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Yhteenveto 

Kiinan merkitys Suomen ja muidenkin länsimaiden kauppakumppanina on 

kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Suomen ja Kiinan taloudet kietoutuvat 

yhteen ulkomaankaupan, tytäryhtiöiden, globaalien arvoketjujen ja ulkomaisten 

sijoitusten kautta. Tilastokeskuksen mikro- ja makroaineistojen avulla voidaan 

tuottaa uutta tietoa ja vahvistaa olemassa olevia käsityksiä Suomen talouden 

Kiina-riippuvuuksista. Tätä raporttia varten analysoitiin ja yhdisteltiin 

kansantalouden tilinpidon, yritystilastojen ja henkilötilastojen aineistoja.  

Selvityksen perusteella Suomessa oli noin 12 400 Kiinan kanssa vähäisessäkään 

määrin suoraa ulkomaankauppaa harjoittavaa yritystä vuonna 20211. 

Kun Kiinan viennin tai tuonnin vähimmäisarvoksi asetetaan viisi tuhatta euroa, 

vähenee Kiinan kanssa suoraa ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten määrä 

puoleen eli 6 200 yritykseen. Ainoastaan noin kahdellasadalla 

kolmellakymmenellä Suomessa toimivalla yrityksellä Kiinan-viennin arvo ylitti 

miljoona euroa. Yrityskohtaisia tarkasteluja erityisesti ostojen osalta rajoittaa 

kuitenkin se, ettei analyysissä saada kiinni epäsuoria ostoja Kiinasta. Yritys ei 

välttämättä harjoita itse Kiinan-tuontia mutta ostaa Kiinasta tuotuja raaka-aineita 

muilta kotimaisilta tai ulkomaisilta toimijoilta, tai Kiinasta peräisin olevat 

materiaalit muodostavat osan jostakin toisesta maasta tuodusta tuotannossa 

tarvittavasta tavarasta. 

Suomen Kiinan kanssa käydyn kaupan työllisyysvaikutuksia selvitettiin 

painottamalla yrityksen henkilötyövuosia Kiinan-vientiliikevaihdolla ja Kiinan 

tuonnin osuudella yrityksen ostoista. Kiinan viennin suora työllisyysvaikutus on 

arviolta 6 800 henkilötyövuotta ja Kiinan tuonnin 15 500 henkilötyövuotta. 

Työllisyysvaikutukset ovat suurimpia teollisuuden ja kaupan toimialoilla, kaupan 

aloilla selkeästi tuontiin painottuen. 

Teollisuuden aine- ja tarvikekäytössä suora Kiina-riippuvuus näyttäytyy yleensä 

ottaen rajallisena ilmiönä, mutta tulokset paljastavat ennen kaikkea 

mielenkiintoisia eroja toimialojen välillä. Kiina-riippuvaisten tuotteiden rooli 

panoskäytössä on näkyvintä tekstiili- ja elektroniikkateollisuudessa. Etenkin 

tietokoneiden ja elektronisten laitteiden valmistuksessa 22 prosenttia tutkituista 

toimipaikoista käytti vuonna 2021 tuotannossaan runsaasti (vähintään 10 

prosenttia panoskäytön arvosta) hyödykkeitä, jotka ovat erityisen riippuvaisia 

Kiinan-tuonnista. Työllisyysvaikutusten osalta jälkimmäisten toimipaikkojen 

rooli on tätäkin suurempi, sillä niissä tehtiin arviolta lähes kolmannes toimialansa 

yhteenlasketuista henkilötyövuosista samalla ajanjaksolla. 

Raportissa on tarkasteltu myös Suomen palveluvientiä, josta Kiinan osuus oli noin 

viisi prosenttia vuonna 2021. Palveluviennissä Kiinan merkitys Suomelle on 

huomattavasti pienempi kuin Yhdysvaltojen tai EU:n. Suomen palveluviennistä 

EU-maihin suuntautui lähes puolet ja Yhdysvaltojen osuus oli hieman yli 

viidennes. Suurin osa Suomen palveluviennistä Kiinaan on T&K-toiminnan 

tuloksena saatuja lisenssituloja. 

  

 
1 Ulkomaankaupalla, ja siten edelleen viennillä ja tuonnilla, viitataan tässä raportissa sekä tavara- että palvelukauppaan 

ellei toisin mainita. 
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Seuraavassa tiivistetysti selvityksen muutamia keskeisiä johtopäätöksiä: 

 

*bruttoarvonlisäys = BKT - tuoteverot + tuotetukipalkkiot 

  

Suomen vaihtotase Kiinan kanssa on ollut alijäämäinen vuodesta 2012 alkaen 
johtuen tavaratuonnin voimakkaasta kasvusta.

Kiinan kanssa ulkomaankauppaa harjoittaa Suomessa noin 12 400 yritystä, 
mutta ainoastaan 230:llä yrityksellä viennin arvo ylittää miljoonaa euroa.

Kiinan viennistä kotimaista arvonlisää oli euromääräisesti n. 3,2 miljardia euroa, 
joka vastasi noin 1,6 % Suomen kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä* vuonna 
2020. 

Kiinan viennin suora työllisyysvaikutus on arviolta 6 800 henkilötyövuotta ja 
Kiinan tuonnin 15 500 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutukset ovat suurimpia 
teollisuuden ja kaupan toimialoilla.

Kiinalaisten Suomeen tekemien suorien sijoitusten arvo vuoden 2021 lopussa oli 
4,5 miljardia euroa, mikä vastaa noin 5,9 % kaikista ulkomaisista sijoituksista

Valtaosa Suomen teollisista toimipaikoista on raaka-ainekäyttönsä osalta 
riipumattomia suorasta Kiinan-tuonnista, mutta riippuvuudessa on toimialojen 
välillä merkittäviä eroja.
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Johdanto 

Kiina on bruttokansantuotteella mitattuna maailman toiseksi suurin talous 

Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinan väestömäärä on noin nelinkertainen verrattuna 

Yhdysvaltoihin, jolloin Yhdysvaltojen ohittamisenkaan tulevaisuudessa ei pitäisi 

olla erityisen vaikeaa. Toistaiseksi näin ei ole kuitenkaan käynyt ja Kiinan kirikin 

näyttää hiipuneen viime vuosina (kuvio 1).  

Jatkossa Kiinan BKT:n kasvumahdollisuuksia rajoittaa väestön väheneminen. Yle 

uutisoi 17.1 Kiinan väestömäärän kääntyneen laskuun vuonna 2022 ensimmäistä 

kertaa yli 60 vuoteen. YK:n väestökehitystä kuvaavien ennusteiden mukaan 

vuonna 2050 Kiinassa asuu noin 1,3 miljardia ihmistä, mikä on 110 miljoonaa 

ihmistä vähemmän kuin nyt. 

Euroopan unioni nykyisillä jäsenmailla on BKT:llä mitattuna melko 

samankokoinen talousalue kuin Kiina. Suomen bruttokansantuote vuonna 2021 

oli noin 1,7 prosenttia Kiinan BKT:stä.   

Kuvio 1. Bruttokansantuote 1990–2021, miljardia dollaria 

 
Lähde: World Development Indicators database, World Bank. 

Kiinan merkitys Suomen taloudelle on kasvanut 2000-luvulla erityisesti 

lisääntyneen tavaratuonnin kautta. Kiinan osuus Suomen ulkomaisista menoista 

on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 alkaen ja vuonna 2021 Kiinan osuus 

Suomesta ulkomaille maksetuista menoista oli 6,6 prosenttia. Kiinasta saatavien 

tulojen osuus puolestaan vuonna 2021 oli noin 4 prosenttia kaikista Suomen 

ulkomaisista tuloista. Tulo-osuus on säilynyt samalla tasolla vuodesta 2006 

alkaen lukuun ottamatta finanssikriisin jälkeisiä vuosia 2009 ja 2010, jolloin 

Kiinan osuus ulkomaisista tuloista kasvoi tilapäisesti yli 5 prosenttiin.  

Suomen vaihtotase Kiinan kanssa on ollut alijäämäinen vuodesta 2012 alkaen 

johtuen tavaratuonnin voimakkaasta kasvusta. Kuviosta 2 voidaan myös huomata, 

että valtaosa reaalitalouteen liittyvistä rahavirroista Kiinan kanssa liittyy 

tavarakauppaan. Suomen tuloista vuositasolla noin kaksi kolmasosaa kertyy 

tavaraviennistä, ja menoista tavaratuonti kattaa vielä tätäkin suuremman osuuden. 

Suomen Kiinan-viennistä palveluiden osuus on ollut noin kolmenkymmenen 

prosentin tasolla eli samaa tasoa kuin palveluiden osuus Suomen 

kokonaisviennistä keskimäärin. Koronapandemian myötä Kiinan-viennin 

palveluiden osuus on kuitenkin pienentynyt, ja tähän on vaikuttanut erityisesti 

https://yle.fi/a/74-20013186
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matkailutulojen pieneneminen eli kiinalaisten matkailijoiden väheneminen. 

Vuoden 2022 kolmen kvartaalin ennakollisten tietojen mukaan palveluviennin 

osuus koko Kiinan viennistä näyttäisi laskeneen alle neljännekseen.  

Ulkomaankaupan ja matkailun lisäksi suomalaisilla yrityksillä on myös 

tytäryhtiöitä Kiinassa. Näiden yritysten liikevaihto ja kulut kuuluvat tilastoinnissa 

Kiinan talouteen, mutta toiminnasta kertyvät tuotot kirjataan Suomelle. Kiinan 

tytäryhtiöistä vuonna 2021 kertyi tuloja Suomeen 154 miljoonaa euroa. 

Kuvio 2. Suomi-Kiina vaihtotase 2006–2021, miljoonaa euroa 

 
Lähde: Tilastokeskus, Maksutase. 

Vuonna 2021 Suomen vienti Kiinaan, huomioiden sekä tavarat että palvelut, 

muodosti 5 prosenttia Suomen ulkomaanviennistä. Tuonnissa Kiinan osuus oli 8 

prosenttia. Kuviossa 3 esitetään Kiinan-kaupan osuus Suomen ulkomaankaupasta 

ja sen kehitys neljännesvuosittain vuodesta 2013 alkaen vuoden 2022 kolmanteen 

kvartaaliin asti. Vuositasolla tarkasteltuna Kiinan-viennin osuus on noussut 

ajanjaksolla neljästä viiteen prosenttiin mutta näyttää jälleen laskeneen reiluun 

neljään prosenttiin vuoden 2022 aikana. Tuonnissa Kiinan osuus Suomen 

ulkomaankaupasta on kasvattanut merkitystään noin viidestä ja puolesta 

prosentista kahdeksaan prosenttiin. 

Kuvio 3. Kiinan osuus Suomen ulkomaankaupasta neljännes-
vuosittain 2013Q1–2022Q3, % 
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Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

Tässä raportissa kuvataan Suomen ja Kiinan välisiä talouskytköksiä raportin 

tilaajien kanssa sovittujen aiheiden osalta. Luvussa 2 tarkastellaan suomalaisia 

yrityksiä, jotka harjoittavat ulkomaankauppaa Kiinan kanssa tai joilla on 

tytäryhtiöitä Kiinassa. Luvussa 3 tutkitaan Suomen talouden Kiina-

riippuvaisuuksia ulkomaisten arvoketjujen kautta. Luvussa 4 puolestaan avataan 

Suomen ja Kiinan välisen palvelukaupan rakennetta ja luku 5 tarjoaa katsauksen 

Suomen ja Hongkongin välisiin kauppasuhteisiin. Luvussa 6 tarkastellaan 

kotimaisen teollisuuden Kiina-riippuvuutta raaka-aineiden ja muiden 

tuotantopanosten osalta. 

1 Kiinan-liiketoimintaa harjoittavat yritykset Suomessa 

Kiinan-liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli Suomessa vuonna 2021 hieman 

alle 12 500 ja ne työllistivät Suomessa yhteensä 526 000 henkilötyövuotta2. 

Valtaosa yrityksistä, 11 000 kappaletta, on pieniä, alle 50 henkilötyövuotta 

työllistäviä yrityksiä. Yritykset sijoittuvat ennen kaikkea kaupan, teollisuuden 

sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoille. 

Kiinan-liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä, jolla on 

joko Kiinan-tuontia tai -vientiä vähäisessäkään määrin (Kiinan-viennin tai -

tuonnin arvo > 0 €), yrityksellä on Kiinassa tytäryhtiö tai yrityksen omistus on 

Kiinassa. Tarkastelussa on huomioitu sekä tavara- että palvelukauppa. 

Valtaosa yrityksistä harjoittaa Kiinan-liiketoimintaa joko viennin tai tuonnin 

kautta. Kappaleessa 2.1 tarkastellaan tarkemmin näitä yrityksiä. Suomalaisia 

tytäryhtiöitä Kiinassa käsitellään kappaleessa 2.5 ja kiinalaisia tytäryhtiöitä 

Suomessa kappaleessa 2.6. 

 
2 Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Esimerkiksi jos yritys työllistää kaksi 

puolipäiväistä henkilöä, yritys työllistää yhden henkilötyövuoden verran. 
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1.1 Kiinan-liiketoiminta viennin ja tuonnin näkökulmasta 

 

*vähimmäisarvona ulkomaankaupalle 5 000 € tai Kiinan-viennille 5 000 € vuositasolla 

 

Tarkastellaan ensin yrityksiä, jotka harjoittavat Kiinan-liiketoimintaa joko viennin 

tai tuonnin kautta. Tällaisia Kiinan-kauppaa käyviä yrityksiä oli Suomessa 

vuonna 2021 yhteensä 12 400 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu Kiinan-vienti oli 

5,5 miljardia euroa.3 Tarkastelusta on siis rajattu pois yritykset, jotka eivät käy 

ulkomaankauppaa Kiinan kanssa, vaikka ne olisivat kiinalaisomisteisia tai niillä 

olisi Kiinassa sijaitseva tytäryritys. Kiinan kanssa vähäisessäkään määrin 

ulkomaankauppaa käyvät yritykset työllistivät Suomessa yhteensä 526 000 

henkilötyövuotta.  

Lukumääräisesti valtaosa yrityksistä, 11 000 kappaletta, on pieniä, alle 50 

henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä. Toisaalta Kiinan-vientiä tai -tuontia 

harjoittavat isot yritykset työllistävät Suomessa yhteensä 336 500 

henkilötyövuotta ja muodostavat reilut 60 prosenttia viennin arvosta. 

 
3 Raportin yrityslukuja käsittelevien osioiden viennin ja tuonnin arvot eivät vastaa Tilastokeskuksen julkaisemia 

ulkomaankaupan arvoja eli esimerkiksi kuviossa 2 hyödynnetyn maksutaseen arvoja. Mikrotason lähdeaineisto on sama 

mutta raportissa pyritään tuomaan esille ulkomaankaupan vaikutuksia enemmän suomalaisten yritysten kuin koko maan 

näkökulmasta. Tilastokeskuksen julkistuksissa ulkomaankauppa sisältää esimerkiksi yrityssektorin ulkopuolista toimintaa, 

kuten kuluttajien ulkomaan ostoja. Lisäksi palveluiden ulkomaankaupan otoksen perusteella tietoja korotetaan vastaamaan 

palveluiden ulkomaankauppaa käyvän koko yritysjoukon tasoa. Tässä raportissa hyödynnetään yritysten korottamattomia 

arvoja (yksittäisen yrityksen aito tieto), jotta esimerkiksi yritysten vientiluvut vertautuisivat liikevaihtoon paremmin.  

Virallisissa tilastoissa globaaliin tuotantoon liittyvät välityskaupan ja tehtaattoman tuotannon erät esitetään 

nettomuotoisesti niin, että niiden ostot esitetään negatiivisena vientinä kunkin maan kohdalla. Taustana tässä on halu 

esittää ainoastaan toiminnan marginaali kokonaisviennissä. Suurin osa yrityksistä kuitenkin esittää globaalin tuotannon 

erät bruttomuotoisesti liikevaihdossaan ja ostoissaan, minkä vuoksi raportissa on päädytty esittämään nämä erät samalla 

lailla niin, että myynnit lasketaan vientiin ja ostot tuontiin.  

Suomessa oli 12 400 Kiinan kanssa vähäisessäkään määrin ulkomaankauppaa 
harjoittavaa yritystä vuonna 2021. Jos Kiinan viennin tai tuonnin 
vähimmäisarvoksi asetaan 5000 €, tippuu Kiinan kanssa ulkomaankauppaa 
harjoittavien yritysten määrä puoleen eli 6 200 yritykseen.

Kaikista ulkomaankauppaa harjoittavista yrityksistä Suomessa, Kiinan 
kanssa kauppaa käy 40 %.*

Yrityksiä, joiden Kiinan vienti ylitti vuositasolla miljoona euroa oli 
ainoastaan 230 eli alle 4 % kaikista Kiinan kanssa ulkomaankauppaa 
käyvistä yrityksistä.*

Yrityksiä, joille Kiinan vientiliikevaihto  on vähintään neljäsosa koko 
liikevaihdosta on 110.
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Kuviosta 4 havaitaan, että vaikka isojen yritysten lukumääräinen osuus 

vähäisessäkään määrin Kiinan-kauppaa harjoittavista yrityksistä on kolme 

prosenttia, on näiden osuus Kiinan viennistä lähes kaksi kolmasosaa (63 %). 

Kuvio 4. Kiinan-kauppaa käyvien yritysten jakautuminen 
kokoluokittain (Kiinan vienti tai tuonti > 0 €)  

 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

Toimialoittain tarkasteltuna yritysten lukumäärät ja yritysten Suomessa yhteensä 

työllistämät henkilötyövuodet painottuvat ennen kaikkea kaupan ja teollisuuden 

toimialoille. Kiinan-kauppaa käyvät teollisuuden yritykset työllistävät Suomessa 

yhteensä noin 216 000 henkilötyövuotta ja kaupan alan yritykset 117 000 

henkilötyövuotta. Kuvio 5 esittää Kiinan-kauppaa harjoittavien yritysten 

lukumäärät toimialoittain kymmenen suurimman toimialan osalta. 

