
Suomen ulkomaankaupan kehitys 

Opettajan ohjeet
Luokka-aste: yläaste ja lukio

Oppiaine: yhteiskuntaoppi

Tarvikkeet: tehtävänannot monistettuina, paperi tai vihko vastaamista varten,  
mahdollisuus käyttää Internetiä.

Oppitunnin kulku: 

Tehtävän tarkoituksena on tehdä tutuksi Suomen ulkomaankauppatilastoja, harjaannuttaa tilastojen tulkintaan sekä 
kerrata Suomen ulkomaankaupan kehitystä viime vuosikymmeninä. Tehtävän voi toteuttaa joko luokassa yksilö- tai 
ryhmätyönä. Tehtävä on myös mahdollista suorittaa kotitehtävänä. 

Oikeat vastaukset: 

Tehtävä 1. Suomen viennin ja tuonnin kehitys

1a. Milloin Suomessa kaupassa on ollut nousukausia? Entä laskukausia? Mihin tapahtumiin laskukaudet liittyvät?

Nousukausia: 
1970–1974
1976–1985
1988–1989
1992–2000
2004–2008

Laskukausia:
1975, ensimmäinen öljykriisi
1986–1987
1990–1991, 90-luvun alun lama
2001–2003, teknokuplan puhkeaminen
2009–, 2000-luvun ”suuri lama”

1b. Selvitä, mitä tarkoitetaan kauppataseella. 

Kauppatase on maahan tiettynä aikana tapahtuneen tavaroiden tuonnin ja viennin arvojen erotus.

1c. Miten kauppatase on kehittynyt kyseisenä aikana? Mistä kauppataseen muutos 90-luvulla voisi johtua?  
Miltä tämänhetkinen kehitys näyttää Suomen talouden kannalta?
 
70-luvulla kauppatase oli enimmäkseen alijäämäinen, ensimmäisen öljykriisin aikaan jopa huomattavan 
alijäämäinen. 70-luvun lopulta 90-luvun alkuun tase pysytteli nollan lähettyvillä. 90-luvun alun laman jälkeen, 
markan devalvoinnin vauhdittaman viennin ja viestintäteollisuuden nousun myötä, vienti kasvoi huomattavasti 
tuontia nopeammin. Näin kauppatase nousi parhaimmillaan lähes 15 Mrd ylijäämäiseksi. 2000-luvulla suunta on 
kääntynyt ja kauppatase lähestyy jälleen nollaa.

Yhteystiedot: 
Tilastokeskus 
tilastokoulu@tilastokeskus.fi



Tehtävä 2. Suomen ja Venäjän välisen kaupan historia

2. Millaisia muutoksia on tapahtunut Suomen ja Neuvostoliiton/Venäjän välisessä kaupassa? Mistä nämä johtuvat? 
Miten kauppatase on kehittynyt?

80-luvulla Neuvostoliiton lähestyessä loppuaan sekä vienti että tuonti olivat laskussa ja varsinkin niiden osuus 
kaupasta laski huomattavasti. Viennin arvo oli enimmäkseen tuontia suurempi ja kauppatase näin ylijäämäinen.

 Neuvostoliiton romahdettua vienti putosi noin neljännekseen. Tuontikin putosi, mutta ei aivan niin rajusti. Näin 
kauppatase kääntyi alijäämäiseksi.

Tämän jälkeen 90-luvulla tuonti kasvoi suunnilleen samaa tahtia koko ulkomaan tuonnin kanssa, vienti jonkin 
verran nopeammin. Kauppatase nousi muutaman vuoden ajan jälleen ylijäämäiseksi. Vuosituhannen vaihteen 
laskukausi kuitenkin pudotti vientiä jälleen huomattavasti.

2000-luvulla kauppa Venäjälle on Venäjän talouden kasvun myötä lisääntynyt huomattavasti yleistä kehitystä 
nopeammin ja osuus kaupasta on näin kasvanut. Koko 2000-luvun ajan kauppatase on suuresta raakaöljyn ja 
muiden energiatuotteiden tuonnista johtuen ollut huomattavan alijäämäinen.

Tuore lama näkyy pudotuksena vuoden 2009 luvuissa. Erityisesti vienti on pudonnut huomattavasti.

Venäjän merkitys kauppakumppanina on kasvanut huomattavasti 90-luvulta. Varsinkaan viennissä se ei 
kuitenkaan ole lähelläkään Neuvostoliiton huippuaikoja.

Tehtävä 3. Suomen kauppakumppanit

3a. Mitkä ovat Suomen tärkeimmät kauppakumppanit?

Tuonti: Venäjä, Saksa, Ruotsi, Kiina, Alankomaat
Vienti: Saksa, Ruotsi, Venäjä, USA, Alankomaat

3b. Vertaa Suomen koko kauppavaihdon kehitystä eri maiden kauppavaihdon kehitykseen. Onko kauppa 
yksittäisten maiden kanssa kehittynyt samalla tavalla vai onko joidenkin maiden rooli tuonnissa/viennissä noussut tai 
laskenut?

Tuonti Saksasta ja Ruotsista on kasvanut suunnilleen samaa tahtia yleisen kehityksen kanssa. Viennissä Ruotsin 
rooli on hieman kasvanut, Saksan pienentynyt. Alankomaat ovat kasvattaneet osuuttaan, varsinkin vientimaana. 
Ison-Britannian ja USA:n kaupan arvo on pysynyt suhteellisen vakiona koko 2000-luvun. Näin koko kaupan arvon 
kasvaessa näiden maiden osuus on pienentynyt. Sen sijaan kauppa Kiinan ja Venäjän kanssa on kasvanut paljon 
yleistä kehitystä nopeammin. Vuoden 2009 pudotus oli kuitenkin Venäjän viennissä monia muita maita suurempi.

3c. Mitkä ovat Suomen tärkeimmät vientituoteryhmät?

Metalli-, kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet, kemian 
teollisuuden tuotteet, metsäteollisuuden tuotteet.

3d. Miten Suomen vienti eri maihin eroaa rakenteeltaan? 

Paperi ja pahvi ovat lähes joka maassa kärkisijoilla, samoin puhelinlaitteet ja -tarvikkeet. (Ruotsalaiset kuitenkin 
käyttävät ilmeisesti mieluummin Ericssonia ja kiinalaiset haluavat tehdä paperinsa itse.) Erityisen isossa roolissa 
paperi ja pahvi olivat viennissä Saksaan ja Isoon-Britanniaan. Ruotsiin vietiin puolestaan paljon öljyteollisuuden 
tuotteita ja Alankomaihin metalliteollisuuden tuotteita. Yhdysvaltojen listan kärjessä ovat puolestaan laivat, 
käytännössä 900 miljoonaa maksaneen Oasis of the Seas -risteilyaluksen ansiosta.


