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Viime vuonna sekä vienti että tuonti kasvoivat voimak-
kaasti (kumpikin 5,6 prosenttia) osin koronakriisistä toi-
pumisen seurauksena. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla 
tavaraviennin kasvu on ollut viimevuotista vaisumpaa. 
Sitä vastoin sekä tavaroiden että palveluiden tuonti on 
kasvanut voimakkaasti. Palvelutuonnin kasvu, joka oli 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15,7 prosenttia ja toi-
sella peräti 21 prosenttia, selittyy suurelta osin matkailu- 
ja kuljetuspalvelujen tuonnin kasvulla. 

Myös vienti- ja tuontihinnat ovat kasvaneet voimak-
kaasti. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
tuonnin arvo kasvoi noin 24 prosenttia tuonnin volyymiä 
enemmän, ja viennin arvo kasvoi noin 23 prosenttia vien-
nin volyymiä enemmän. 

VIENTIKASVU HIDASTUU TÄNÄ VUONNA, 
JATKOSSA MAHDOLLISUUDET PAREMPAAN

 
Tavaraviennin volyymi kasvoi kuluvan vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä 1,3 prosenttia ja supistui toisella 
neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Vaisu kehitys selittyy osin Venä-
jän kanssa käytävän kaupan supistumisella. 

Kuvio 2 osoittaa, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan 
Venäjälle suuntautuvan tavaraviennin arvo on voimak-
kaasta vientihintojen kasvusta huolimatta pienentynyt 
noin puoleen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
Viennin tuleva kehitys riippuukin oleellisesti siitä, löytä-
vätkö yritykset Venäjälle vietäviksi valmistetuille tavaroil-
le vaihtoehtoisia vientikohteita. 

ULKOMAANKAUPPA

Vientikasvu 
notkahtaa

 » Kuluvana vuonna tuonti kasvaa vientiä vahvemmin

 » Tavaraviennin kasvu riippuu Venäjää korvaavien vienti-
kohteiden löytymisestä 

 » Vientihinnat kasvavat melkein tuontihintojen tahdissa

Teollisuuden luottamusindikaattorit kertovat yritysten 
vientiodotusten heikkenemisestä. Toisaalta, esimerkiksi 
Teknologiateollisuuden keväällä ja kesällä keräämien tie-
tojen mukaan alan yritysten vientitilauskanta on edelleen 
lähellä ennätyksellistä tasoa. Suomen tavaraviennillä on-
kin hyvät edellytykset kääntyä kasvuun kuluvan vuoden 
jälkeen. Ennusteskenaariossamme tavaraviennin kasvu 
jää kuluvana vuonna kahteen prosenttiin, mutta nopeu-
tuu kolmeen prosenttiin ensi vuonna.

Kuljetus- ja matkailupalvelujen vienti ei ole toipunut 
koronaviruspandemian aiheuttamasta romahduksesta 
niiden tuonnin tavoin, ja niiden viennin toipumisen ajan-
kohtaa on toistaiseksi vaikea arvioida. Palveluviennin 
kehityksen ennakointia vaikeuttaa myös se, että palve-
luviennin suurin yksittäinen erä – televiestintä-, tietotek-

ULKOMAANKAUPAN KESKEISIÄ ENNUSTELUKUJA

2021 2022e 2023e 2024e
Vienti (%) 5,6 2,6 3,7 4,1
Tuonti (%) 5,6 5,0 1,3 2,4

Tavaroiden ja palve-
luiden tase (Mrd. €)

0,6 -3,1 -1,6 0,6

Vaihtotase (Mrd. €) 2,3 -2,5 -1,0 1,1

Lähde: Tilastokeskus, Labore

Kuva: Pixabay
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niikka- ja tietopalveluiden vienti – vaihtelee erittäin voi-
makkaasti vuosineljänneksittäin, ja sen poikkeuksellisen 
suuri viimevuotinen arvo supistanee palveluviennin kas-
vua tänä vuonna.  Kuluvana vuonna palveluviennin kasvu 
jää ennusteskenaariossamme finanssikriisin ja korona-
viruspandemian välisen ajan keskiarvon (6,7 prosenttia) 
alapuolelle mutta nopeutuu myöhemmin.

TUONNIN KASVU PAINAA VAIHTOTASEEN 
NEGATIIVISEKSI

Tuontihintojen nopeutunut kasvu ei toistaiseksi ole hei-
kentänyt vaihtosuhdetta olennaisesti, koska vientihinnat 
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KUVIO 1. VIENTI JA TUONTI
2005–2024

LISÄTIETOJA

ILKKA KIEMA
tutkimusohjaaja

040 940 2287
ilkka.kiema@labore.fi

www.labore.fi
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KUVIO 2. VENÄJÄN KANSSA KÄYTÄVÄN TAVA
ROIDEN ULKOMAANKAUPPA
2021:01–2022:07

ovat nousseet niihin verrattuna miltei yhtä nopeasti. En-
nusteskenaariossamme tuontihinnat kasvavat jatkossa-
kin vain hivenen nopeammin kuin vientihinnat. Kuluvana 
vuonna tuonnin vientiä vahvempi kasvu painaa kuitenkin 
vaihtotaseen vahvasti negatiiviseksi. Ennusteskenaa-
riossamme vaihtotase on kuluvana vuonna kaksi ja puoli 
miljardia alijäämäinen, ja se kääntyy ylijäämäiseksi vasta 
vuonna 2024.