Kuvio 5. Kiinan-vientiä tai -tuontia harjoittavat yritykset 
Suomessa, lukumäärät. Kymmenen suurinta toimialaa. 
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Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

Kiinan-viennin merkitystä yksittäisen yrityksen liiketoiminnassa voidaan 

tarkastella suhteuttamalla yrityksen Kiinan-viennin arvo yrityksen koko 

liikevaihtoon. Yrityksiä, joille Kiinan-vienti muodostaa vähintään neljänneksen 

liikevaihdosta on yhteensä 110 kappaletta. Yrityksistä 49 toimii teollisuudessa ja 

23 kaupan toimialalla. Yritykset työllistävät Suomessa yhteensä 5 300 

henkilötyövuotta, joista 3 100 teollisuudessa ja yhteensä 1 600 rakentamisen ja 

kaupan toimialoilla.  

Kun yrityksen ostot suhteutetaan Kiina-tuontiin, Suomessa toimii noin 1 100 

yritystä, joiden ostoista vähintään neljännes on Kiinasta. Näistä yrityksistä noin 

35 prosenttia on muita kuin kaupan alan yrityksistä. Suuria ja keskisuuria 

yrityksiä, joilla ostoista vähintään neljännes on Kiinasta, ja jotka toimivat muulla 

kuin kaupan alalla, on ainoastaan noin parikymmentä. Tällä tavoin laaditut 

yrityskohtaiset laskelmat ovat suuntaa antavia ja tulokset saattavat aliarvioida 

yritysten Kiina-yhteyksiä erityisesti ostojen osalta, sillä yritykset ostavat tuotteita 

myös suoraan tukusta tai vaikkapa konsernin muilta yrityksiltä, jotka ovat 

saattaneet tuoda tuotteet Kiinasta.   

Seuraavassa tarkastellaan Kiinan-kauppaa harjoittavia yrityksiä Kiinan-viennin tai 

-tuonnin erisuuruisia vuosiraja-arvoja soveltaen ja pyritään muodostamaan käsitys 

siitä, miten raja-arvon muuttaminen vaikuttaa Kiinan-kauppaa harjoittavien 

yritysten joukon muodostumiseen. 

Kuvio 6 esittää Kiinan-vientiä tai -tuontia harjoittavien yritysten lukumäärien 

muutokset sovellettaessa erisuuruisia raja-arvoja Kiinan-viennin tai -tuonnin 

suhteen. Havaitaan, että Kiinan-kauppaa harjoittavien yritysten joukossa on 

lukumääräisesti hyvin suuri joukko yrityksiä, joiden Kiinan-vienti on 

euromääräisesti tarkasteltuna hyvin vähäistä.  

Suomen Kiinan-viennin osalta 5 000 euron vuosikohtaisen vähimmäisrajan 

soveltaminen pienentää Kiinan-vientiä harjoittavien yritysten määrän 1 300 

yritykseen. Kiinan-tuontia harjoittavia yrityksiä 5 000 euron tuontiraja-arvoa 

sovellettaessa on yli nelinkertainen määrä, 5 700 yritystä. Kiinan-kauppaa eli 

Kiinan kanssa joko vientiä tai tuontia harjoittavia yrityksiä vähintään 5 000 euron 

raja-arvoa sovellettaessa on noin 6200, mikä on noin 40 % kaikista 

ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksistä. 

Noin tuhannen yrityksen joukko saavutetaan Kiinan-vientiä harjoittavien yritysten 

osalta 20 000 euron raja-arvoa ja Kiinan- tuontia harjoittavien yritysten osalta 

puolen miljoonan euron raja-arvoa sovellettaessa. 

Tarkastelussa on havaittavissa, että mitä korkeammaksi viennin raja-arvo 

asetetaan, sitä enemmän Kiinan-vientiä harjoittavien yritysten joukko painottuu 

teollisuuden alan isoihin toimijoihin. Kiinan-tuontia harjoittavien yritysten 

joukossa taas kaupan alan toimijat ovat vahvemmin edustettuina koko raja-

arvotarkastelun ajan. 
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Kuvio 6. Yritysten lukumäärät Kiinan-viennin ja -tuonnin raja-
arvoja sovellettaessa. 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

Tarkastellaan seuraavaksi lähemmin niitä yrityksiä, joiden Kiinan-vienti tai -

tuonti ylittää miljoona euroa. Kuvio 7 esittää näiden yritysten lukumäärien 

kokoluokittaisen jakauman ja kuviosta havaitaan hyvin ero Kiinan-vientiä tai -

tuontia harjoittavien yritysten lukumäärissä kyseistä raja-arvoa sovellettaessa. 

Kiinan-tuontia harjoittavia pieniä yrityksiä on miljoonan euron raja-arvoa 

sovellettaessa suhteellisen paljon ja toimilaoittain tarkasteltuna yritykset 

sijoittuvat etenkin kaupan toimialalle. Kiinan-vientiä yli miljoonan euron arvosta 

taas harjoittavat Suomessa ennen kaikkea isot ja keskisuuret teollisuuden alan 

yritykset.  

Kuvio 7. Yritysten lukumäärien kokoluokittainen jakauma 
miljoonan euron raja-arvoa sovellettaessa. 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

Miljoonan euron raja-arvoa sovellettaessa Kiinan-vientiä harjoittavien 230 

yrityksen yhteenlaskettu Kiinan-vienti kattaa 97 prosenttia suomalaisten yritysten 
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Kiinan-viennistä. Näistä yrityksistä viidellekymmenelle Kiinan-vienti muodostaa 

vähintään neljänneksen liikevaihdosta. Yhteensä nämä viisikymmentä yritystä 

muodostavat 36 prosenttia suomalaisten yritysten yhteenlasketusta Kiinan-

viennistä. Näistä viidestäkymmenestä yrityksestä noin kaksi kolmasosaa on pieniä 

tai keskisuuria teollisuuden alan yrityksiä. 

Vastaavasti Kiinan-tuontia yli miljoonan euron arvosta harjoittavien 717 

yrityksen yhteenlaskettu Kiinan-tuonti kattaa 92 prosenttia koko suomalaisten 

yritysten Kiinan-tuonnista. Näistä yrityksistä noin kolmellesadalle Kiinan-tuonti 

muodostaa vähintään neljänneksen kaikista yrityksen ostoista. Yhteensä nämä 

kolmesataa yritystä muodostavat 43 prosenttia suomalaisten yritysten 

yhteenlasketusta Kiinan-tuonnista. Näistä kolmestasadasta yrityksestä kaksi 

kolmasosaa on pieniä kaupan alan yrityksiä.  

Lisätietoja suomalaisten yritysten Kiinan-viennistä kokoluokittain löytyy raportin 

liitteestä 1.  

Kuviossa 8 esitetään summat yritysten henkilövuosista sen mukaan, onko 

yrityksen Kiinan-viennin tai Kiinan-tuonnin suhde 25 tai 10 prosenttia kaikesta 

yrityksen liikevaihdosta tai kuluista. Henkilötyövuosia ei ole tässä tarkastelussa 

vielä painotettu (ks. luku 2.2.), toisin sanoen luvuissa on huomioitu näin rajattujen 

yritysten kaikki henkilötyövuodet. 

Yritykset, joiden Kiinan-vienti oli vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta, 

työllistivät vuonna 2021 kokonaisuudessaan 5 000 henkilötyövuotta. 

Yritykset, joiden tuonti Kiinasta kattoi 25 prosenttia ostoista, työllistivät 

puolestaan kokonaisuudessaan 13 200 henkilötyövuotta eli yli puolitoista 

kertaisesti verrattuna vastaavaan vientisuhdetarkasteluun.   

Kuvio 8. Yritysten henkilötyövuodet kokonaisuudessaan Kiinan 
liikevaihto- ja osto-osuuksien mukaan vuonna 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 
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1.2 Kiinan-kaupan työllisyysvaikutukset 

 

Seuraavaksi tarkastellaan Suomen Kiina-kauppaa työllisyyden kautta. Edellisissä 

kappaleissa henkilötyövuodet oli huomioitu kokonaisuudessaan, tässä kappaleessa 

henkilötyövuodet on painotettu suhteessa yrityksen Kiinan-kaupan 

merkittävyyteen. 

Yrityksen työllistämät henkilötyövuodet, eli laskennallisesti kokoaikaiseksi 

muutetut työntekijät, on viennin työllisyysarvioita varten painotettu Kiinan-

viennin osuudella yrityksen liikevaihdosta. Tuonnin työllisyysarvioita varten 

henkilötyövuodet on painotettu puolestaan Kiinan-tuonnin osuudella yrityksen 

ostoista.  

Edellä kuvattuun lähestymistapaan liittyy kuitenkin haasteita, joten seuraavia 

lukuja voi tulkita suuntaa antavina. Esimerkiksi tuontiarvoltaan vähäinen hyödyke 

voi olla yrityksen tuotantoprosessin kannalta välttämätön. Tuotteiden 

kriittisyyden arviointi on kuitenkin haasteellista, eikä lukuja ole painotettu tästä 

näkökulmasta, vaan ainoastaan suorien ”Kiinan-tuonti/Ostot yhteensä” sekä 

”Kiinan-vienti/Liikevaihto” -suhteiden kautta. Laskelma ei myöskään huomioi 

epäsuoria työllisyysvaikutuksia alihankintaketjujen kautta. 

Toinen haaste on, ettei ole muuttujaa tai aineistoa, jonka perusteella yrityksen 

työntekijät voisi kytkeä suoraan yrityksen viemiin tai tuomiin tuotteisiin. Jos 

yritys valmistaa vain yhtä tuotetta, jota viedään vain yhteen maahan, voidaan 

melko suoraviivaisesti olettaa, että yrityksen työvoima keskittyy 

kokonaisuudessaan tähän liiketoimintaan. Mikäli yritys valmistaa useampaa 

tuotetta, joita viedään eri markkina-alueille, on vaikea arvioida, kuinka moni 

yrityksen työntekijöistä todellisuudessa työskentelee tietyn tuotteen 

valmistuksessa tiettyyn maahan myyntiä varten.  

Työllisyysvaikutuksien laskemiseen liittyviä haasteita on kuvattu tarkemmin 

tämän raportin liitteissä. 

Kuvion 9 painotettujen työllisyysvaikutuslaskelmien perusteella vuonna 2021 

arviolta noin 6800 henkilötyövuotta oli Kiinan-viennin varassa ja huomattavasti 

enemmän, hieman yli 15 500 henkilötyövuotta, Kiinan-tuonnin varassa.  

Kiinan viennin painotettu, suora työllisyysvaikutus on arviolta 6 800 
henkilötyövuotta ja Kiinan tuonnin 15 500 henkilötyövuotta. 

Työllisyysvaikutukset ovat suurimpia teollisuuden ja kaupan 
toimialoilla, kaupan alalla erityisesti Kiinan-tuontiin painottuen.
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Kuvio 9. Henkilötyövuodet Kiinan-viennin ja Kiinan-tuonnin 
mukaan painotettuina toimialoittain v. 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

On jossain määrin tulkinnallinen kysymys, ovatko nämä lukemat merkittäviä vai 

eivät. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tämänhetkisten tietojen perusteella 

vuonna 2021 yritykset työllistivät yhteensä noin 1,4 miljoonaa henkilötyövuotta. 

Kiinan-viennistä riippuvaisten henkilötyövuosien osuus oli 0,5 % kaikista 

yritysten henkilötyövuosista ja Kiinan-tuonnista riippuvaisten henkilötyövuosien 

1,1 %. Lisäksi on muistettava, että tässä on arvioitu nimenomaan suoria 

työllisyysvaikutuksia. Ulkomaankaupalla on myös epäsuoria 

työllisyysvaikutuksia yritysten alihankintaketjujen kautta4. 

Yllä esitetyn toimialajakauman perusteella voidaan todeta, että Kiinan kanssa 

käydyn ulkomaankaupan riippuvuudet ovat jokseenkin keskittyneitä tietyille 

toimialoille. Yli tuhannen henkilötyövuoden vaikutuksia oli ainoastaan 

muutamalla päätoimialalla. Teollisuustoimialoilla Kiinan-viennin 

työllisyysvaikutus oli noin 5400 henkilötyövuoden suuruinen ja Kiinan-tuonnin 

osalta ainoastaan hieman suurempi eli noin 5600 henkilötyövuotta.  

Kiinan-tuonnilla on suhteessa suurempi merkitys kaupan alalla kuin 

teollisuudessa. Kaupan alalla Kiinan-viennin vaikutukset ovat pienet ja 

keskittyvät käytännössä kokonaan tukkukaupan alalle. Kaupan toimialoilla 

Kiinan-tuonnilla oli laskennallisesti yli 7 000 henkilötyövuoden vaikutus ja ne 

ulottuvat sekä tukku- että vähittäiskauppaan, kun puolestaan Kiinan-viennin 

 
4 Tilastokeskuksen Tarjonta-, käyttö- sekä panos-tuotostaulukoiden julkaisukokonaisuuteen kuuluvasta Tuotoksen ja 

työpanoskertoimien -tietokantaulusta voidaan arvioida esimerkiksi jollakin toimialalla tapahtuvan viennin (tai muun 

loppukäytön erän) miljoonan euron kasvun kokonaisvaikutukset (välittömät ja välilliset) ko. toimialan työllisiin ja 

työtunteihin. 
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työllisyysvaikutus oli ainoastaan alle 200 henkilötyövuotta tukkukauppaan 

keskittyen. 

Tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin Kiinan-tuonnin 

työllisyysvaikutuksia kaupassa eli tukku- ja vähittäiskaupassa sekä 

moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskaupassa. Alla esitetystä kuviosta 

havaitaan, että Kiinan-tuonnin työllisyysvaikutukset jakautuvat usealle kaupan 

toimialalle, suurimmat vaikutukset vähittäiskaupan erikoistumattomissa 

myymälöissä, johon lukeutuvat mm. supermarketit ja tavaratalot, sekä 

vähittäiskaupan erikoismyymälöissä, johon lukeutuvat mm. rautakaupat ja 

vaatekaupat. Kiinan-tuonnin työllisyysvaikutuksista 54 prosenttia kohdistuu 

vähittäiskauppaan, 40 prosenttia tukkukauppaan ja pieni osa moottoriajoneuvojen 

tukku- ja vähittäiskauppaan. 

Kuvio 10. Kiinan-tuonnin painotetut, suorat 
työllisyysvaikutukset kaupan toimialoilla vuonna 2021, 
henkilötyövuotta  

 

 

Lähde: Tilastokeskus, yritysaineistot. 

Informaatio- ja viestintäalan suhteen Kiinan merkitys on teollisuutta ja kaupan 

alaa vähäisempi, mutta Kiinan-tuonnin varassa oli kuitenkin tällä alalla 1300 

henkilötyövuotta. 

Toimialatarkasteluista työllisyysvaikutuksien arviointia voi syventää yritysten 

kokoluokkien suhteen, kuten alla olevassa kuviossa on tehty. 
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Kuvio 11. Henkilötyövuodet Kiinan-viennin ja Kiinan-tuonnin 
mukaan painotettuina yritysten kokoluokittain teollisuudessa, 
kaupan alalla ja informaatio- ja viestintäalalla v. 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus. Prosenttiosuudet viittaavat toimialan osuuteen koko 
Kiinan-viennistä tai Kiinan-tuonnista. 

Teollisuudessa valtaosa työllisyysvaikutuksista syntyy joko suurten tai 

keskisuurten yritysten liiketoiminnasta. Kiinan-viennin työllisyysvaikutuksista 

teollisuuden toimialoilla 71 prosenttia liittyy suurten yritysten toimintaan. Kun 

suurten yritysten lisäksi huomioidaan keskisuuret yritykset, on suurten ja 

keskisuurten teollisuusyritysten osuus kaikista teollisuuden Kiina-riippuvaisista 

henkilötyövuosista peräti 93 prosenttia.  

Teollisuusalojen pienillä yrityksillä on sekä Kiinan-tuonnin että Kiinan-viennin 

työllisyysvaikutusten suhteen ilmeisen rajallinen merkitys. Samaa voidaan sanoa 

myös informaatio- ja viestintäalan suhteen, jossa valtaosa työllisyydestä riippuu 

suurten yritysten toiminnasta. 

Ulkomaankaupan työllisyysvaikutusten näkyminen nimenomaan suurten ja 

keskisuurten yritysten kohdalla on toisaalta osittain ilmeistä, sillä yritysten 

kokoluokka nimenomaan määrittyy henkilöstömäärien perusteella. Toisaalta on 

merkillepantavaa, että tukku- ja vähittäiskaupan alalla pienten yritysten osuus 

Kiinan-tuonnin varassa olevista henkilötyövuosista on yllättävänkin suuri. Vaikka 

näistä kaupan alan työllisyysvaikutuksista vajaa puolet kytkeytyy isoihin 

yrityksiin silti jopa 30 prosenttia eli 2 170 henkilötyövuotta on pienten yritysten 

varassa. 

Seuraavaksi työllisyysvaikutuksia tarkastellaan työntekijöiden koulutuksen ja 

ammattiluokan kautta. Edellä esitystä poiketen, luvut perustuvat nyt yksittäisten 

työntekijöiden lukumääriin, ei henkilötyövuosiin. 
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Kuvio 12. Henkilöstömäärät Kiinan-viennin ja Kiinan-tuonnin 
mukaan painotettuina koulutusasteen mukaan teollisuudessa, 
kaupan alalla ja informaatio- ja viestintäalalla v. 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus. Kuvion henkilöstömäärät eivät perustu henkilötyövuosiin 
vaan Tilastokeskuksen työsuhde- ja henkilötiedoista laskettuihin lukumääriin. 

