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Vientiteollisuuden 
merkitys Suomelle

VIENTITEOLLISUUDEN VAALIKIERTUE | XX.XX.22 | PAIKKAKUNTA



Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2022 (perustuu KPMG Oy Ab:n toimeksiantona laatimaan
analyysiin); sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.



Tilannekatsaus: 
Tekemistä riittää



BKT on kasvanut myös Suomessa, mutta
takamatkaa kilpailijoihin ei ole saatu kurottua kiinni

Lähde: Eurostat, Macrobond



Suomen vienti on jäänyt jälkeen
kilpailijamaiden kehityksestä

Lähde: Eurostat



Teollisuuden investointiaste on Suomessa
jäänyt jälkeen kilpailijoista

Lähde: Eurostat

Teollisuuden investoinnit / jalostusarvo
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Teollisuus* Koko elinkeinoelämä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Osaavan työvoiman saatavuus viime vuosien keskeinen
kasvun este – ongelma pahenee entisestään tulevaisuudessa

Lähde: EK suhdannebarometri

Niiden yritysten osuus vastaajista, jotka raportoivat tuotannon kasvattamisen esteenä olevan ammattityövoiman puute, %

*)Pl. teknologiateollisuuden palvelualat



Suomen väestöllisen huoltosuhteen kehitys tuo valtavan 
menopaineen julkiselle sektorille vuosikymmeniksi eteenpäin

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllinen huoltosuhde* 1900–2021 ja ennuste vuoteen 2070 *)Väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotiaiden ja sitä
vanhempien määrää 100 työikäistä kohden.
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Teollisuuden tuottavuuskehityksessä on paljon 
parantamisen varaa

Lähde: Eurostat
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Vastuullinen teollisuus
menestyy maailmalla

VIENTITEOLLISUUDEN MERKITYS SUOMELLE



Suomen viennin hiilikädenjäljellä on kaikki edellytykset menestystarinaksi

• Suomen vientiratkaisut tuottavat 
maailmalla nyt arviolta 
63 miljoonan hiilidioksidi-
ekvivalenttitonnin suuruiset 
kasvihuonekaasupäästö-
vähennykset. 

• Arvio tulevaisuuden kädenjäljestä 
noin samaan volyymiin skaalattuna 
on 102 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

• Vaikutus syntyy, kun tuotteen tai 
palvelun käyttäjä valitsee 
kasvihuonekaasupäästömielessä 
perustasoa paremman suomalaisen 
ratkaisun.Lähde: EK/AFRY: Suomen hiilikädenjälki, 2023



● Suomalainen teollisuus on sitoutunut 
tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja pyrkii 
tekemään vihreästä siirtymästä hyvää 
liiketoimintaa.

● Yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta 
sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä että 
kasvattamalla hiilikädenjälkeä. 

● Suomalaisten toimialaliittojen vuonna 
2019 laatimat vähähiilitiekartat ovat olleet 
kansainvälisestikin ainutlaatuinen hanke.

● Suomalaisen teollisuuden valttikortti on 
suuri kädenjälki. Vihreä siirtymä tarjoaa 
lupaavaa vientipotentiaalia kymmenien 
miljardien arvosta.

● Suomi on myös ensimmäisenä maana 
maailmassa asettanut kansalliset 
kiertotaloustavoitteet.

Suomi on kestävän kehityksen tavoitteissa ykköspallilla

Lähde: EK/AFRY: Suomen hiilikädenjälki, 2023



Suomen menestyksen
avaimet 1, 2, 3



Tarvitsemme 
paljon lisää 
osaajia!

Menestyksen avaimet 1.



1. Korkea osaamisen taso ja riittävä osaajien määrä ovat 
avainasemassa, kun luodaan hyvinvointimme 
rahoittamisen edellyttämä kasvu.

2. Nostetaan nuorten LUMA-osaaminen takaisin maailman 
huipulle, luodaan vahva osaamistaso ammatillisessa 
koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa sekä vastataan 
jatkuvalla oppimisella yritysten uudistumisen tarpeisiin.

3. Luodaan Suomeen pitkäjänteinen, yli hallituskausien 
menevä työperäisen maahanmuuton ohjelma.

Osaaminen on 
avainasemassa

Menestyksen avaimet 1.



Maailman kestävin ja 
kekseliäin teollisuus

Menestyksen avaimet 2.



1. Yritysten toimintaympäristön on oltava vakaa ja 
ennustettava.

2. TKI-rahoitusta tulee lisätä pitkäjänteisesti sekä 
maailmanluokan julkiseen tutkimukseen että 
yritysvetoiseen, markkinalähtöiseen 
innovaatiotoimintaan.

3. Panostetaan julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistoimintaan.

4. Uusilla innovaatioilla ja investoinneilla 
kasvatetaan vientiteollisuuden hiilikädenjälkeä, mikä 
mahdollistaa myös ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

5. Hyödynnetään täysimääräisesti digitalisaatiota ja dataa 
julkisen sektorin palvelutason ja tehokkuuden 
parantamiseksi.

Suomi on 
kestävä, ketterä
ja kehityksen
kärjessä

Menestyksen avaimet 2.



Teollisuuspolitiikassa
tuumasta toimeen!

Menestyksen avaimet 3.



1. Tarvitaan johdonmukaista, tavoitteellista ja 
markkinalähtöistä pitkän aikavälin teollisuuspolitiikkaa. 
Sen päämääränä tulee olla investointeja houkuttelevan, 
kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön 
rakentaminen mm. sujuvoittamalla luvitusta ja 
turvaamalla logistiikan kilpailukyky ja toimivuus.

2. Ei kasvateta teollisuuden kustannuksia omissa käsissä 
olevilla poliittisilla päätöksillä eikä EU-sääntelyn kautta.

3. Hiilineutraaliustavoitteet lisäävät merkittävästi sähkön 
käyttöä. Sähkön saatavuus ja hinnan kilpailukykyisyys 
on turvattava.

4. Suomen iskunkestävyyttä voidaan vahvistaa lisäämällä 
teollisuuden tarvitsemien kestävien raaka-aineiden ja 
materiaalien hankintaa kotimaasta.

Suomi tarjoaa
kansainvälisesti
kilpailukykyisen
toimintaympäristön

Menestyksen avaimet 3.



1. Vientiteollisuus luo Suomeen kestävää kasvua, 
arvonlisää, vienti- ja verotuloja, työpaikkoja –
siis koko hyvinvointimme perustan.

2. Tämä tehdään valmistamalla ilmastomyönteisiä ja 
haluttuja tuotteita maailmalle – yhä pienemmin
päästöin.
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