5 Borealis
49 2933 Heterosykliset yhdisteet 87.3 49.7 Fermion (Orion)
50 8408 Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidiesel) 304.1 39.6 Wärtsilä
53 8427 Haarukkatrukit 114.4 12.1 Konecranes, Cargotec, Rocla
54 8207 Vaihdettavat työkalut käsityökaluja tai työstökoneita varten 43.7 15.7
55 8481 Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet 402.7 69.5 Metso 
60 8413 Nestepumput 164.1 51.2 Sulzer Pumps 
62 8515 Juotto- tai hitsauskoneet ja -laitteet 106.9 8.4 Kemppi Group 
63 8466 Koneiden 8456-8465 osat ja tarvikkeet 55.9 14.6 Ahmotuote, Alvarin Metalli, 

Tehokoneistus
64 3403 Voiteluvalmisteet ja tekstiiliaineiden ym. rasvakäsittelyyn 

käytettävät valmisteet
107.6 7.1 Neste

66 8475 Koneet lasisuojuksellisten lamppujen kokoamiseksi 62.2 2.3
71 8439 Paperi-, kartonki- ja sellukoneet 369.6 3.7 Valmet, Andritz Finland 
73 7220 Levyvalmisteet ruostumatonta terästä 135.5 3.6 Outokumpu
78 8487 Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähköteknisiä osia 172.4 5.5 Rolls-Royce
79 3906 Akryylipolymeerit, alkumuodossa 39.6 12.3 Kemira
81 2930 Orgaaniset rikkiyhdisteet 45.5 6.2 Kemira
83 2907 Fenolit 215.3 6 Borealis 
89 7110 Platina 38.3 18.9
90 8523 Tiedonkantajat äänen ym. tallennukseen 138.5 41.2
92 8419 Koneet ja laitteet aineiden käsittelyä varten 

lämpötilamuutoksilla
211.5 30.4 Valmet

93 8422 Astianpesu-, pullotus ja pakkauskoneet 58.8 22.1 Jomet, Formeca, Pussikeskus
98 8708 Nimikkeiden 8701—8705 moottoriajoneuvojen osat ja 

tarvikkeet
216 274

Liitetaulukko L2. Suomen monimutkaisimmat tuotteet, joiden vienti ylitti 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2014.

1 Yritysten nimeämiseen liittyy epätarkkuutta.
Huomioita: Taulukko esittää 100 monimutkaisimman tuotteen joukosta ne, joiden osalta Suomen vienti ylitti 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (vuo-
den 2014 tilanne). Tuote ID on HS07 luokituksen 4-numerotason ID. Tuotekuvaukset ovat lyhennettyjä, kuvaukset kokonaisuudessaan: EUVL 285, 
30.10.2015.
Lähde: Observatory of Economic Complexity 2014a; 2014c  
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Sijoitus Tuote ID Tuote Monimut-
kaisuus 
(/1220)

% Suomen 
viennistä

Suomen 
vienti 

(milj. €)

Yrityksiä1

1 2710 Maaöljyt 992 9.90 % 5735.8 Neste Oil
2 4810 Päällystetty paperi 358 7.30 % 4252.9 Stora Enso, UPM, Metsä Group
3 7219 Levyvalmisteet ruostumatonta terästä 178 4.30 % 2484 Outokumpu
4 4407 Sahattu tai veistetty puu 1013 2.70 % 1580.7 Stora Enso, UPM, Metsä Group
5 4703 Kemiallisesti valmistettu sooda- tai sulfaattisellu 560 2.50 % 1437.7 Stora Enso, UPM, Metsä Group
6 4802 Päällystämätön paperi 286 2.10 % 1226.9 Stora Enso, UPM, Metsä Group
7 8703 Autot ja muut moottoriajoneuvot 374 1.90 % 1114 Valmet automotive
8 8517 Puhelimet ja telelaitteet 342 1.80 % 1038.8 Nokia
9 8504 Sähkömuuntajat 172 1.80 % 1031.2 ABB, Vacon
10 8502 Sähkögeneraattoriyhdistelmät ja pyörivät 

sähkömuuttajat
208 1.30 % 782.8 Alstom Finland

11 3004 Lääkkeet 318 1.30 % 730.1 Orion, Bayer 
12 9018 Lääketieteessä käytettävät kojeet ja laitteet 256 1.20 % 708.3 Planmeca 
13 8431 Koneiden ja laitteiden osat (8425-8430 koneisiin) 496 1.20 % 707.6 Konecranes, Cargotec
14 8901 Risteilyalukset ja lastialukset ym. 558 1.10 % 619.5 Meyer Turku