Tarkasteltaessa Kiinan-viennin ja Kiinan-tuonnin työllisyysvaikutuksia 

koulutusasteen perusteella voidaan todeta, ettei matalan koulutustason henkilöitä 

juurikaan työskentele yritysten Kiinan-liiketoiminnan parissa. 

Teollisuustoimialojen Kiinan-vientiin kytköksissä olevista henkilöistä 55 

prosentilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto, kun Kiinan-tuonnin suhteen 

vastaava osuus on noin 49 prosenttia. 

Kiinan-tuonnin työllisyysvaikutuksia tarkasteltaessa korkeintaan keskiasteen 

koulutuksen omaavilla on kaupan alalla hieman suurempi rooli kuin 

teollisuudessa. Kaupan alalla Kiinan-tuonti sidonnaisesta työvoimasta 60 

prosentilla on keskiasteen koulutus, kun teollisuudessa vastaava osuus on 45 

prosenttia. 

Informaatio- ja viestintäalan Kiinan-vienti sidonnaisuuksien kannalta korkean 

koulutuksen saaneilla on teollisuutta ja kauppaa suurempi merkitys, 

korkeakoulutuksen saaneiden osuuden ollessa 82 prosenttia, mutta absoluuttisesti 

mitattuna henkilöstömäärät ovat pienemmät. 
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Kuvio 13. Kymmenen suurinta ammattiluokkaa Kiinan-viennin 
mukaan painotettujen henkilöstömäärien mukaan v. 2020 

 

Lähde: Tilastokeskus. Kuvion henkilöstömäärät eivät perustu henkilötyövuosiin 
vaan Tilastokeskuksen työsuhde- ja henkilötiedoista laskettuihin lukumääriin. 

Ottaen huomioon, että Kiinan-viennin työllisyysvaikutukset keskittyvät juuri 

teollisuuden toimialan yrityksiin ei liene yllättävää, että Kiinan-vientiin 

kytkeytyvistä ammattiluokista tärkeimmät liittyvät ainakin nimellisesti 

teollisuustuotantoon. Kymmenen tärkeimmän ammattiluokan keskuudessa on 

esimerkiksi prosessityöntekijöitä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, konepaja- 

ja valimotyöntekijöitä, asentajia ja korjaajia. Tärkeimmät ammatit Kiinan-viennin 

kannalta vaikuttaisivat kuitenkin olevan luonnontieteiden ja tekniikan 

erityisasiantuntijat ja asiantuntijat, mikä kuvastanee korkeakoulutetun työvoiman 

asemaa Kiinan-viennin riippuvaisuuksissa. 
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Kuvio 14. Kymmenen suurinta ammattiluokkaa Kiinan-tuonnin 
mukaan painotettujen henkilöstömäärien mukaan v. 2020 

 

Lähde: Tilastokeskus. Kuvion henkilöstömäärät eivät perustu henkilötyövuosiin 
vaan Tilastokeskuksen työsuhde- ja henkilötiedoista laskettuihin lukumääriin. 

Kuten aiemmin todettiin, valtaosa Kiinan-tuonnin työllisyysvaikutuksista 

keskittyy kaupan alan yrityksiin. Tämä näkyy myös Kiinan-tuonnin mukaan 

painotettujen ammattilukumäärien vertailussa, jossa nimenomaan myyjät ja 

kauppiaat korostuvat. Laskelmien perusteella jopa 26 prosenttia Kiinan-tuonnin 

varassa työskentelevistä henkilöistä ovat myyjiä, kauppiaita tai vastaavissa 

ammateissa toimivia. Kiinan-tuonnin vaikutukset ammattien työllistymiseen ovat 

siis jossain määrin keskittyneempiä kuin Kiinan-viennin kohdalla, jossa erot 

tärkeimpien ammattiryhmien välillä eivät olleet näin suuria. Toisaalta myyjät, 

kauppiaat ynnä muut sellaiset pois lukien, erot ovat Kiinan-tuonninkin kohdalla 

vähäisemmät.  

Myyjien ja kauppiaiden lisäksi Kiinan-tuonnin varassa vaikuttaisi työskentelevän 

myös liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita, minkä voi 

tulkita johtuvan kaupan alan yrityksistä. Vuorostaan luonnontieteiden ja tekniikan 

erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden, teollisuuden ja rakentamisen avustavien 

työntekijöiden ja muiden vastaavien ammattiryhmien voidaan tulkita 

työskentelevän teollisuuden yrityksissä. Samoja ammattiryhmiä havaittiin myös 

Kiinan-viennin työllisyysvaikutusten kohdalla. Teollisuuden ja rakentamisen 

avustavilla työntekijöillä on tosin Kiinan-tuonnissa suurempi merkitys kuin 

Kiinan-viennissä. Tämä ehkä heijastelee keskiasteen koulutuksen suurempaa 

merkitystä Kiinan-tuonnissa Kiinan-vientiin verrattuna. 
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1.3 Ulkomaiset suorat sijoitukset 

 

 

 

YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön julkaiseman investointiraportin mukaan 

maailman ulkomaisten suorien sijoitusten5 virrat kasvoivat voimakkaasti vuonna 

2021 vuoden 2020 koronashokin jälkeen (UNCTAD: World Investment Report 

2022). Ulkomaisten suorien sijoitusten maailmalaajuinen arvo vuonna 2021 oli 

1580 miljardia dollaria, mikä oli 64 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 

Kiinan osuus kaikista ulkomaisista sijoituksista vuonna 2021 oli 9,2 prosenttia ja 

Hong Kongin 5,5 prosenttia.  Kiinan ja Hong Kongin sijoitusten voimakas kasvu 

on tasaantunut vuoden 2015 jälkeen. 

Kuvio 15. Ulkomaiset suorat sijoitukset 1990–2021, miljardia 
dollaria 

Lähde: World Investment Report 2022 

Perinteisesti suoria sijoituksia tarkastellaan välittömän sijoittajan kotimaan 

mukaan. Tällöin Kiinasta tulevat sijoitukset Suomeen ovat vähäisiä, sillä yritysten 

omistusketjut jäävät piiloon. Uudet tilastointistandardit ja aiempaa tarkemmalla 

tasolla kerätyt tiedot mahdollistavat suorien sijoitusten maakohtaisen analysoinnin 

myös perimmäisen sijoittajan kotimaan mukaan. Perimmäisellä suoralla 

sijoittajalla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä tahoa, joka on ylimpänä ulkomaisen 

suoran sijoittajan määräysvaltaketjussa. Perimmäinen suora sijoittaja ei ole 

minkään muun yksikön määräysvallassa ja se voi olla myös kotimainen yksikkö. 

Kuviosta 15 voidaan nähdä, että välittömän sijoittajan kotimaan mukaan 

tarkasteltuna Suomeen suuntautuvia suoria sijoituksia on tehty Ruotsista, 

 
5 Ulkomaisten suorien sijoitusten tilasto kuvaa lähinnä monikansallisten konsernien kotimaisten ja ulkomaisten yksiköiden välisiä 
rahoitustaloustoimia, niistä syntyviä saamisia ja velkoja sekä kansainvälisiä yrityskauppoja. Käsitteiden määritelmiä löytyy tilaston 

kotisivulta: https://tilastokeskus.fi/til/ssij/kas.html 

Kiinalaisten suorien sijoitusten arvo vuoden 2021 lopussa oli 4,5 miljardia 
euroa, mikä vastaa noin 5,9 % kaikista ulkomaisista sijoituksista, kun sijoituksia 
tarkastellaan perimmäisen sijoittajan mukaan.

https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022
https://tilastokeskus.fi/til/ssij/kas.html
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Alankomaista ja Luxemburgista selvästi enemmän kuin perimmäisen sijoittajan 

kotimaan mukaan. Tämä viittaa siihen, että kyseisiä sijoituksia hallinnoidaan 

näissä maissa kotipaikkaansa pitävän yhtiön kautta, vaikka perimmäinen, 

sijoituspäätökset lopulta tekevä omistaja löytyykin jostain muualta. 

Yhdysvaltojen, Saksan ja Kiinan osalta tilanne on päinvastainen. Toisin sanoen 

näistä maista saa alkunsa selvästi suurempi osa Suomeen kohdistuvista suorista 

sijoituksista, kuin mitä perinteinen välittömän sijoittajamaan mukainen tarkastelu 

antaisi ymmärtää. 

Perimmäisen sijoittajan mukaisessa tarkastelussa kiinalaisten suorien sijoitusten 

arvo vuoden 2021 lopussa oli 4,5 miljardia euroa, mikä vastaa noin 5,9 % kaikista 

ulkomaisista sijoituksista. Ulkomaisten suorien sijoitusten tilasto kattaa kaikki 

merkittävät sijoitukset ja perimmäisen omistajan määrittelyssä luotetaan pääosin 

yrityksen omaan ilmoitukseen. Pienten ja elinkaarensa alkuvaiheessa olevien 

yritysten kiinalaisomistusten arvoa ei pystytä tämän tilaston avulla luotettavasti 

arvioimaan.  

Kuvio 16. Ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen välittömän ja 
perimmäisen sijoittajan mukaan, sijoituskanta 31.12.2021, 
miljardia euroa 

 
Lähde: Tilastokeskus, Ulkomaiset suorat sijoitukset. 

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin 

viikkokatsauksen 20/2022 mukaan Suomeen tehtiin Kiinasta vuonna 2021 yksi 

suuri, 560 miljoonan euron investointi, kun Shenzhen Mindray osti turkulaisen 

bioteknologiayritys HyTest Invest Oy:n. Toukokuussa 2022 Suomessa ilmoitettiin 

uudesta suuresta, lähes 400 miljoonan euron kiinalaisinvestoinnista. Vantaalla 

pääkonttoriaan pitävä puolijohdeteollisuudelle piikiekkoja valmistava Okmetic 

aikoo uuden tehdasrakennuksen myötä kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa. 

1.4 Suomessa toimivat yritykset, joilla on tytäryrityksiä Kiinassa 

Tilastokeskuksen julkaiseman Suomalaiset tytäryritykset ulkomailla -tilaston 

mukaan Suomessa toimivilla yrityksillä oli vuonna 20206 Kiinassa yhteensä 250 

tytäryritystä tai sivuliikettä. Kiinassa sijaitsevat tytäryritykset muodostavat noin 5 

prosenttia kaikista Suomessa toimivien yritysten ulkomaisista tytäryrityksistä.  

 
6 Vuoden 2021 tytäryritystiedot julkaistaan 2.5.2023  

https://tilastokeskus.fi/til/ssij/
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2022/vw202220_2/
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Tytäryritykseksi määritellään yksiköt, joiden äänivallasta suomalaisella (ts. 

Suomessa sijaitsevalla) emoyhtiöllä on yli 50 prosentin osuus joko suoraan tai 

välillisesti. Emoyhtiöiden antamien tietojen mukaan Kiinassa sijaitsevien 

tytäryritysten liikevaihto oli lähes 13 miljardia euroa ja nämä työllistivät Kiinassa 

noin 62 500 henkilöä. Ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten työlliset eivät 

lähtökohtaisesti ole mukana Suomen työllisissä. 

Kiinassa sijaitsevia tytäryrityksiä on yhteensä noin sadalla kahdellakymmenellä 

Suomessa toimivalla emoyhtiöllä. Osa näistä yhtiöistä voi kuitenkin olla 

ulkomaisessa omistuksessa eli toimivat väliemoina. Kaikista Kiinassa sijaitsevista 

suomalaisista tytäryrityksistä 84 prosenttia on aidosti suomalaisomisteisia (ts. 

perimmäinen emo Suomessa). 

Kuvio 17. Suomessa toimivien yritysten tytäryritykset Kiinassa 
omistajuuden mukaan 2020 

 

 

 

Lähde: Tilastokeskus; Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla sekä yritystiedot. 

Suomessa toimivista yrityksistä, joilla on tytäryrityksiä Kiinassa, valtaosalla on 

vain yksi tytäryritys Kiinassa. Ainoastaan yhden Kiinassa sijaitsevan 

tytäryrityksen omistavista emoista 61 prosenttia on pieniä yrityksiä eli alle 50 

henkilöä Suomessa työllistäviä. Kymmenellä Suomessa sijaitsevalla emoyhtiöllä 

on vähintään viisi Kiinassa sijaitsevaa tytäryritystä, näistä yrityksistä puolet on 

kooltaan isoja eli työllistävät Suomessa yli 250 henkilöä. 
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Kuvio 18. Kiinassa sijaitsevia tytäryrityksiä omistavat 
suomalaiset emoyhtiöt tytäryritysten lukumäärän mukaan 
vuonna 2020 

 

Lähde: Tilastokeskus; Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla sekä yritystiedot. 

Alla olevan kuvion mukaan isot emoyhtiöt omistavat 42 prosenttia kaikista 

suomalaisten yritysten omistamista Kiinassa sijaitsevista tytäryrityksistä. 

Kuvio 19. Kiinassa sijaitsevien tytäryritysten omistusten 
jakauma Suomessa sijaitsevan emoyhtiön koon mukaan 
vuonna 2020, % 

 

Lähde: Tilastokeskus; Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla sekä yritystiedot. 

Emoyritysten määrällä mitattuna kiinalaisia tytäryrityksiä omistavat eniten 

teollisuuden toimialan yritykset. Aikaisemmista toimialatarkasteluista poiketen 

myös rahoituksen ja vakuutuksen toimiala nousee esiin, vaikka suhteutettuna 

teollisuuteen määrä on pienempi. 
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Kuvio 20. Toimialajakauma Kiinassa sijaitsevia tytäryrityksiä 
omistavista suomalaisista emoyhtiöistä vuonna 2020  

 

Lähde: Tilastokeskus; Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla sekä yritystiedot. 

1.5 Kiinalaisomisteiset yritykset Suomessa 

Vuonna 2021 Suomessa toimi noin 50 kiinalaisomisteista yritystä. Yhtiö 

määritellään kiinalaisomisteiseksi, mikäli siinä perimmäistä määräysvaltaa 

käyttävä taho sijaitsee Kiinassa.  

Kiinalaisomisteiset yritykset työllistivät noin 2 600 henkilötyövuotta. Valtaosa 

työvoimasta, yli 90 prosenttia, työskenteli teollisuuden, informaation ja 

viestinnän, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kaupan aloilla. 

Kuvio 21. Kiinalaisomisteiset yritykset Suomessa vuonna 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. 
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Kiinalaisomisteisista yrityksistä teollisuuden ja kaupan yrityksiä oli molempia 

noin neljäsosa eli yhteensä puolet kaikista kiinalaisomisteisista yrityksistä. 

Liikevaihdolla mitattuna Informaation ja viestinnän ala (TOL J) oli merkittävin. 

Informaation ja viestinnän alalla toimivat yritykset muodostivat puolet kaikkien 

kiinalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta.  

Kiinalaisomisteisista yrityksistä isoja ja keskisuuria, eli yli 50 henkilöä 

työllistäviä yrityksiä, oli viidesosa, valtaosan ollessa siten pieniä, alle 50 hengen 

yrityksiä.  

Kiinalaisomisteisten yritysten määrä Suomessa on pieni mutta osuus on kasvanut 

vuosien myötä, toisaalta Suomessa toimivien yritysten kokonaismäärä 

(omistajatahosta riippumatta) on kasvanut samalla. 

Kuvio 22. Kiinalaisomisteisten yritysten lukumäärän kehitys 
Suomessa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. 

2 Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan näkökulma Suomen Kiina-
riippuvuuksiin 

Vientituotteiden valmistuksessa voidaan käyttää sekä kotimaisia että ulkomaisia 

tuotantopanoksia. Viennin kotimainen arvonlisä saadaan, kun viennin 

bruttoarvosta vähennetään tuotannossa käytetyt ulkomaiset panokset eli 

ulkomailta ostetut raaka-aineet ja palvelut. 

Tilastokeskuksen Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan kokeellisen tilaston 

mukaan Kiinaan suuntautuva vienti sisälsi kaksi kolmasosaa osaa kotimaista 

arvonlisää. Kiinan viennistä kotimaista arvonlisää oli euromääräisesti n. 3,2 

miljardia euroa, joka on n. 1,6 % Suomen kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä 

vuonna 2020. Seitsemän vuotta aikaisemmin, vuonna 2013, Kiinaan suuntautuvan 

viennin sisältämä kotimainen arvonlisä oli 2,4 miljardia euroa, joka muodosti 

tuolloin noin 1,4 % Suomen kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä. 

Alla olevassa kuviossa viennin rakennetta tarkastellaan hieman toisesta 

näkökulmasta. Kiinan viennin sisältämän kotimaisen arvonlisän lisäksi, tilasto 

tarjoaa tietoa siitä, mikä on Kiinan tuontipanosten osuus Suomen 

kokonaisviennissä. Vuoden 2020 tietojen mukaan Suomen vienti sisälsi Kiinasta 

lähtöisin olevia tuotantopanoksia n. 2,1 miljardia euroa, mikä on n. 2 % Suomen 
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kokonaisviennistä. Toisaalta kaikista Suomen viennin sisältämistä ulkomaisista 

tuotantopanoksista Kiinan osuus oli 7 %. 

Kuvio 23. Suomen vienti arvonlisän näkökulmasta 

 

Lähde: Tilastokeskus, Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa. 

3 Kiinan asema palveluiden ulkomaankaupassa 

 

Vuoden 2021 tiedot palveluiden ulkomaankaupasta ovat vielä alustavia, mutta 

niiden pohjalta voi tehdä luonnehdintoja Kiinan painoarvosta verrattuna 

esimerkiksi EU-maihin ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2021 Suomen palveluviennin 

arvo oli yhteensä 28 miljardia euroa, joista liki puolet suuntautui EU-maihin. 

Yhdysvaltojen osuus Suomen koko palveluviennistä oli suhteellisen korkea, 

hieman yli viidenneksen (21 %). Kiina on Yhdysvaltoihin verrattuna 

palveluviennin kannalta selvästi vähemmän tärkeä markkina-alue viiden prosentin 

osuudellaan. 

Kiinan osuus Suomen palveluviennistä oli noin viisi prosenttia vuonna 
2021.

EU:n osuus Suomen palveluviennistä oli huomattavasti Kiinaa suurempi, 
noin puolet Suomen koko palveluviennistä suuntautuu EU-maihin. 
Yhdysvaltojen osuus Suomen palveluviennistä on hieman yli viidennes.

Palveluvienti Kiinaan ja Yhdysvaltoihin on jossain määrin keskittyneempää 
kuin palveluvienti EU-maihin.

Kiinan osuus Suomen palvelutuonnista vuonna 2021 oli noin viisi 
prosenttia eli suunnilleen yhtä paljon kuin palveluviennissäkin.

Suomen palvelutuonnista kaksi kolmasosaa tuli EU-maista vuonna 2021. 
Yhdysvaltojen merkitys Suomen palvelutuonnissa oli huomattavasti vientiä 
alhaisempi kahdeksan prosentin osuudellaan mutta edelleen korkeampi  
kuin Kiinan.
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Taulukon 1. pohjalta voidaan todeta, että Kiinaan ja Yhdysvaltoihin suuntautunut 

palveluvienti on jossain määrin keskittyneempää tiettyihin palvelueriin kuin EU-

maihin suuntautunut palveluvienti. Yhdysvaltojen kohdalla palveluviennistä 

peräti 74 prosenttia liittyy televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelujen (TTT) 

myymiseen. Suomen palveluvienti Kiinaan ei ole ollut aivan näin keskittynyttä, 

sillä suurimman vientierän eli henkisen omaisuuden käytöstä perittyjen maksujen 

– lyhyesti ja karkeasti ilmaistuna lisenssimaksujen – osuus oli 43 % kaikesta 

Kiinaan suuntautuneesta palveluviennistä. Kun Kiinan palveluvientiin lasketaan 

lisenssimaksujen lisäksi TTT-viennin osuus, muodostaa näiden yhteenlaskettu 

osuus 74 prosenttia kaikesta Suomen Kiinaan suuntautuvasta palveluviennistä.  

Suomen palveluviennin suurempaa tuotekohtaista keskittyneisyyttä 

Yhdysvalloissa ja Kiinassa ei voida suoraan selittää pelkästään yksittäisiä eriä 

katsomalla. Voi olla, että EU-maihin suuntautunut palveluvienti hajaantuu 

useampaan palveluerään vain sen vuoksi, että se on markkina-alueena Kiinaa tai 

Yhdysvaltoja laajempi, lähempi tai sääntelyltään yhdenmukaisempi Suomen 

kanssa. Mikäli useammalla yrityksellä on liiketoimintaa EU-maissa suhteessa 

Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, pelkästään tämän olettaisi laajentavan myytävien 

palveluerien määrää. 

Voidaan myös olettaa, että palveluvienti EU-maihin on vähemmän keskittynyttä, 

sillä kyseessä on nimenomaan 27 jäsenmaasta koostuva alue eikä Yhdysvaltain tai 

Kiinan kaltainen yksittäinen ja suurikokoinen valtio.  

Suomen palveluvienti Saksaan ja Ruotsiin on vähemmän keskittynyttä kuin 

Kiinaan tai etenkin Yhdysvaltoihin. Kun kunkin edellä mainitun maan osalta 

summataan yhteen kahden tärkeimmän palveluvientierän osuudet niin Saksan 

palveluviennin prosenttiosuus on 49 % ja Ruotsin 59 %, kun taas Kiinan 74 % ja 

Yhdysvaltain 87 % eli jälkimmäisillä kahden tärkeimmän tuotteen osuudet ovat 

huomattavasti korkeammat ja siten vienti keskittyneempää. 

Kun liki puolet Suomen palveluviennistä suuntautuu EU-maihin, niin 

palvelutuonnissa EU:n osuus on vielä suurempi: Suomen palvelutuonnista kaksi 

kolmasosaa tuli EU-maista vuonna 2021. Yhdysvaltojen merkitys Suomen 

palvelutuonnissa oli huomattavasti vientiä alhaisempi kahdeksan prosentin 

osuudellaan. Kiinan osuus Suomen palvelutuonnista oli vuorostaan vajaa viisi 

prosenttia eli suunnilleen yhtä paljon kuin palveluviennissäkin. 

Palveluerien suhteen palvelutuonti on vielä palveluvientiä keskittyneempi. 

Suomen tuodaan muita liike-elämän palveluita selvästi muita palvelueriä 

enemmän. EU-maista tuodut palvelut ovat toki luonteeltaan monipuolisempia, 

mutta EU-maidenkin osalta muiden liike-elämän palveluiden osuus koko 

palvelutuonnista on 39 %. Suomen koko Kiinan palvelutuonnista muiden liike-

elämän palveluiden prosenttiosuus on 60 % ja Yhdysvaltain osalta 55 %.  

Suomen palvelutuonti Kiinasta ja Yhdysvalloista eroaa toiseksi suurimman 

palveluerän kohdalla. Suomi toi vuonna 2021 TTT-palveluita Yhdysvalloista liki 

puolen miljardin euron arvosta, muttei juuri lainkaan Kiinasta. Yhdysvaltojen 

lisäksi TTT-palveluita tuotiin runsaasti EU-maista. Kiinasta tuodaan sitä vastoin 

enemmän kuljetuspalveluita kuin Yhdysvalloista. Toisaalta kuljetuspalveluiden 

tuonnin tilastointi eroaa muusta palveluiden ulkomaankaupasta, jossa tiedot 

kerätään yrityskyselyillä. Tavarakaupan kuljetukseen liittyvät maatiedot 

muodostetaan menetelmällisesti niin kutsutun cif-fob-muunnoksen kautta, jolloin 

maatietoihin liittyy enemmän epävarmuutta. 
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Taulukko 1. Palveluiden ulkomaankauppa EU-maiden, Kiinan, Yhdysvaltojen ja muun 
maailman kanssa palveluerittäin vuonna 2021, miljoonissa euroissa 

 

Palveluvienti 
 

EU-maat Kiina Yhdysvallat Muut 

S Palvelut yhteensä 13177 1428 5875 7758 

SA Tuotannolliset palvelut 1445 ... ... 262 

SB Huolto- ja korjauspalvelut, muualla luokittelemattomat 205 8 56 99 

SC Kuljetus 1892 152 96 1035 

SD Matkailu 661 14 54 197 

SE Rakentaminen 57 ... ... 23 

SF Vakuutus- ja eläkepalvelut 37 ... 3 8 

SG Rahoituspalvelut 301 3 19 85 

SH Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, muualle 
luokittelemattomat 

575 612 774 960 

SI Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut 4347 439 4341 3399 

SJ Muut liike-elämän palvelut 3505 191 478 1666 

SK Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut 93 4 3 21 

SL Julkisyhteisöjen tuottamat tavarat ja tarjoamat palvelut, 
muualle luokittelemattomat 

59 6 16 37 

 

Palvelutuonti 

 EU-maat Kiina Yhdysvallat Muut 

S Palvelut yhteensä 20472 1471 2540 6059 

SA Tuotannolliset palvelut 1944 110 ... 317 

SB Huolto- ja korjauspalvelut, muualla luokittelemattomat 295 2 26 54 

SC Kuljetus 4015 390 223 1120 

SD Matkailu 770 7 91 313 

SE Rakentaminen 250 0 ... 45 

SF Vakuutus- ja eläkepalvelut 134 25 35 222 

SG Rahoituspalvelut 797 1 29 280 

SH Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, muualle 
luokittelemattomat 

638 8 137 156 

SI Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut 3131 21 470 1084 

SJ Muut liike-elämän palvelut 8004 879 1395 2382 

SK Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut 470 25 66 143 

SL Julkisyhteisöjen tuottamat tavarat ja tarjoamat palvelut, 
muualle luokittelemattomat 

23 2 4 7 

 
Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. ”…” viittaa salassapitosäännön alaiseen 
tietoon   uokka ”muut” on laskettu  U-maiden, Kiinan ja Yhdysvaltojen erotuksena kaikista ulkomaista, mutta 
oletuksella, että salassa pidettävän solun arvo on nolla. Taulukossa salattujen palveluerien arvot ovat 
kuitenkin aiempina vuosina olleet pieniä. 
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Palveluiden ulkomaankaupan maatietojen suhteen kannattaa ottaa huomioon se, 

että yritykset raportoivat Tilastokeskukselle maatietoja oletettavasti sen mukaan, 

minne kauppakumppanit ovat hallinnollisessa mielessä rekisteröityneet. 

Kauppakumppaniyritysten omistussuhteet voivat ylettyä yritysten sijaintimaiden 

ulkopuolelle. Esimerkiksi moni Irlannissa pääkonttoriaan pitävä IT-alan 

suuryritys on alun perin perustettu Yhdysvalloissa ja lisäksi moni Euroopassa 

toimiva yhdysvaltalainen yritys on keskittänyt Euroopan liiketoimien laskutusta 

Irlantiin. 

Irlantiin vietyjen TTT-palveluiden arvo nousi vuonna 2018 yli puoleen miljardiin. 

Vuonna 2021 Irlannin osuus Suomen TTT-palvelujen viennistä EU-maissa oli 12 

%, muiden liike-elämän palveluiden suhteen 9 % ja lisenssimaksujen (erä SH) 

suhteen vain 3 %.  

Irlanti on siis kohtuullisen iso viennin kohdemaa EU-maiden joukossa, muttei niin 

iso, että sen erottaminen viennistä EU-maissa vähentäisi merkittävästi EU-alueen 

painoarvoa Suomelle. Toisaalta sikäli, kun suomalaiset yritykset tekevät kauppaa 

Irlannissa sijaitsevien – mutta Yhdysvalloista peräisin olevien suuyritysten – 

kanssa TTT-viennin riippuvuus Yhdysvalloista voi siis olla jossain määrin 

taulukossa 1. esitettyä suurempaa. 

Palvelutuonnin suhteen Irlannin ja Yhdysvaltojen kytköksillä voi olla vieläkin 

suurempi merkitys. Vuonna 2013 TTT-palveluita tuotiin Irlannista Suomeen 183 

miljoonan euron arvosta, kun lähes kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2021 

niitä tuotiin jo 832 miljoonan euron verran. Muiden liike-elämän palveluiden 

tuonnin suhteen luvut olivat vastaavasti 88 miljoonaa euroa ja 1417 miljoonaa 

euroa. Irlannin-palvelutuonnissa on siis tapahtunut suuri muutos vajaan 

vuosikymmenen aikana. 

3.1 IT-Palvelut 

 

Suomen palveluviennin suurin yksittäinen palveluerä on Televiestintä-, 

tietotekniikka- ja tietopalvelujen -vienti (TTT-vienti), jonka selvästi tärkein alaerä 

on tietojenkäsittelypalvelut 12,3 miljardin euron arvollaan vuonna 2021. TTT-

viennin kaksi muuta alaerää ovat televiestintäpalvelut ja tietopalvelut, joiden 

viennin arvot olivat vastaavasti 160 ja 70 miljoonaa euroa. Käytännössä Suomen 

TTT-vienti koostuu siis yksinomaan tietojenkäsittelypalveluista tai kansankielellä 

IT-palveluista. 

Suomen palveluviennin suurin yksittäinen palveluerä on 
Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelujen -vienti, jonka 
selvästi tärkein alaerä on tietojenkäsittelypalvelut eli ns. IT-
palvelut.

IT-palveluiden osuus Suomen koko palveluviennistä oli 44 %, eli 
12,3 miljardia euroa vuonna 2021. 

Kiina oli selvästi Yhdysvaltoja ja EU-maita pienempi markkina-alue 
IT-palveluiden viennissä. Kiinan osuus Suomen IT-palveluiden 
viennistä oli ainoastaan 4 %, kun Yhdysvaltojen osuus oli 35 % ja 
EU:n lähes sama 34 %
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Kuvio 24. Tietojenkäsittelypalveluiden vienti EU-maihin, 
Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan 2013–2021, 
miljoonissa euroissa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

IT-palveluiden viennin arvo oli jo vuonna 2013 suuri eli viisi miljardia euroa. 

Muiden maiden kuin EU-maiden, Kiinan ja Yhdysvaltojen osalta IT-palveluiden 

viennin arvo kasvoi vuosien 2013 ja 2015 välillä vajaan 1,3 miljardin euron 

verran. Vaikka yli miljardin euron kasvua ei voi pitää mitättömänä, se kuitenkin 

vaikuttaa huomattavasti maltillisemmalta verrattuna vuoden 2017 jälkeiseen 

kehitykseen, joka on tapahtunut EU-maihin ja Yhdysvaltoihin suuntautuvassa IT-

palveluviennissä. 

EU-maihin myytyjen IT-palveluiden arvo kasvoi vuosien 2017 ja 2019 välillä 2,3 

miljardista eurosta 4,4 miljardiin euroon. Tämän jälkeen vienti EU-maihin on 

kuitenkin vähentynyt, joskin hyvin maltillisesti. IT-palveluiden vienti 

Yhdysvaltoihin kasvoi jopa EU-maihin kohdistunutta vientiä enemmän: vajaan 

miljardin euron tasolta vuonna 2018 peräti 4,3 miljardiin euroon vuonna 2021. 

Kun IT-palveluiden viennin arvo EU-maihin suunnilleen kaksinkertaistui, niin 

viennin arvo Yhdysvaltoihin jopa yli nelinkertaistui parin vuoden aikana. Vuoden 

2021 tietoihin voi tulla vielä muutoksia, mutta vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat 

olisi jopa juuri ja juuri ohittanut EU-maat IT-palveluviennin markkina-alueiden 

tärkeysjärjestyksessä.  

Huolimatta EU-maiden ja Yhdysvaltojen tärkeydestä IT-palveluiden 

vientialueina, niiden yhteenlaskettu osuus Suomen IT-palveluviennistä on 

kuitenkin ”vain” 69 %. Ottaen huomioon, että Kiinan osuus IT-palveluviennistä 

on kohtuullisen pieni, huomattava osuus Suomen IT-palveluista myydään siis 

jonnekin muualle maailmaan kuin näille kolmelle mainitulle alueelle.  

Kiina on selvästi Yhdysvaltoja ja EU-maita pienempi markkina-alue IT-

palveluiden viennin kannalta. IT-palveluiden Kiinan viennin arvo oli 

korkeimmillaan vuonna 2019 520 miljoonaa euroa, jonka jälkeen kehitys on ollut 

maltillisen laskusuuntainen. IT-palveluiden vienti Kiinaan on toki noussut paljon, 

koska viennin arvo maahan oli vuonna 2013 vain 113 miljoonaa euroa. 
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Absoluuttiselta arvoltaan Kiinaan suuntautunut IT-palveluvienti ei kuitenkaan 

näyttäydy erityisen merkittävänä. 

IT-palveluiden tarkemmasta sisällöstä on jonkin verran tietoa. EBOPS-

palvelueräluokituksessa tietojenkäsittelypalvelut on jaoteltu ensinnäkin 

tietokoneohjelmistoihin ja toiseksi muihin tietojenkäsittelypalveluihin. 

Tietokoneohjelmistot kattavat niin viihdekäyttöön tarkoitetut tietokone-, konsoli- 

ja mobiilipelit kuin hyötykäyttöön tai liiketoimintaan tarkoitetut ohjelmistot. 

Ohjelmistojen vienti limittyy jossain määrin aineettoman pääoman vientiin, koska 

tämä palveluerä sisältää myös ohjelmistojärjestelmien ja -sovellusten 

omistusoikeuksien myynnin ja ohjelmistoihin liittyvät lisenssimaksut. Niitä ei 

kuitenkaan tilastoida omana alaeränään, joten niitä ei voi erottaa muiden 

ohjelmistojen viennistä. 

Muut tietojenkäsittelypalvelut -erä on sisällöltään laajempi palveluerä ja koostuu 

esimerkiksi laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvästä asennuksesta, huollosta ja 

konsultoinnista. Erä pitää sisällään myös hosting-palveluiden ja tietojen 

pelastuspalveluiden kaltaista liiketoimintaa. Karkeasti ajateltuna palveluerän 

viennin voi tulkita viittaavaan IT-palveluihin, jotka eivät sisälly 

tietokoneohjelmistojen vientiin.7 

IT-palveluviennin tarkempia alajaotteluita Kiinan ja Yhdysvaltojen kohdalla ei 

kuitenkaan ole julkisesti saatavilla salassa pidettävyyden vuoksi. Jotain käsitystä 

aiheesta voi saada vertailemalla tietokoneohjelmistojen ja muiden 

tietojenkäsittelypalveluiden vientiä EU-maihin ja muihin kuin EU-maihin. 

 
7 Palveluiden ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen tiedonkeruussa yrityksiä on ohjeistettu vastaamaan seuraavat 

palvelut muihin tietojenkäsittelypalveluihin:  

– Laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, joihin sisältyy tietojenkäsittelyn alihankintapalvelun 

hallinnointi 

– Laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset, mihin sisältyy keskustietokoneiden ja tietokonekeskusten asennukset 

– Tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto ja korjaus 

– Tietojen pelastuspalvelut 

– Atk-resurssien hallinnointiin liittyvä neuvonta ja tuki 

– Käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi (mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja 

suunnittelu) 

– Ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi 

– Järjestelmien ylläpito 

– Tietotekniset tukipalvelut, kuten konsultointiin liittyvä koulutus 

– Tietojenkäsittelypalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osituskäyttönä 

– Hosting-palvelut 

– www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä verkkosivuja varten) 

– Sovellusten tarjoaminen käyttöön 

– Asiakkaiden sovellusten isännöinti ja laitteistotilojen hallinnointi. 
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Kuvio 25. EU-maihin ja muihin kuin EU-maihin suuntautunut 
tietokoneohjelmistojen ja muiden tietojenkäsittelypalveluiden 
vienti 2013–2021, miljoonissa euroissa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

EU-maiden osalta voidaan tulkita, että vuosien 2017 ja 2019 välillä havaittu IT-

palveluiden viennin kasvu – ja sitä seurannut maltillinen lasku – liittyivät muiden 

tietojenkäsittelypalveluiden myyntiin. IT-palveluviennin kasvusta 98 prosenttia 

selittyy muiden tietojenkäsittelypalveluiden viennin kasvulla. Vuoden 2019 

jälkeisen laskun taustalla vaikuttaa olleen myös muut tietojenkäsittelypalvelut. 