890110 Risteilyalukset ym. henkilönkuljetukseen 
tarkoitetut alukset

1993/4987 0.95 % 554.8 Meyer Turku

15 8479 Koneet ja laitteet joilla on itsenäinen tehtävä 32 0.99 % 575.8 ABB, Cimcorp, Valmet
16 4811 Muu päällystetty, kyllästetty ym. paperi 445 0.96 % 556.3 Stora Enso, UPM, Metsä Group
17 7901 Muokkaamaton sinkki 833 0.90 % 522.4 Boliden
18 4412 Vaneri 954 0.87 % 508.1 Stora Enso, UPM, Metsä Group
19 8501 Sähkömoottorit ja -generaattorit 446 0.86 % 498.3 ABB
20 4804 Päällystämätön voimapaperi 595 0.80 % 463.7 Stora Enso, UPM, Metsä Group
21 8428 Muut nosto-, käsittely-, lastaus- ja purkauskoneet 118 0.79 % 459.9 Cargotec, Konecranes
22 7502 Muokkaamaton nikkeli 721 0.79 % 458.4 Boliden, Norilsk Nickel
23 7403 Puhdistettu kupari ja kupariseokset 1100 0.74 % 429.1 Boliden Harjavalta 
24 8483 Voimansiirtoakselit, laakerit ja hammaspyörästöt 23 0.73 % 426.8 Wärtsilä, Santasalo Gears, 

Ahmotuote, Teotek, Rauta-
Metalli

25 4301 Raa’at turkisnahat 514 0.73 % 423 Saga Furs
26 8474 Kivien, malmien ym. käsittelyyn tarkoitetut koneet 526 0.72 % 419.3 Metso 
27 4805 Muu päällystämätön paperi 431 0.70 % 404.2 Stora Enso, UPM, Metsä Group
28 8481 Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet 55 0.69 % 402.7 Metso 
29 3901 Eteenipolymeerit alkumuodossa 641 0.65 % 378.6 Kemira
30 3006 Haavanompeluaineet ja sen kaltaiset 

farmaseuttiset tuotteet
167 0.64 % 374.9

31 8439 Paperi-, kartonki- ja sellukoneet 71 0.64 % 369.6 Valmet, Andritz Finland
32 8701 Traktorit 136 0.61 % 353 AGCO Suomi 
33 4011 Ulkorenkaat, pneumaattista kumia 511 0.57 % 333.5 Nokian renkaat
34 7225 Levyvalmisteet seosterästä 31 0.56 % 326.7 SSAB
35 8536 Sähkölaitteet, sähkövirtapiiriin liittyvät 282 0.56 % 323.7 ABB, Ensto
36 7108 Kulta 1205 0.55 % 316.9 Agnico Eagle
37 8430 Muut maan, malmien ym. siirto-, tasoituslaitteet 

ym.
934 0.54 % 314.6 Metso 

38 8704 Moottoriajoneuvot tavarankuljetukseen 530 0.53 % 309.4
39 9022 Röntgen-, ym. -säteilyn käyttöön perustuvat 

laitteet
34 0.53 % 307.1 Planmeca, GE Healthcare, 

Palodex Group
40 8436 Muut maanviljelys-, metsän-, siipikarjan- ja 

mehiläistenhoitokoneet
177 0.52 % 304.1

41 8408 Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- ja 
puolidiesel)

50 0.52 % 304.1 Wärtsilä

42 3507 Entsyymit 447 0.51 % 296.6 Roal, Genencor international 
43 8503 Koneiden 8501 ja 8502 osat 348 0.51 % 294.3
44 8544 Eristetty lanka, kaapeli ja sähkönjohtimet 820 0.50 % 289 PKC Group, Prysmian 
45 8471 Tietokoneet ja niiden yksiköt 312 0.48 % 280.8
46 3105 Kivennäis- ja kemialliset lannoitteet 993 0.47 % 274.7 Yara Suomi 
47 4806 Kiillotetut ja läpikuultavat paperit 22 0.47 % 274 Stora Enso, UPM, Metsä Group
48 3920 Muoviset levyt, laatat, kalvot ja nauhat 452 0.47 % 274 Bemis, Biaxis 
49 3902 Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit 602 0.47 % 274
50 8412 Muut voimakoneet ja moottorit 112 0.47 % 271 ABB, Wärtsilä

Liitetaulukko L3. Suomen tärkeimmät vientituotteet ja niiden monimutkaisuus (vuonna 2014).

1 Yritysten nimeämiseen liittyy epätarkkuutta.
Huomioita: Taulukko esittää Suomen 50 suurinta vientituotetta viennin suuruuden mukaisessa järjestyksessä, viennin arvon sekä näiden tuotteiden si-
joituksen monimutkaisuuslistauksessa. Tuote ID on HS07 luokituksen 4-numerotason ID. Tuotekuvaukset ovat lyhennettyjä, kuvaukset kokonaisuu-
dessaan: EUVL 285, 30.10.2015.
Lähde: Observatory of Economic Complexity (2014a; 2014c.)