Sen sijaan tietokoneohjelmistojen viennin arvo EU-maihin kasvoi 570 miljoonalla 

eurolla vuosien 2018 ja 2021 välillä, mikä kompensoi osittain laskua muissa 

tietojenkäsittelypalveluissa. 

Muihin kuin EU-maihin suuntautunut IT-palveluvienti – joka sisältää siis Kiinan 

ja Yhdysvallat – vastaa EU-maihin suuntautunutta vientiä siinä, että muiden 

tietojenkäsittelypalveluiden osuus IT-palveluista on vuodesta 2013 lähtien ollut 

jatkuvasti tietokoneohjelmistoja suurempi. Alaerien kehitys on kuitenkin eronnut. 

Tietokoneohjelmistojen myynti muualle kuin EU-maihin kasvoi yli miljardin 

euron verran vuosien 2013 ja 2015 välillä, kääntyi sitten laskuun, kunnes alkoi 

taas kasvamaan vuoden 2018 jälkeen. Tietokoneohjelmistojen myynnistä muihin 

kuin EU-maihin saatiin tuloa noin 2,7 miljardin euron verran vuonna 2021. 

Muiden tietojenkäsittelypalveluiden viennissä EU-alueen ulkopuolelle on 

havaittavissa myös nousu vuoden 2013 jälkeen ja sitä seurannut lasku, mutta 

vuonna 2018 alkanut kasvukausi jättää nämä muutokset varjoonsa. Vuosien 2018 

ja 2021 välillä viennin arvo kasvoi noin 3,2 miljardin euron verran. Vuonna 2019 

myös EU-maihin myytyjen tietojenkäsittelypalveluiden viennin arvo kasvoi 

vuoteen 2018 verrattuna 1,2 miljardin euron verran, mutta kehitys kääntyi 

seuraavina vuosina laskuun. Myynti muualle kuin EU-maihin taas jatkoi 

kasvuaan. 

Tämän kehityksen lopputuloksena vuonna 2021 EU-maihin myytyjen 

tietojenkäsittelypalveluiden arvo oli yhteensä 4,2 miljardia euroa, joista 32 % 

koostui tietokoneohjelmistojen viennistä ja 68 % muiden 

tietojenkäsittelypalveluiden viennistä. Muualle kuin EU-alueelle myytyjen 

tietojenkäsittelypalveluiden arvo oli 8,1 miljardia euroa, joista 33 % koostui 

tietokoneohjelmistoista ja 67 % muiden tietojenkäsittelypalveluista. Suomalaisten 

IT-palveluiden koostumus vaikuttaa siis ainakin tällä tarkkuustasolla olevan hyvin 
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samankaltainen vietiin niitä sitten EU-alueelle tai muualle. Muut 

tietojenkäsittelypalvelut ovat myös selvästi tietokoneohjelmistoja tärkeämpi IT-

palveluiden erä Suomen viennissä. Toisaalta tietokoneohjelmistojen viennin arvo 

oli vuonna 2021 neljä miljardia euroa, mitä ei voi pitää vähäisenä summana. 

Kuvio 26. Tietojenkäsittelypalveluiden tuonti EU-maista, 
Kiinasta, Yhdysvalloista ja muista maista 2013–2021, 
miljoonissa euroissa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

Myös televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelujen tuonnista valtaosa koostuu 

nimenomaan IT-palveluiden tuonnista: EU-maiden suhteen IT-palveluiden osuus 

koko palveluerästä oli 92 prosenttia vuonna 2021 ja Yhdysvaltain suhteen 90 

prosenttia. EU-maista tuotujen IT-palveluiden arvo nousi tasaisesti vuosien 2014 

ja 2019 välillä puolestatoista miljardista eurosta 2,7 miljardin euron tasolle. 

Vaikka selvä valtaosa IT-palveluista onkin siis peräisin EU-maista, 

Yhdysvalloista ostettujen IT-palveluiden arvo on myös noussut vuosien saatossa. 

Vuonna 2013 IT-palvelutuonti oli arvoltaan vain 136 miljoonaa euroa, mutta 

vuonna 2014 422 miljoonaa euroa. 
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3.2 Tutkimus- ja kehityspalvelut 

 

Tutkimus- ja kehityspalveluiden (T&K) tarkastelua rajoittaa IT-palveluiden lailla 

se, ettei Yhdysvaltain ja Kiinan palveluviennistä ole näin tarkalla 

palveluerätasolla julkista tietoa. Voidaan kuitenkin todeta, ettei T&K-palveluiden 

viennin osuus ole muutenkaan erityisen merkittävä Suomen palveluviennissä. 

Suomesta vietiin vuonna 2021 palveluita yhteensä 25,5 miljardin euron verran, 

josta T&K-palveluiden osuus oli vain kolme prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan 

todeta, että ohjelmistojen viennin osuus oli palveluviennistä 14 prosenttia ja 

muiden tietojenkäsittelypalveluiden 29 prosenttia. 

T&K-palveluilla on sen sijaan suurempi merkitys palvelutuonnissa. Nykyisten 

tietojen perusteella niitä tuotiin Suomeen ulkomailta yhteensä reilun kolmen 

miljardin euron arvosta, mikä kattoi noin 10 prosenttia Suomen koko 

palvelutuonnin arvosta. Viime vuosilta ei tosin ole julkisia tietoja T&K-

palvelutuonnista Yhdysvalloista ja Kiinasta. Vuonna 2017 molempien maiden 

kohdalla Suomeen tuotiin noin 300 miljoonan euron verran T&K-palveluita. 

T&K-palveluiden tuonnin arvo on kuitenkin sittemmin kasvanut niin 

voimakkaasti – vuonna 2017 palveluerän arvo oli kaikkien ulkomaiden osalta 2,2 

miljardia euroa ja vuonna 2021 3,6 miljardia euroa -- ettei Kiinasta ja 

Yhdysvalloista peräisin olevien T&K-palveluiden kehityslinjoja voi olettaa 

turvallisin mielin toisiaan vastaaviksi. 

Jotain käsitystä aiheesta voi taas muodostaa taas yleisemmällä jaottelulla EU-

maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden tasolla. Kehityslinjat selvästi eroavat, koska 

yritysten raportoima T&K-tuonti EU-alueen ulkopuolelta kasvoi selvästi vuosien 

2018 ja 2019 välillä. EU-maista tuotujen T&K-palveluiden arvo on kasvanut tätä 

maltillisemmin, mutta kuitenkin tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. 

Suomen koko palveluviennistä T&K-palveluiden osuus oli 
noin 3% vuonna 2021. 

Suomen koko palvelutuonnista T&K-palveluiden osuus oli 
noin 10 % vuonna 2021.

Suomen ja Kiinan välisen ulkomaankaupan osalta tarkkoja 
tietoja T&K-palveluiden osuuksista ei ole saatavilla vaan 
T&K-palvelut esitetään osana Muita liike-elämän palveluita.

T&K-palvelutuonti EU:n ulkopuolelta on viime vuosina 
noussut EU-maista tuotuja T&K-palveluita korkeammalle 
tasolle.
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Kuvio 27. Tutkimus- ja kehittämispalveluiden tuonti EU-maista 
ja muualta 2013–2021, miljoonissa euroissa 

  

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

Julkistuksen tietojen pohjalta ei siis selviä, mistä EU:n ulkopuolisesta maasta 

T&K-palveluita tuodaan. Yleisesti ottaen muiden liike-elämän palveluiden 

tuonnin suhteen – johon siis T&K-palvelut lasketaan alaeränä – Yhdysvalloilla oli 

Kiinaa suurempi merkitys vuonna 2021. Tuolloin Yhdysvalloista tuotiin muita 

liike-elämän palveluita noin 1,4 miljardin euron verran, kun taas Kiinan kohdalla 

vastaava lukema oli vajaa 0,9 miljardia euroa. Palveluerän tuonti kummastakin 

maasta on kasvanut vuoden 2017 jälkeen, joskin tuonnin arvo Yhdysvalloista on 

taas laskenut vuoden 2019 jälkeen. 

3.3 Aineeton pääoma 

 

Aineeton pääoma on tässä määritelty ulkomaisten toimijoiden Suomeen 

maksamista lisenssimaksuista sekä tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvien 

omistusoikeuksien myynnistä saaduista tuloista (palveluerien SH1, SH2, SH3, 

SH4 ja SJ112 summa). Käytännössä aineettoman pääoman palveluvienti koostuu 

Suomessa pitkälti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisensseistä 

saadusta tulosta (erä SH2).  

Kuten alla olevasta kuviosta voidaan havaita, Kiinasta saadut lisenssitulot ovat 

olleet kasvussa viime vuosina, kun taas etenkin EU-maista saatujen tulojen määrä 
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Kiinasta saadut lisenssitulot ovat olleet kasvussa viime vuosina.Vuonna 
2021 Kiinasta saatiin lisenssituloja noin 600 miljoonan euron verran, joka on 
noin viidesosa kaikesta Suomen aineettoman pääoman palveluviennistä. 

Kiinasta saatujen lisenssitulojen osuus on kuitenkin edelleen alempi kuin 
Yhdysvalloista saatujen.
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on laskenut vuoden 2019 jälkeen. Vuonna 2021 Kiinasta saatiin tuloja noin 600 

miljoonan euron verran, mikä kattoi 21 prosenttia kaikesta aineettoman pääoman 

palveluviennistä maailmalle. Osuus oli kuitenkin edelleen alempi kuin 

Yhdysvaltojen.  

Kuvio 28. Aineettoman pääoman palveluvienti eri alueille 2019–
2021, miljoonaa euroa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. Aineettoman 
pääoman vienti on määritelty palveluerien SH ja SJ112 summana. 

Palvelutuonnin osalta tilanne eroaa. Suomalaisten yritysten ulkomaille 

maksamien lisenssitulojen arvo on viime vuosina vaihdellut miljardin euron 

puolin ja toisin. Kiinaan maksettujen lisenssimaksujen arvo on joitain miljoonia 

euroja eli kyse on varsin vähäisestä toiminnasta. EU-mailla on aineettoman 

pääoman palvelutuonnin suhteen suurempi merkitys, sillä noin kaksi kolmasosaa 

suomalaisten yritysten maksamista lisenssimaksuista maksetaan EU-maihin.  
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4 Hongkong – muutama poiminta Tilastokeskuksen tiedoista 

Kiinan erityishallintoalueen Hongkongin tietoja käsitellään alla lyhyesti koostaen 

joitakin Tilastokeskuksesta saatavilla olevia tietoja. Suomen ja Hongkongin 

ulkomaankaupan kokonaiskehityksen arviointia, huomioiden sekä tavarat että 

palvelut, näyttäisi haastavan kansantalouden tilinpidon taloudelliseen 

omistajuuteen pohjautuva tilastointi ja sitä seuraavat globaalin kaupankäynnin 

kirjaustavat. 

Tilastokeskuksen Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastossa 

tavaravienti Hongkongiin on muutamien viime vuosien aikana ollut negatiivinen. 

Jos tullissa tilastoitu vienti on lähtökohtaisesti jonkin maan osalta pientä, voi 

vienti tilastoitua Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan -tilastossa 

negatiivisena johtuen esimerkiksi välityskaupan tai tehtaattoman tuotannon erien 

kirjauskäytännöistä. Hongkongin osalta tämä rajoittaa myös mikrotason aineiston 

hyödyntämistä yritysanalyyseissä. 

Alla olevassa kuviossa esitetään Suomen ja Hongkongin välisen palvelukaupan 

kehitys viimeisen lähes kymmenen vuoden aikana.  

Kuvio 29. Suomen ja Hongkongin välinen palvelukauppa 2013–
2021, miljoonaa euroa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa. 

Palveluviennin voimakkaassa laskussa vuosien 2019 ja 2020 välillä näkyy 

erityisesti koronapandemiaa seurannut kuljetuspalveluiden (ilmaliikenne) sekä 

matkailun väheneminen, mikä on myös vaikuttanut siihen, että palvelukaupan 

osalta tuonti on viime vuosina ylittänyt viennin. 

Kaiken kaikkiaan Hongkongin kanssa ulkomaankauppaa (vienti tai tuonti > 0 €) 

oli vuonna 2021 yhteensä n. 1900 Suomessa toimivalla yrityksellä. Kymmenen 

prosenttia Hongkongin kauppaa käyvistä yrityksistä oli suuria yrityksiä, hieman 

alle viidennes keskikokoisia yrityksiä ja yli 70 prosenttia pieniä yrityksiä. 

Suomessa toimii hyvin vähän hongkongilaisomisteisia yrityksiä, yhteensä n. 15 ja 

nämä työllistävät noin 200 henkilötyövuotta. 
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Kuvio 30. Hongkongilaisomisteiset yritykset Suomessa 

 

Lähde: Tilastokeskus, Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. 
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5 Kiina ja kotimainen hyödyketuotanto 

Kiinan asema teollisuustuotannon kansainvälisenä voimatekijänä on kiistaton. 

”Made in China” on jo vuosikymmenten ajan ollut lukemattomille ihmisille 

ympäri maailmaa todennäköisesti ensimmäisiä englanninkielisiä fraaseja, joita he 

oppivat tuntemaan. Kokonsa ansioista Kiina kytkeytyy väistämättä 

kansainvälisten tuotantoketjujen kautta kuitenkin myös elimellisesti muiden 

maiden teollisuustuotantoon, eikä ole tavatonta, että Suomessakin kootun koneen 

tai laitteen sisuksista löytyy kiinalainen komponentti, jota ilman se ei toimisi. 

Siinä missä osa näistä kytköksistä on syntynyt käytännön syistä ja on siten, 

enemmän tai vähemmän helposti, korvattavissa, osa on myös syntynyt pakosta, 

sillä Kiina ei ole ainoastaan teollinen mahti, vaan myös raaka-ainemahti, jonka 

maaperästä monet teollisuuden tarvitseman alkuaineet ja mineraalit ovat peräsisin. 

Tässä kappaleessa suomalaisen teollisuuden riippuvuutta kiinalaisista 

tuotannontekijöistä taustoitetaan kahdesta näkökulmasta. Kappaleessa 6.1 

pyritään ensin tunnistamaan Kiinan suorasta tuonnista erityisen riippuvaisia 

yksittäisiä hyödyketyyppejä yhdistelemällä tietoja tavaroiden ulkomaankaupan ja 

teollisuustuotantotilaston yksikköaineistoista. Tämän jälkeen tunnistettujen 

hyödykkeiden käyttöä teollisissa toimipaikoissa tarkastellaan teollisuustuotannon 

panoskäyttöä kuvaavan aineet ja tarvikkeet -kyselyn yksikköaineiston avulla 

toimialakohtaisten riippuvuuksien kartoittamiseksi. Kappaleessa 6.2 

riippuvuuksiin otetaan kvalitatiivisempi lähtökohta tarkastelemalla Euroopan 

komission kokoamalla kriittisten raaka-aineiden (critical raw materials, CRM) 

listalla esiintyvien tuotantoteollisuuden kannalta elintärkeiden hyödykkeiden 

roolia Suomen ulkomaisissa tavarakaupan virroissa Tullin aineiston avulla. 

5.1 Kiina-riippuvuus teollisuuden panoskäytössä 

Käsillä olevan analyysin pyrkimyksenä on kvantifioida käytettävissä olevan 

aineiston avulla suomalaisen teollisuuden riippuvuutta kiinalaisperäisistä 

tuotannontekijöistä jaottelemalla Tilastokeskuksen aineet ja tarvikkeet -aineiston 

otoksessa esiintyvät toimipaikat erillisiin ryhmiin sen perusteella, kuinka suuri 

osuus toimipaikan yhteenlasketusta panoskäytöstä koostuu erityisen Kiina-

riippuvaisiksi katsotuista hyödykkeistä. Aineet ja tarvikkeet -aineisto on 

toimipaikkatason otosaineisto, joka kuvaa suomalaisten teollisuusyritysten panos- 

tai välituotekäyttöä. Koska aineiston pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia 

syötteenä kansantalouden tilinpidon tilastoja varten, sen sisältö painottuu pitkälti 

arvoltaan suurimpiin panoseriin. Tästä huolimatta aineet ja tarvikkeet -aineiston 

avulla on mahdollista saada melko hienojakoinen kuva yksittäisten toimialojen 

panoskäytöstä. Tämän raportin lopussa olevat liitteet sisältävät tarkemman 

kuvauksen aineet ja tarvikkeet -aineistosta. Oheisessa analyysissä hyödynnetään 

aineet ja tarvikkeet -kyselyn viimeisintä, viitevuotta 2021 koskevaa aineistoa, 

joka pitää sisällään 2 526 teollisen toimipaikan tiedot koskien niiden 

merkittävimpien yksittäisten panostuotteiden käyttöä. 

Kiinalaisesta tuonnista riippuvaiset hyödykkeet on määritelty yhdistämällä tietoa 

kahdesta erillisestä yksikköaineistosta: Tullin keräämästä tavaroiden 

ulkomaankauppa-aineistosta sekä Tilastokeskuksen omasta 

teollisuustuotantoaineistosta. Teollisuustuotantoaineisto kuvaa kotimaisen 

teollisuustoimialan tuotantoa hyödyketasolla ja sitä käytetään aineet ja tarvikkeet 

-aineiston tapaan kansantalouden tilinpidon syötteenä, vastavuoroisesti 

kansantalouden tuotosten arvioimiseen. Teollisuustuotantoaineistoon pätevät 

pitkälti samat huomiot ja rajoitteet – ja pitkälti samoista syistä – kuin aineet ja 

tarvikkeet -aineistoonkin, joskin jälkimmäisen kattavuus on lähtökohtaisesti 
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edellistä jonkin verran parempi ja sitä voidaan luonnehtia ainakin 

merkittävimpien hyödyke-erien osalta lähes täydelliseksi aineistoksi.  

Yksittäisten hyödykeryhmien Kiina-riippuvuutta on arvioitu kahden tekijän, 

yleisen tuontiriippuvuuden ja Kiinan tuontidominanssin, perusteella. Tarkemmin 

ottaen kuusinumeroisen CN-luokan rajaama hyödykeryhmä on katsottu Kiina-

riippuvaiseksi kahden ehdon täyttyessä. Ensinnäkin hyödykeryhmän on katsottu 

olevan yleisesti tuontiriippuvainen, jos sen yhteenlasketun vuotuisen tuonnin arvo 

on ylittänyt kotimaisen (myydyn) tuotannon arvon vastaavalla ajanjaksolla. 

Toisekseen hyödykeryhmän tuonti on katsottu kiinalaisen tuonnin dominoimaksi, 

jos hyödykeryhmän vuotuisen tuonnin yhteenlasketusta arvosta vähintään puolet 

on ollut peräisin Kiinasta (alkuperämaa). Kahden kriteerin tarkoituksena on 

huomioida tuotannontekijöiden saatavuus sekä ulko- että kotimaisista lähteistä.  

On syytä korostaa, että toimipaikkakohtaisen riippuvuuden määritelmä ei siis 

perustu yksittäisen toimipaikan käyttämien nimenomaisten tuotantopanosten 

alkuperään, vaan vastaavien hyödykkeiden alkuperään ja saatavuuteen 

kansallisella tasolla. Yrityksen omaan tuotantokäyttöönsä ostamat hyödykkeet 

voivat olla suoraan sen itsensä maahantuomia, mutta yhtä lailla ne voivat olla 

peräisin joltakin kotimaiselta välittäjätaholta. Jälkimmäisessä tapauksessa 

loppukäyttäjä ei esiinny tavarakaupan aineistosta eikä hyödykkeen alkuperää 

voida siten yhdistää aineet ja tarvikkeet -aineistossa oleviin panoskäytön tietoihin. 

Lisäksi on korostettava, että käytetty hyödykekohtaisen Kiina-riippuvuuden 

määritelmä on väistämättä mielivaltainen; erilaiset raja-arvot joko 

tuontiriippuvuuden tai Kiinan tuontidominanssin suhteen johtaisivat erilaisiin 

lopputuloksiin toimipaikkakohtaisen riippuvuuden suhteen. Tästä syystä, vaikka 

yllä mainitut raja-arvot on valittu edustamaan eräänlaista järkeenkäypää 

kompromissia Kiina-riippuvaisuuden kuvaamiseksi, on alla esitettävien kuvioiden 

toimialakohtaisia riippuvuuksia syytä tulkita ensisijaisesti suhteessa toisiinsa. 

Siinä missä yhtäläisten hyödykeryhmien rajaaminen ulkomaankauppa- ja 

panosaineistojen välillä on yksinkertaista (kuusinumeroisen CN-aggregaatin 

tasolla) yhtenäisen hyödykeluokituksen ansioista, tilanne on hankalampi erilliseen 

Prodcom-hyödykeluokitukseen perustuvan teollisuustuotantoaineiston kohdalla. 

Eurooppalainen Prodcom-luokitus on CN-luokituksen tapaan hierarkkinen 

hyödykeluokitus, mutta näiden kahden välillä ei läheskään aina vallitse 

yksiselitteistä vastaavuutta, mikä vaikeuttaa kotimaisen tuotannon vertailua 

tuontiin ja panoskäyttöön. Esimerkiksi yksittäiseen CN-luokituksen mukaiseen 

luokkaan kuuluvat hyödykkeet voivat jakautua useampaan erilliseen Prodcom-

luokkaan. Nämä Prodcom-luokat voivat vastavuoroisesti sisältää muita 

hyödykkeitä, jotka CN-luokituksessa kuuluisivat eri luokkaan kuin alkuperäiset 

hyödykkeet. Tästä johtuen ulkomaankauppa- ja panosaineistoja vastaavien 

hyödykeryhmien rajaaminen teollisuustuotantoaineistosta on väistämättä 

epätarkkaa.  

Tässä tapauksessa yhteensopivuusongelma on pyritty ratkaisemaan huomioimalla 

tuontiriippuvuutta arvioitaessa kaikki kuusinumeroisen CN-luokan sisältämiä 

hyödykkeitä vastaavat Prodcom-luokat ja edelleen niiden kotimaisen tuotannon 

yhteenlaskettu arvo. Tästä johtuen tarkastelu tulee väistämättä jossain määrin 

aliarvioimaan yleistä tuontiriippuvuutta joidenkin tuontihyödykeryhmien 

kohdalla, koska tuonnin arvoon verrattava kotimaisen tuotannon arvo saattaa pitää 

sisällään myös joitakin alkuperäiseen CN-aggregaattiin kuulumattomia 

hyödykkeitä. Käsittely takaa kuitenkin sen, ettei päinvastainen tilanne ole 

mahdollinen; kotimaisen tuotannon vertailuarvo pitää aina sisällään vähintään 

kaikki tuonnin hyödykeaggregaattiin kuuluvat hyödykkeet. 
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Kuvio 31 esittää viitevuoden 2021 aineet ja tarvikkeet -otokseen kuuluvien 

teollisten toimipaikkojen jakautumisen toimipaikkakohtaisen panosriippuvuuden 

mukaisiin ryhmiin kaksinumeroisen toimialaluokituksen tasolla (TOL2008; pieniä 

toimialaluokkia on tarpeen mukaan sulautettu muihin samankaltaisiin luokkiin 

ositteen yksikkömäärän kasvattamiseksi). Toimipaikkakohtainen panosriippuvuus 

on laskettu jakamalla yllä kuvaillun määritelmän mukaisesti Kiina-riippuvaisten 

hyödykkeiden osuus kunkin toimipaikan ilmoitettujen panosostojen arvosta.  

Kuvio 31. Teollisten toimipaikkojen osuudet toimialoittain 
panoskäytön Kiina-riippuvuuden mukaan jaoteltuna, 2021 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tulli. 

Kuviosta 31 paljastuu lukuisia kiinnostavia yksityiskohtia. Yleensä ottaen Kiina-

riippuvuus näyttäytyy tuloksissa varsin rajoitettuna ilmiönä. TOL 26 

(Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistusta) lukuun 

ottamatta kokonaan Kiina- riippumattomien toimipaikkojen osuus ei alita 

yhdelläkään toimialalla 50 prosentin osuutta.  

Jäljelle jäävän toimipaikkajoukon osalta on toimialaryhmien välillä kuitenkin 

merkittäviä eroja. Edellä mainitun TOL 26:n toimipaikkojen keskuudessa 

jonkinasteinen Kiina-riippuvuus on selkeästi yleisintä, mikä ei ole yllättävä tulos 

ottaen huomioon Kiinan merkittävän roolin elektroniikkateollisuuden globaaleissa 

tuotantoketjuissa. Tässä tapauksessa silmäänpistävää on myös, että Kiina-

riippuvuus näyttää olevan varsin polarisoitunutta; 49 prosentilla toimipaikoista 

riippuvuus ylittää yhden prosentin rajapyykin ja edelleen 22 prosentille nämä 

hyödykkeet edustavat yli kymmentä prosenttia panoskäytöstä, siinä missä 

vähäiseen, alle yhden prosentin riippuvuuden ryhmään lukeutuu vain viitisen 

prosenttia toimipaikoista. 

TOL 26:n vanavedessä seuraavat naapuriluokka TOL 27 (Sähkölaitteiden 

valmistus) sekä TOL 13–15 (Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden 

valmistus), joiden keskuudessa toimipaikat ovat niin ikään jakaantuneet Kiina-
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riippuvuuden osalta varsin terävästi täysin riippumattomiin ja vahvasti tai melko 

vahvasti riippuvaisiin.  

Toimialoista vähiten Kiina-riippuvaisiin panoksiin nojataan luokissa TOL 07–09 

(Kaivostoiminta ja louhinta), TOL 16 (Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden 

valmistus) ja TOL 23 (Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus), 

joissa riippuvaisten tuotantopanosten käyttö on käytännössä olematonta.  

Koska aineisto pitää sisällään kirjavan joukon eri kokoisia toimipaikkoja, kuvion 

31 sisältämät toimipaikkaosuudet eivät tarjoa parasta mahdollista lähtökohtaa 

talouspolitiikan kannalta keskeisten näkökulmien, kuten työllisyysvaikutusten, 

arvioimista varten. Tätä silmällä pitäen toimipaikka-aineistoon yhdistettiin 

Tilastokeskuksen yritystietovarannosta löytyviä toimipaikkakohtaisia 

henkilöstötietoja viitevuoden 2021 osalta. Kuviossa 32 on edeltävien 

toimipaikkojen lukumääräosuuksien sijaan esitetty toimipaikkojen 

henkilöstöosuudet, jotka on laskettu kuhunkin riippuvuusluokkaan kuuluvien 

toimipaikkojen henkilöstömäärien perusteella (henkilötyövuosina, HTV). 

Käytännössä jälkimmäisten tulosten voidaan ajatella olevan henkilöstömäärällä 

painotettu versio edellisistä. 

Kuvio 32 paljastaa, että henkilöstömäärällä mitattuna monien toimialojen Kiina-

riippuvuus näyttäytyy aiempaa merkittävämpänä, mikä viittaa riippuvuuden 

keskittymiseen jossain määrin suurempiin toimipaikkoihin. Esimerkiksi 

toimialaoilla TOL 13–15 peräti 58 prosenttia otoksen työvoimasta on sijoittunut 

toimipaikkoihin, joiden ilmoitetusta panoskäytöstä vähintään prosentti perustuu 

Kiinasta riippuvaisiin hyödykkeisiin. Toinen korostuva toimiala on TOL 30 

(Muiden kulkuneuvojen valmistus), jonka osalta ainoastaan 44 prosenttia 

työvoimasta on sijoittunut täysin riippumattomiin toimipaikkoihin ja vastaavasti 

47 prosenttia toimipaikkoihin, joiden panosriippuvuus ylittää yhden prosentin 

rajan. 
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Kuvio 32. Työvoimaosuudet (HTV) toimialoittain työllistävän 
toimipaikan panoskäytön Kiina-riippuvuuden mukaan 
jaoteltuna, 2021

 

Lähde: Tilastokeskus, Tulli. 

Sitä vastoin toimipaikkaosuuksien vertailussa korostunut TOL 27 on näyttää 

olevan henkilöstöllä mitattuna jopa jossain määrin vähemmän altistunut Kiina-

riippuvuuksille. Tosin tässäkin tapauksessa erityisen vahvasti Kiina-riippuvaisiin 

panoksiin nojaavien (osuus yli 10 prosenttia panoskäytöstä) toimipaikkojen rooli 

on aiempaa merkittävämpi, työvoimaosuuden ollessa näiden toimipaikkojen 

osalta peräti 32 prosenttia. 

Kaiken kaikkiaan kuvio 32 antaa osviittaa työllisyysvaikutuksista, joita 

systemaattiset häiriöt kiinalaislähtöisten tuotannontekijöiden saatavuudella voisi 

olla eri toimialoilla. On kuitenkin syytä korostaa, että käsillä olevassa analyysissä 

tuontiriippuvuus käsittää ainoastaan suoran tuontiriippuvuuden, eli hyödykkeet, 

joiden alkuperämaa (ts. maa, jossa hyödykkeen viimeisin merkittävä arvonlisä on 

tapahtunut) on Kiina. Toisin sanoen, tulokset eivät huomioi epäsuoria 

vaikutuksia, jotka välittyvät kotimaiseen teollisuuteen kolmansien maiden 

tuotantoketjujen kautta. Tällaisten arvoketjujen jäljittäminen yksin kotimaisen 

ulkomaankauppa-aineiston avulla ei luonnollisesti ole mahdollista. Vaikka 

epäsuorien riippuvuuksien roolia tuotannontekijöiden saatavuudessa ei 

nykyaikaisessa monimutkaisesti verkottuneessa maailmantaloudessa voi olla 

korostamatta, näihin liittyvän rajoitteen vastapainoksi käsillä olevan analyysin 

vahvuus piilee sen suoriin tuontiriippuvuuksiin tarjoaman katsauksen 

hienojakoisuudessa. Tuontiriippuvaisten hyödykkeiden yksikkötason käyttöä on 

kyetty tarkastelemaan tarkalla hyödykejaolla teollisista toimipaikoista koostuvan 

otoksen sisällä.  

Toinen huomionarvoinen seikka liittyy tuontihyödykkeiden korvattavuuteen. 

Useimmissa tapauksissa Kiina-riippuvaisillekin tuotteille on olemassa 

vaihtoehtoisia lähteitä, joko koti- tai ulkomaisia. Tästä huolimatta kiinalaisen 

tuonnin äkillinen ja ennalta-arvaamaton häiriintyminen johtaisi näidenkin 
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hyödykkeiden kohdalla merkittäviin tarjontaongelmiin ja edelleen 

hinnannousuihin ainakin lyhyellä aikavälillä. Kustannuspaineet taas heijastuisivat 

yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn, millä olisi väistämättä vaikutuksia 

niiden kykyyn ylläpitää tuotannon tasoa ja työllistää henkilöstöään. Näin ollen 

työllisyysvaikutusten arvioiminen Kiina-riippuvaisten hyödykkeiden osalta on 

olennaista näennäisestä korvattavuudesta huolimattakin. 

Lopuksi on todettava, että analyysi kattaa vain arvoltaan merkittävimmät 

tuotantopanokset. On hyvin mahdollista, että arvoltaan vähäisiä, mutta 

tuotantoprosessin kannalta korvaamattomia hyödykkeitä on jäänyt tyystin 

analyysin ulkopuolelle johtuen käytettävissä olevien aineistojen 

makrotaloudellisista lähtökohdista. Yksittäisten, pienten hyödyketyyppien 

laadullisen merkityksen arvioiminen vaatisi lisäksi toimiala- ja jopa 

toimipaikkakohtaisten tuotantoprosessien tarkempaa tuntemusta ja on siten 

tehtävä, johon ei ole edes teoriassa mahdollista vastata yksinomaan määrällisen 

analyysin perusteella.  

Euroopan komissio on vuodesta 2011 asti ylläpitänyt ns. kriittisten raaka-aineiden 

listaa, joka koostuu eurooppalaiselle teollisuudelle elintärkeiksi raaka-aineista. 

Näistä raaka-aineista monien osalta Kiina on myös merkittävä tuottaja, mikä tekee 

listasta varteenotettavan lähtökohdan myös suomalaisen teollisuuden Kiina-

riippuvuuksien tarkastelua silmällä pitäen.  

Monet kriittisistä raaka-aineiden sovelluksista ovat kuitenkin luonteeltaan 

sellaisia, että ne edustavat todennäköisesti itsessään hyvin pientä osuutta 

lopputuotteen panoskäytöstä. Tämä selittänee myös sen, että makropainotteisen 

aineet ja tarvikkeet -kyselyn vastaajista vain häviävän pieni joukko raportoi 

lainkaan kriittisten raaka-aineiden käyttöä. Tullin huomattavasti 

yksityiskohtaisempi tavaroiden ulkomaankauppatilasto tarjoaa sen sijaan 

tukevamman tarttumapinnan näille kokoaan suuremmille tuotannontekijöille. 

Vaikka Tullin aineisto ei tarjoakaan mahdollisuutta täsmällisten johtopäätösten 

tekemiseen lopullisen panoskäytön osalta, voidaan siihen perustuvalla 

tarkastelulla saada osviittaa kriittisten raaka-aineiden esiintyvyydestä Suomessa.  

5.2 Kiina ja kriittiset raaka-aineet 

Viimeisin, vuonna 2020 päivitetty komission kriittisten raaka-aineiden listaus8 

käsittää kaikkiaan 30 asiantuntija-arvioiden perusteella valittua raaka-ainetta tai 

raaka-aineryhmää, jotka on katsottu eurooppalaisen teollisuuden panoskäytön 

kannalta erityisen tärkeiksi. 

Tähän tarkasteluun kriittisistä raaka-aineista on poimittu yhdeksän sellaista, 

joiden saatavuudesta vähintään neljänneksen on EU:n tasolla arvioitu riippuvan 

kiinalaisesta tuotannosta. Huomionarvoista on, että Kiina on maailmanlaajuisesti 

merkittävin lähde tätäkin useammille raaka-aineille, mutta nimenomaisesti EU:n 

kannalta riippuvuus Kiinasta on näiden saatavuuden kannalta maltillisempi. 

Esimerkiksi antimonin osalta EU-maat ovat täysin riippuvaisia ulkopuolisista 

lähteistä ja Kiina vastaa peräti 74 prosentista kyseisen alkuaineen 

maailmanlaajuisesta tuotannosta, mutta valtaosa (89 prosenttia) Euroopan 

unionissa käytetystä antimonista on peräisin Turkista, Boliviasta ja Guatemalasta.  

Taulukko 2. Kiinasta riippuvaisten kriittisten raaka-aineiden 
tuonnin ja viennin arvot, 2019–2021 

  Tuonti (1 000 eur) Vienti (1 000 eur) 

 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474 
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Baryytti (bariumsulfaatti) 1 607 1 466 1 687 61 17 25 

Gallium 3 0 13 0 0 0 

Gallium-, indium- ja 
vanadiinitavarat 

114 90 132 0 0 0 

Vanadiini 10 0 0 0 0 0 

Ferrovanadiini 8 770 2 457 5 673 0 167 0 

Harvinaiset maametallit 44 11 4 0 2 6 

Luonnongrafiitti 288 858 1 358 15 125 70 

Magnesium 358 30 288 0 0 11 

Magnesiumjätteet ja -romu 0 0 0 0 0 2 

Magnesiumtavarat 154 104 194 10 16 27 

Titaani 189 1 810 122 10 158 567 

Titaanijätteet ja -romu 2 43 0 42 118 92 

Titaanitavarat 12 866 9 460 11 376 349 737 930 

Vismutti 238 50 23 0 0 0 

Volframi 511 747 1 649 322 761 1 379 

Volframijätteet ja -romu 29 474 22 096 39 832 1 821 1 291 1 055 

Volframitavarat 357 380 553 7 33 43 

Yhteensä 54 985 39 602 62 904 2 637 3 425 4 207 

Lähde: Tulli. 

Kriittisten raaka-aineiden ulkomaankaupan arvoja on listattu taulukossa 2. Vaikka 

kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti kriittisten materiaalien tuontiin, taulukko 

sisältää tiedot myös täydellisyyden nimissä myös tiedot vastaavien 

hyödykeryhmien viennistä. Huomionarvoista on, että useimmissa tapauksissa 

lähtökohtaisesta Kiina-riippuvuudesta huolimatta oheisten raaka-aineiden 

alkuperämaiden joukko on huomattavan kirjava, eikä likimainkaan kaikissa 

tapauksissa kyseessä ole Kiina. Tullin tilastoissa alkuperämaaksi merkitään maa, 

jossa hyödykkeeseen on kohdistunut sen osalta viimeisin merkittävä arvonlisä. 

Raaka-aineidenkin tapauksessa päätymistä käyttövalmiiksi tuotannontekijäksi on 

edeltänyt lukuisia erinäisiä jalostuksen vaiheita alkaen louhinnasta kaivoksella. 

Ulkomaankauppa-aineiston viimesijaisesta alkuperämaasta riippumatta tässä 

listauksessa tukeudutaan komission analyysiin ja raaka-aineiden primääriseen 

riippuvuuteen kiinalaisesta tuotannosta. Tästä johtuen oheisessa analyysissä 

tuonnin arvoja ei ole eritelty näennäisen alkuperämaan mukaan. Nämä tiedot ovat 

kuitenkin tarvittaessa johdettavissa Tullin julkisista ulkomaankauppa-aineistoista 

käyttämällä hyväksi raportin liitteenä olevaa kriittisiin raaka-aineisiin liittyvien 

CN-koodien listausta taulukossa 6. 

Taulukon tiedot on koostettu summaamalla tavaroiden ulkomaankauppa-

aineistossa kaikkien sellaisten nimikkeiden arvot, joiden on katsottu vastaavan 

kutakin komission raportissa esiin nostettua raaka-ainetta tai raaka-aineryhmää. 

Useimpien raaka-aineiden tapauksessa CN-nimikkeistöstä löytyy useampi kuin 

yksi vastaava nimike. Taulukoinnissa on kunkin raaka-aineen kohdalla pyritty 

lähtökohtaisesti huomioimaan kaikki nimikkeet, joihin kuuluvien hyödykkeiden 

voidaan arvioida koostuvan lähinnä kyseisestä raaka-aineesta. Esimerkiksi 

magnesiumin tapauksessa tähän ryhmään on laskettu kuuluvaksi varsinaisen 

muokkaamattoman magnesiumin lisäksi magnesiumista valmistetut tavarat sekä 

magnesiumista koostuvat jätteet ja romut. Sellaisenaan raaka-ainekäyttöön 

viittaavat nimikkeet, pidemmälle jalostetut tavarat sekä romut on 

mahdollisuuksien mukaan eroteltu taulukossa omiksi ryhmikseen.  
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Galliumista ja vanadiinista valmistetut tavarat jakavat CN-nimikkeistössä 

(vuoteen 2021 asti) yhteisen nimikkeen indiumin kanssa. Vanadiiniin liittyen 

tarkasteluun on lisäksi otettu seosmetalli ferrovanadiini. Ferrovanadiini sisältää 

raudan lisäksi yleensä huomattavia pitoisuuksia vanadiinia ja on itsessään yksi 

puhtaan vanadiinin keskeisimmistä käyttökohteista teollisuudessa. Toisin kuin 

puhdasta vanadiinia, ferrovanadiinia on myös tuotu viime vuosina Suomeen 

huomattavia määriä. Tämän raportin liitteissä oleva taulukko 6 sisältää täydellisen 

listan tarkasteluun sisällytetyistä CN-nimikkeistä. Lisäksi liitteissä on taulukko 7, 

joka sisältää Eurostatin erityisesti teollisuustuotantotilaston käyttöön laatiman 

listauksen, joka on osittain päällekkäinen tässä käytetyn listauksen kanssa. Listaus 

perustuu Prodcom-luokitukseen, mutta sisältää myös suuntaa antavan käännöksen 

CN-luokitukselle. 

Taulukon 2 perusteella kriittisistä raaka-aineista volframi nousee selkeästi esille 

sekä tuonnin että viennin osalta. Tarkemmin ottaen, neitseellisten raaka-aineiden 

sijaan volframijätteet ja -romut edustavat tuonnin osalta jokaisena vuonna yli 

puolta kaikkien kriittisten raaka-aineiden tuonnista. Vaikka romu ei ole 

sellaisenaan käyttökelpoista raaka-ainetta, sen rooli uusioraaka-aineiden lähteenä 

on tärkeä huoltovarmuuden kannalta keskeinen. Kaikista kriittisistä raaka-aineista 

juuri volframin eurooppalaisesta kysynnästä suurin osa kyetäänkin komission 

arvion9 mukaan nykyisellään kattamaan uusiokäytöllä. Varsinaisen raaka-

ainekelpoisen volframin tuonti Suomeen on ollut verrattain vähäistä, mutta se on 

myös kasvanut viime aikoina voimakkaasti, yli kolminkertaistuen vuosien 2019 ja 

2021 välillä.  

Toiseksi merkittävimmän raaka-aineryhmän muodostaa titaani. Erityisesti 

titaanista valmistettujen tavaroiden tuonnin arvo on vakiintunut vuositasolla 

kymmenen miljoonan euron tuntumaan. Varsinaisen raaka-ainetitaanin tuonti on 

ollut tähän verrattuna huomattavasti vähäisempää lukuun ottamatta vuotta 2020, 

jolloin maahantuodun titaanin arvo oli vähintään kymmenkertainen ympäröiviin 

vuosiin verrattuna. 

Vaikka raaka-ainemuotoisen vanadiinin tuonti Suomeen on ollut viime vuosina 

käytännössä olematonta, vanadiinia on saapunut maahan huomattavasti 

merkittävämmässä määrin ferrovanadiinin osana. Viimeinen miljoonan euron 

vuosituonnin rajapyykin rikkova kriittinen raaka-aine on lääke- ja 

kemianteollisuudessa käytettävä baryytti.  

Vaikka jäljelle jäävien raaka-aineiden tuonti on arvoltaan vähäistä eritoten 

kansantalouden mittakaavassa, niiden kriittisyys erinäisten tuotantoprosessien 

osana antaa niille määräänsä suuremman painoarvon. Oleellista onkin, että 

jokaista listan kriittisistä raaka-aineista tuodaan Suomeen muodossa tai toisessa ja 

käytetään tavalla tai toisella.  

Olennainen kysymys onkin, kuinka moneen yritykseen kriittisten raaka-aineiden 

toimitusketjuihin kohdistuvat häiriöt voisivat vaikuttaa? Osviittaa tästä voidaan 

saada tarkastelemalla kriittisiin raaka-aineisiin liittyvillä nimikkeillä 

ulkomaankappaa käyvien yritysten lukumääriä, joskin näitä tuloksia voidaan 

jälleen pitää korkeintaan suuntaa antavina, sillä maahantuoja ja käyttäjä eivät 

luonnollisesti aina ole samoja yrityksiä.  

 
9 Ks. edellä viitatun komission CRM-raportin luku 3.2. 
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Kuvio 33. Kiinasta riippuvaisilla kriittisillä raaka-aineilla 
ulkomaankauppaa käyvien yritysten lukumäärät toimialoittain, 
2019–2021 

 

Lähde: Tilastokeskus, Tulli. 

Kuviossa 33 on esitetty vuositasolla sekä kriittisiä raaka-aineita tuovien että 

vievien yritysten lukumäärät. Kunkin vuoden osalta kuviossa on huomioitu 

ainoastaan yritykset, jotka ovat vieneet tai tuoneet mitä tahansa kriittisiin raaka-

aineisiin lukeutuvia nimikkeitä yhteensä yli tuhannen euron arvosta. Tämän 

lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on rajattu oppilaitokset. Korkeakoulut esiintyvät 

tiuhaan Tullin aineistossa, mutta tuovat maahan tyypillisesti hyvin pieniä määriä 

kriittisiä raaka-aineita. Lisäksi näitä todennäköisesti hyödynnetään yksinomaan 

opetus- ja tutkimustarkoituksiin, joten ne eivätkä siten ole (ainakaan lyhyellä 

aikavälillä) oleellisia kotimaisen teollisuuden häiriönsietokyvyn näkökulmasta.  

Tämän lisäksi kauppaa käyvät yritykset on jaettu hyvin karkeasti kolmeen 

ryhmään toimialan pääluokan perusteella (aineiston suppeudesta johtuen erittelyä 

ei voida toteuttaa hienojakoisemmalla tasolla yritystietojen luottamuksellisuuden 

takaamiseksi). Useimmiten kriittisillä raaka-aineilla ulkomaankauppaa käy 

teollisuutta (TOL C) edustava yritys, joita tuonnin puolella on vuosittain noin 80 

kappaletta. Tukku- ja vähittäiskaupan yritykset (TOL G) muodostavat toisen 

merkittävän raaka-aineilla kauppaa käyvän ryhmän. Tuonnin osalta kaupan alan 

yrityksiä on lähes puolet vähemmän kuin teollisuusyrityksiä, mutta viennissä 

nämä kaksi pääluokkaa ovat edustettuina yhtä vahvoina. Tosin tässä käsiteltyjen 

raaka-aineiden vienti on, kuten arvata saattaa, kokonaisuudessaan huomattavasti 

tuontia harvinaisempaa ja pienimuotoisempaa. 
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6 Liitteet 

6.1 Käytetyistä aineistoista ja rajauksista 

Yritysjoukon rajaus 

Aineistossa yritys on määritelty y-tunnuksen perusteella. Yritys on sellainen 

oikeudellinen yksikkö (y-tunnus), joka on Tilastokeskuksen yritysrekisterin 

tietojen mukaan aktiivinen. Aktiivisuuden indikaattoreita ovat henkilöstö-, 

liikevaihto- ja tasetiedot. Käytännössä jonkin seuraavista kriteeristä tulee täyttyä: 

i) y-tunnus on työnantaja- tai alv-rekisterissä, ii) y-tunnus on Verohallinnolta 

saatavassa Tulorekisteriaineistossa tai iii) y-tunnus on Elinkeinoveroaineistossa 

(EVR, tuloslaskema- ja tilinpäätösaineisto) tai Maatalousveroaineistossa (MVL). 

Tämän raportin tarkastelussa osa Tullin tavarakaupan aineistossa olevista 

yksiköistä rajautuun yo. määriteltämän perusteella pois. 

Ulkomaankaupan harjoittaminen 

Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten määritteleminen ei ole 

määritelmällisesti täysin selkeää, eikä asiaan ole olemassa vakiintunutta 

kansainvälistä standardia. Jos yrityksellä on ainoastaan euron verran vientiä tai 

tuontia, ei useinkaan ole tarkoituksenmukaista luokitella yritystä 

ulkomaankauppaa harjoittavaksi. Mikä on sopiva viennin tai tuonnin alaraja ja 

tulisiko se suhteuttaa edelleen yrityksen kokoon, kuten liikevaihtoon tai ostoihin, 

riippuu myös tietojen käyttötarkoituksesta. 

Ulkomaankaupan raja-arvon lisäksi toinen haaste on aineistojen kattavuus. 

Tavarakaupan osalta tietojen voidaan olettaa olevan kohtalaisen kattavat mutta 

erityisesti palvelukaupan osalta pienet yritykset voivat alitilastoitua. Palveluiden 

ulkomaankauppa on otospohjainen tilasto, jonka neljännesvuositiedustelun 

otoskoko on noin tuhat yksikköä ja vuositiedustelun noin kaksi tuhatta yksikköä. 

Palvelukaupan arvot korotetaan menetelmällisesti vastaamaan koko 

kansantaloutta. Palvelukauppaa käyvien yritysten kokonaislukumäärää ei 

kuitenkaan toistaiseksi arvioida ja tilastoida. Otoksessa on mukana 

merkittävimmät palvelukauppaa käyvät yritykset mutta pienempiä 

palvelukauppaa harjoittavia yrityksiä voi jäädä otoksen ulkopuolelle. Pienten 

ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten osuus voi olla todellisuudessa tässä 

raportissa arvioitua suurempi. 

Ulkomaankaupan painotetut työllisyysvaikutukset (kappale 2.2.) 

Ulkomaankaupan työllisyysriippuvuuksien arvioimisen lähestymistapa ei ole 

suoraviivainen. Tämän raportin kappaleessa 2.2. ”Kiinan-kaupan 

työllisyysvaikutukset” päädyttiin jokseenkin yksinkertaiseen ratkaisuun, jossa 

työllisyysvaikutusten pääasialliseksi indikaattoriksi valittiin yritysten rakenne- ja 

tilinpäätöstilaston lailla henkilötyövuodet (HTV). Kunkin yrityksen 

henkilötyövuodet painotettiin yrityksen Kiinan-viennin osuudella liikevaihdosta 

ja Kiinan-tuonnin osuudella ostoista. 

Lähestymistapaan liittyy joitakin haasteita. Yrityksen vienti voi esimerkiksi 

ylittää liikevaihdon. Suomessa toimiva sopimusvalmistaja saattaa viedä ja tuoda 

materiaalia, mikä näkyy sen Tullille ilmoittamissa tavarakaupan vienti- ja 

tuontiarvoissa, mutta yrityksen liikevaihto koostuu yksinomaan yrityksen 

saamasta valmistuttamispalkkiosta, joka ilmoitetaan palveluvientinä. Vastaavien 

tapausten johdosta päädyttiin muodostamaan ulkomaankaupan yritysaineisto 

Tilastokeskuksen makrotaloudellisten tilastojen käyttämästä aineistosta, joka 

vastaa paremmin yritysten liikevaihto- ja ostotietoja. 
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Tilinpäätöstiedot eivät kuitenkaan tämänkään jälkeen vastaa täsmällisesti 

ulkomaankaupan lukuja. Useimmat tapaukset vaikuttivat liittyvän joko siihen, että 

yrityksen viennistä osa kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin liikevaihdon 

sijasta, tai siihen että yrityksen tilikausi ei vastannut kalenterivuotta. Ensimmäistä 

ongelmaa pystyttiin ratkomaan lisäämällä relevantit liiketoiminnan muut tuotot 

liikevaihtoon, mutta jälkimmäiseen ongelmaan ei pystytty toimeksiannon 

aikarajojen sisällä puuttumaan. Epäsuhtaiset kalenterivuodet aiheuttavat siis 

jonkin verran epätarkkuutta työllisyysvaikutuksiin.  

Vaikka työllisyysvaikutukset perustuvat pääasiassa henkilötyövuosiin, 

koulutusasteen ja ammattitietojen suhteen aineistot poimittiin Tilastokeskuksen 

henkilötietovarannoista. Nämä lukemat perustuvat siis henkilöiden 

työsuhdetietoihin, joihin yhdistettiin tietoja henkilön ammattiluokasta ja 

koulutusasteesta. Työsuhteet voivat kuitenkin olla eripituisia, henkilöllä voi olla 

samanaikaisesti useampi työsuhde ja henkilö voi toimia osa-aikaisesti. Ottaen 

huomioon, että yhden kuukauden työsuhteella ei tulisi olla samaa painoarvoa 

kahdentoista kuukauden työsuhteeseen verrattuna, kukin työsuhde painotettiin 

kuukausien määrällä vuodesta. Useamman työsuhteen ja osa-aikaisuuden 

ongelmaan ei aikarajoitteiden vuoksi puututtu. Näin ollen yksittäinen henkilö voi 

olla useammassa yrityksessä töissä koulutusastetta ja ammattitietoa koskevissa 

luvuissa. Lopputuloksena näiden muuttujien summat eroavat yritysten 

henkilötyövuosista. 

Teollisuuden aineet ja tarvikkeet 

Suomessa toimivien teollisuusyritysten suoraa riippuvuutta yksittäisistä 

panoshyödykkeistä voidaan tarkastella hienojakoisella tasolla Tilastokeskuksen 

tuottaman Aineet ja tarvikkeet -kyselyn tulosten avulla. Aineet ja tarvikkeet -

kyselyn avulla kartoitetaan teollisten toimialojen (lähinnä TOL B ja C) piiriin 

kuuluvien toimipaikkojen panoskäyttöä. Kysely toteutetaan kahden vuoden 

välein, koskien aina parittomien viitevuosien panoskäyttöä. Viimeisin, vuonna 

2022 toteutettu kysely koskee vuoden 2021 panoskäyttöä. Kyselyn tuloksia 

käytetään pääasiallisesti kansantalouden tilinpidon tarjonta-, käyttö- ja panos-

tuotostaulukoiden syötteenä. Kyselyn tuloksia ei myöskään toistaiseksi julkaista 

omana itsenäisenä julkaisunaan, joten sen tulokset eivät ole täydessä 

laajuudessaan ulkopuolisten käyttäjien saatavilla. 

Koska aineet ja tarvikkeet -aineiston ensisijainen käyttötarkoitus on toimia 

syötteenä koko teollisen toimialan panoskäytön estimoimisessa, sen painopiste on 

kansantalouden kannalta oleellisimmissa panoskäytön osa-alueissa. Tällä seikalla 

on aineiston käytölle yksikkötason analyysissä muutamia seurauksia, jotka on 

syytä tiedostaa tulkittaessa siihen perustuvan analyysin tuloksia. 

Ensinnäkin, koska kyseessä on otos, aineisto ei lähtökohtaisesti kata kuvaamaansa 

toimipaikka kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi aineiston kattavuutta verottaa 

väistämättä vastauskato, joka vaihtelee kyselykierroksesta toiseen. Kaikkiaan 

viitevuoden 2021 aineisto kattaa 2 526 toimipaikan panoskäytön, vastauskadon 

oltua noin 30 prosenttia. Aineisto koostuu yhteensä 41 456:sta hyödykkeen ja 

toimipaikan yhdistelmän muodostamasta havainnosta. 

Toinen seikka liittyy toimipaikkakohtaisen panoskäytön kattavuuteen. 

Vastausrasitteen hillitsemiseksi yrityksiltä edellytetään kyselyssä panoskäytön 

erittelemistä ainoastaan tärkeimpien yksittäisten tuotantopanosten osalta siten, 

että ne kattavat vähintään 80 prosenttia toimipaikan yhteenlaskettujen 

panosostojen arvosta. Näin ollen aineisto ei otoksenkaan osalta kata 

lähtökohtaisesti kaikkea toimipaikkatason panoskäyttöä.  
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Näennäisistä puutteistaan huolimatta aineet ja tarvikkeet -kyselyn aineistoa 

voidaan pitää kohdejoukkonsa, teollisten toimipaikkojen, ja erityisesti niiden 

merkittävimpien yksittäisten panoshyödykkeiden käytön osalta kattavana ja 

edustavana aineistona.  

Viitevuodesta 2019 alkaen panoskäytön erittelyssä on hyödynnetty pitkälti 

vastaavan vuosikerran CN-luokitusta, johon myös Tullin kokoama tavaroiden 

ulkomaankaupan aineisto perustuu. Siinä missä Tullin aineistossa kaikki 

tuontitapahtumat on raportoitu CN-luokituksen tarkimmalla, kahdeksan numeron 

tasolla, aineet ja tarvikkeet -kyselyssä vastausrasitetta on pyritty keventämään 

sallimalla vastaajille raportointi myös kuuden numeron tarkkuudella joidenkin 

hyödykkeiden osalta. Tästä johtuen aineistojen välillä vallitsee 

kahdeksannumeroisen CN-luokituksen tasolla vain osittainen vastaavuus. Sen 

sijaan kuusinumeroisen aggregaatin tasolla vastaavuus on täydellinen, ja 

yhtenäinen luokitus mahdollistaa identtisten hyödykeryhmien tunnistamisen ja 

vertailun molempien aineistojen välillä. 
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6.2 Liitetaulukot 

Taulukko 3. Suomessa toimivat yritykset, joilla Kiinan-viennin 
tai -tuonnin arvo > 0 euroa vuonna 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 4. Suomessa toimivat yritykset, joilla on yli 20 000 
euroa Kiinan-vientiä vuonna 2021. 
 

Yritysten 
lukumäärä 

Liikevaihto 
yhteensä, milj. 
eur 

Vienti Kiinaan 
yhteensä, milj. 
eur  

Henkilötyö-
vuodet yhteensä 

Isot, vähintään 
250 htv 

167 93 985  3 430  158 826  

Keskisuuret, 
50–249 htv 

330 27 214  1 166  36 889  

Pienet, alle 50 
htv 

503 8 027  851  9 059  

Yhteensä 1 000 129 225 5 447 204 774 

 

Taulukko 5. Suomessa toimivat yritykset, joilla yli miljoona 
euroa Kiinan vientiä vuonna 2021. 
 

Yritysten 
lukumäärä 

Liikevaihto 
yhteensä, 
milj. eur 

Vienti Kiinaan 
yhteensä, 
milj. eur 

Henkilötyövuodet 
yhteensä 

Isot, vähintään 250 htv 90 71 292 3 409 96 490 

Keskisuuret, 50–249 htv 90 17 881 1 106 10 669 

Pienet, alle 50 htv 50 4 272 765 1 160 

Yhteensä 230 93 446 5 281 108 320 

 

  

 
Yritysten 
lukumäärä 

Liikevaihto 
yhteensä, 
milj. eur 

Vienti Kiinaan 
yhteensä, milj. 
eur  

Henkilötyö-
vuodet 
yhteensä 

Isot, vähintään 
250 htv 

413 177 644  3 430  336 463  

Keskisuuret, 
50–249 htv 

1 104 63 770  1 166  116 023  

Pienet, alle 50 
htv 

10 878 38 341  854  73 097  

Tieto puuttuu 6    

Yhteensä 12 401 279 756 5 450 525 584 
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Taulukko 6. Kriittisiin raaka-aineisiin sisällytetyt CN-nimikkeet 

Raaka-aine CN2021 Nimike 

Baryytti (bariumsulfaatti) 25111000 Luonnon bariumsulfaatti "raskassälpä" 

Ferrovanadiini 72029200 Ferrovanadiini 

Gallium 81129289 Muokkaamaton gallium; galliumjauhe 

Gallium-, indium- ja 
vanadiinitavarat 

81129970 Gallium-, indium- ja vanadiinitavarat, muualle 
kuulumattomat 

Harvinaiset maametallit 28053080 Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, 
pitoisuus < 95 painoprosenttia (paitsi näiden 
aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit) 

Harvinaiset maametallit 28053010 Harvinaiset maametallit, skandium ja yrttium, näiden 
aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit 

Harvinaiset maametallit 28053040 Skandium, pitoisuus >= 95 painoprosenttia (paitsi 
seokset ja lejeeringit) 

Harvinaiset maametallit 28053030 Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium ja 
yttrium, pitoisuus >= 95 painoprosenttia (paitsi 
näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit) 

Harvinaiset maametallit 28053020 Cerium, lanthanum, praseodymium, neodymium ja 
samarium, pitoisuus >= 95 painoprosenttia (paitsi 
näiden aineiden keskinäiset seokset ja lejeeringit) 

Luonnongrafiitti 25041000 Luonnongrafiitti, jauheena tai suomuina 

Luonnongrafiitti 25049000 Luonnongrafiitti (paitsi jauheena tai suomuina) 

Magnesium 81043000 Magnesiumlastut ja rakeet, koon mukaan lajitellut; 
magnesiumjauheet 

Magnesium 81041900 Muokkaamaton magnesium, jossa on < 99,8 
painoprosenttia magnesiumia 

Magnesium 81041100 Muokkaamaton magnesium, jossa on >= 99,8 
painoprosenttia magnesiumia 

Magnesiumjätteet ja -
romu 

81042000 Magnesiumjätteet ja -romu (paitsi 
magnesiumpitoinen tuhka ja jäämät sekä koon 
mukaan lajitellut lastut ja rakeet) 

Magnesiumtavarat 81049000 Magnesiumtavarat, muualle kuulumattomat 

Titaani 81082000 Muokkaamaton titaani; titaanijauhe 

Titaanijätteet ja -romu 81083000 Titaanijätteet ja -romu (paitsi titaanipitoinen tuhka ja 
jäämät) 

Titaanitavarat 81089060 Titaaniputket 

Titaanitavarat 81089090 Titaanitavarat, muualle kuulumattomat 

Titaanitavarat 81089050 Titaanilevyt, -nauha ja -folio 

Titaanitavarat 81089030 Titaanitangot, -profiilit ja -lanka, muualle 
kuulumattomat 

Vanadiini 81129291 Muokkaamaton vanadiini; vanadiinijauhe (paitsi 
näiden metallien tuhka ja jäämät) 

Vismutti 81060090 Vismuttitavarat, muualle kuulumattomat 

Vismutti 81060010 Muokkaamaton vismutti; vismuttijauhe; 
vismuttijätteet ja -romu (paitsi vismuttipitoinen tuhka 
ja jäämät) 

Volframi 81019600 Volframilanka 

Volframi 81019400 Muokkaamaton volframi, mukaan luettuna 
ainoastaan sintratut tangot 

Volframi 81011000 Volframijauhe 

Volframijätteet ja -romu 81019700 Volframijätteet ja -romu (paitsi volframipitoinen tuhka 
ja jäämät) 

Volframitavarat 81019990 Volframitavarat, muualle kuulumattomat 

Volframitavarat 81019910 Volframitangot (muut kuin ainoastaan sintratut), -
profiilit, -levyt, -nauhat ja -folio, muualle 
kuulumattomat 
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Taulukko 7. Eurostatin määrittämä nimikelistaus 
teollisuustuotannon kriittisiä raaka-aineita varten 

CRM PRODCOM 
List 2021 

  CN 

Dysprosium 20136550 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of europium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, thulium, 
ytterbium, lutetium or 
yttrium 

2846 90 20 

Neodymium  20136520 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of lanthanum, 
praseodymium, 
neodymium, samarium 

2846 90 10 

Praseodymium 20136520 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of lanthanum, 
praseodymium, 
neodymium, samarium 

2846 90 10 

Borates  20136230 Borates; peroxoborates 
(perborates) 

2840[.11 + 
.19(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90) + 
.30] 

Silicon metal  20132160 Silicon. Containing by 
weight not less than 99,99 
% of silicon 

2804 61 

Silicon metal  20132170 Silicon. Other than 
containing by weight not 
less than 99,99 % of 
silicon 

2804 69 

Silicon metal  20132475 Silicon dioxide 2811 22 

Silicon metal  20136410 Carbides of silicon, 
whether or not chemically 
defined 

2849 20 

Silicon metal  20165700 Silicones, in primary forms 3910 

Gallium 24453066 Niobium "columbium", 
rhenium, gallium, indium, 
vanadium and germanium 
waste and scrap (excl. 
ashes and residues 
containing these metals) 

8112 92 21 

Gallium 24453071 Articles of gallium, indium 
and vanadium, n.e.s. 

8112 99 70 

Gallium 24453073 Unwrought gallium; 
gallium powders 

8112 92 89 

Indium 24453066 Niobium "columbium", 
rhenium, gallium, indium, 
vanadium and germanium 
waste and scrap (excl. 
ashes and residues 
containing these metals) 

8112 92 21 

Indium 24453070 Unwrought indium; indium 
powders 

8112 92 81 

Indium 24453071 Articles of gallium, indium 
and vanadium, n.e.s. 

8112 99 70 
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Germanium  24453066 Niobium "columbium", 
rhenium, gallium, indium, 
vanadium and germanium 
waste and scrap (excl. 
ashes and residues 
containing these metals) 

8112 92 21 

Germanium  24453079 Unwrought germanium; 
germanium powders 

8112 92 95 

Germanium  20121970 Germanium oxides and 
zirconium dioxide 

2825 60 

Germanium  24453063 Articles of hafnium 
"celtium" and germanium, 
n.e.s. 

8112 99 20 

Lithium 20121955 Lithium oxide and 
hydroxide 

2825 20 

Lithium 20134350 Lithium carbonates 2836 91 

Graphite 27901390 Articles of graphite or 
other carbon for electrical 
purposes (excluding 
carbon electrodes and 
brushes) 

8545[.90(.10 + 
.90)] 

Graphite 23991400 Artificial graphite, colloidal, 
semi-colloidal graphite, 
and preparations 

3801[.10 + 
.20(.10 + .90) + 
.30 + .90] 

Cobalt 7291905 Cobalt ores and 
concentrates 

2605 

Cobalt 20121930 Cobalt oxides and 
hydroxides; commercial 
cobalt oxides 

2822 

Cobalt 20133134 Cobalt chlorides 2827 39 30 

Cobalt 20134162 Sulphates of cobalt; of 
titanium 

2833 29 30 

Cobalt 20134211 Nitrates of barium; of 
beryllium; of cadmium; of 
cobalt; of nickel; of lead 

2834 29 20 

Cobalt 24453035 Cobalt mattes and other 
intermediate products of 
cobalt metallurgy; 
unwrought cobalt; 
powders (excl. cobalt 
waste and scrap) 

8105 20 

Cobalt 24453036 Articles of cobalt, n.e.s. 8105 90 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413010 Platinum. Unwrought or in 
powder form 

7110 11 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413040 Platinum in bars, rods, 
wire and sections; plates; 
sheets and strips of a 
thickness, excluding any 
backing, exceeding 0,15 
mm 

7110 19 10 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413045 Platinum in semi-
manufactured forms 

7110 19 80 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413015 Palladium. Unwrought or 
in powder form 

7110 21 
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Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413055 Palladium in semi-
manufactured forms 

7110 29 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413020 Rhodium. Unwrought or in 
powder form 

7110 31 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413060 Rhodium in semi-
manufactured forms 

7110 39 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413025 Iridium, osmium and 
ruthenium. Unwrought or 
in powder form 

7110 41 

Platinum group 
metals (PGMs) 
(platinum, palladium, 
rhodium, ruthenium, 
iridium, and osmium) 

24413065 Iridium, osmium and 
ruthenium in semi-
manufactured forms 

7110 49 

Strontium 20132565 Oxides, hydroxides and 
peroxides, of strontium or 
barium 

2816 40 

Titanium 20134162 Sulphates of cobalt; of 
titanium 

2833 29 30 

Titanium 20136451 Carbides of aluminium, of 
chromium, of 
molybdenum, of 
vanadium, of tantalum; of 
titanium, whether or not 
chemically defined 

2849 90 50 

Titanium 24453043 Titanium and articles 
thereof (excluding waste 
and scrap), n.e.c. 

8108[.20 + 
.90(.30 + .50 + 
.60 + .90)] 

Titanium 07291930 Titanium ores and 
concentrates 

2614 

Titanium 20121150 Titanium oxides 2823 

Magnesium 20133131 Magnesium chlorides 2827 31 

Magnesium 20134160 Sulphates of magnesium 2833 21 

Magnesium 20132563 Hydroxide and peroxide of 
magnesium 

2816 10 

Magnesium 24453024 Unwrought magnesium, 
containing >= 99,8% by 
weight of magnesium 

8104 11 

Magnesium 24453026 Unwrought magnesium, 
containing < 99,8% by 
weight of magnesium 

8104 19 

Magnesium 24453028 Other articles of 
magnesium (excluding 
waste and scrap), n.e.s. 

8104[.30 + .90] 

Niobium  24453064 Unwrought niobium 
"columbium" and rhenium; 
niobium columbium or 
rhenium powders 

8112 92 31 

Niobium  24453065 Articles of niobium 
"columbium" or rhenium, 
n.e.s. 

8112 99 30 
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Niobium  24453066 Niobium "columbium", 
rhenium, gallium, indium, 
vanadium and germanium 
waste and scrap (excl. 
ashes and residues 
containing these metals) 

8112 92 21 

Niobium  7291940 Niobium, tantalum or 
vanadium ores and 
concentrates 

2615 90 

Hafnium 24453062 Unwrought hafnium 
"celtium"; hafnium 
powders; 

8112 92 10 

Hafnium 24453063 Articles of hafnium 
"celtium" and germanium, 
n.e.s. 

8112 99 20 

Scandium 20136580 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Scandium 
compounds 

2846 90 30 

Scandium 20132300 Alkali or alkaline-earth 
metals; rare-earth metals, 
scandium and yttrium; 
mercury 

2805[.11 + .12 
+ .19(.10 + .90) 
+ .30(.10 + .20 
+ .30 + .40 + 
.80) + .40(.10 + 
.90)] 

Tungsten 20136430 Carbides of tungsten, 
whether or not chemically 
defined 

2849 90 30 

Tungsten 24453013 Tungsten (wolfram) and 
articles thereof (excluding 
waste and scrap), n.e.c. 

8101[.10 + .94 
+ .96 + .99(.10 
+ .90)] 

Tungsten 07291920 Tungsten ores and 
concentrates 

2611 

Tungsten 20121981 Tungsten oxides and 
hydroxides 

2825 90 40 

Vanadium  20136451 Carbides of aluminium, of 
chromium, of 
molybdenum, of 
vanadium, of tantalum; of 
titanium, whether or not 
chemically defined 

2849 90 50 

Vanadium  24453066 Niobium "columbium", 
rhenium, gallium, indium, 
vanadium and germanium 
waste and scrap (excl. 
ashes and residues 
containing these metals) 

8112 92 21 

Vanadium  24453071 Articles of gallium, indium 
and vanadium, n.e.s. 

8112 99 70 

Vanadium  24453076 Unwrought vanadium; 
vanadium powders (excl. 
ash and residues 
containing vanadium) 

8112 92 91 

Vanadium  07291940 Niobium, tantalum or 
vanadium ores and 
concentrates 

2615 90 

Vanadium  20121960 Vanadium oxides and 
hydroxides 

2825 30 

Beryllium 20121980 Beryllium oxide and 
hydroxide 

2825 90 20 

Beryllium 20134211 Nitrates of barium; of 
beryllium; of cadmium; of 
cobalt; of nickel; of lead 

2834 29 20 

Beryllium 24453060 Unwrought beryllium; 
beryllium powders 

8112 12 
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Beryllium 24453061 Articles of beryllium, n.e.s. 
(excluding waste and 
scrap) 

8112 19 

Rare earth metals 20132300 Alkali or alkaline-earth 
metals; rare-earth metals, 
scandium and yttrium; 
mercury 

2805[.11 + .12 
+ .19(.10 + .90) 
+ .30(.10 + .20 
+ .30 + .40 + 
.80) + .40(.10 + 
.90)] 

Rare earth metals 20136510 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Cerium 
compounds 

2846 10 

Rare earth metals 20136520 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of lanthanum, 
praseodymium, 
neodymium, samarium 

2846 90 10 

Rare earth metals 20136550 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of europium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, 
holmium, erbium, 
thulium,ytterbium, lutetium 
or yttrium  

2846 90 20 

Rare earth metals 20136580 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Scandium 
compounds 

2846 90 30 

Rare earth metals 20136585 Compounds, inorganic or 
organic, of rare-earth 
metals or of mixtures of 
these metals. Compounds 
of mixtures of metals 

2846 90 90 

 


