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Ruotsi nousi Suomen suurimmaksi jälleenvientimaaksi vuonna 2015 
 
Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2015 oli 54 mil-
jardia euroa. Viennin arvosta yli seitsemän miljardia euroa oli jälleenvientiä eli muualla kuin 
Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. Jälleenviennin osuus kokonaisviennistä nousi 13 
prosenttiin vuonna 2015. Osuus oli tätä ennen laskenut tasaisesti vuodesta 2008 (15 %) vuo-
teen 2014 (12 %). 
 
Ruotsi nousi vuonna 2015 Suomen suurimmaksi jälleenvientimaaksi ohi Venäjän. Muutoksen 
aiheutti Venäjälle suuntautuvan jälleenviennin voimakas supistuminen (-24 %) 792 miljoo-
naan euroon, mutta kokonaisvienti Venäjälle laski jälleenvientiäkin rajummin (-32 %). Ilman 
jälleenvientiä vienti Venäjälle olisi laskenut 34 prosenttia. Ruotsiin suuntautuva jälleenvienti 
puolestaan kohosi niukasti (+1 %) 893 miljoonaan euroon. Kokonaisvienti Ruotsiin väheni 11 
prosenttia ja ilman jälleenvientiä kokonaisvienti Ruotsiin olisi laskenut 13 prosenttia. 
 
Jälleenviennin arvo oli suurin teollisuuskoneiden ja -laitteiden viennissä. Teollisuuskone- ja -
laiteviennistä 1,5 miljardia euroa eli viidennes ryhmän koko viennistä oli jälleenvientiä. 
Toiseksi suurin jälleenviennin arvo oli sähkökoneiden ja -laitteiden ryhmässä, 1,1 miljardia 
euroa. Sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenviennin osuus viennistä oli 23 prosenttia. Kolman-
neksi eniten jälleenvietiin energiatuotteita, joiden jälleenvienti heikkeni huomattavasti koko-
naisvientiä vähemmän. Energiatuotteiden jälleenvienti aleni 13 prosenttia, kun kokonaisvien-
nin arvo romahti 40 prosenttia. 
 
Jälleenvietyjen tavaroiden arvonnousu1 eli tuonnin ja viennin tavaravirtojen välissä tapahtuva 
tuotteiden arvon muutos on viime vuosina ollut laskusuuntainen, mutta pysyi vuonna 2015 
edellisvuoden tasolla ollen 33 prosenttia.  
 

 

                                                 
1 Arvonnousu on laskettu vertaamalla jälleenvievien yritysten tuonnin ja viennin CN8-kohtaisia1 kilo- tai yksikkö-
hintoja. Pois lukien matkapuhelimet ja niiden osat (CN 85171200 ja 85177090) sekä henkilöautot (CN 
87032110-87039090) 
 



Jälleenvienti tavararyhmittäin 
 
Teollisuuskoneiden ja -laitteiden kokonaisviennin arvo oli viime vuonna 7,3 miljardia euroa. 
Siitä viidennes eli 1,5 miljardia euroa oli jälleenvientiä. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden jäl-
leenviennin arvo suureni neljä prosenttia, vaikka ryhmän kokonaisvienti väheni prosentin. 
Ryhmän jälleenviennistä huomattava osa oli erilaisten koneiden ja moottoreiden osia.  
 
Sähkökoneiden ja -laitteiden 4,6 miljardin euron viennistä jälleenviennin osuus oli 1,1 miljar-
dia euroa. Sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti heikkeni samassa suhteessa (-6 %) kuin 
tuoteryhmän kokonaisvienti (-6 %). Tärkeimpiä sähkölaitteita jälleenviennissä olivat mikropii-
rit, joiden viennistä 68 prosenttia oli jälleenvientiä ja jälleenviennin arvo 122 miljoonaa euroa.  
 
Muualla valmistettuja energiatuotteita vietiin Suomesta 688 miljoonan euron arvosta, mikä 
kattoi 19 prosenttia ryhmän kokonaisviennistä. Vaikka energiatuotteiden kokonaisviennin ar-
vo tippui jopa 40 prosenttia edellisvuodesta, energiatuotteiden jälleenviennin arvo aleni huo-
mattavasti vähemmän, vain 13 prosenttia. Dieselöljyt olivat suurin yksittäinen energiatuottei-
den jälleenvientituote. Dieselöljyjen jälleenviennin arvo oli 351 miljoonaa euroa, sekin 28 pro-
senttia pienempi kuin edellisvuotena. 
 
Muita suuria jälleenviennin tavararyhmiä olivat lääketieteelliset kojeet ja tieteelliset mittaus- ja 
analyysilaitteet, farmaseuttiset tuotteet, kulkuneuvot, ilma-alukset, turkisnahat, muovit, kumi 
ja kumitavarat. Kaikissa näissä ryhmissä jälleenviennin arvo oli noussut tai pysynyt edellis-
vuoden tasolla. Jälleenviennin osuus koko viennistä oli suurin metallien ja niistä valmistettu-
jen tavaroiden viennissä (87 %), ilma-alusten viennissä (61 %), turkisnahkojen viennissä 
(50 %), farmaseuttisten tuotteiden viennissä (48 %) ja kumitavaroiden viennissä (43 %).  

 
Jälleenvienti maittain 
 

Ruotsi nousi vuonna 2015 Suomen suurimmaksi jälleenvientimaaksi. Jälleenvienti Ruotsiin 
kasvoi vuonna 2015 ainoastaan prosentin edellisvuodesta arvon ollessa 893 miljoonaa eu-
roa. Kokonaisviennin arvo Ruotsiin laski 11 prosenttia. Jälleenviennin osuus koko viennistä 
Ruotsiin kohosi 16 prosenttiin. 
 

 



Venäjän kauppa kutistui huomattavasti sekä kokonaisviennin että jälleenviennin osalta. Ve-
näjälle suuntautuvan jälleenviennin arvo jäi viime vuonna 792 miljoonaan euroon. Jälleen-
viennin arvon madaltuminen oli vähäisempää kuin muun viennin. Kokonaisviennin pudotessa 
32 prosenttia, jälleenviennin arvo heikkeni 24 prosenttia. Kokonaisviennin supistuessa jäl-
leenvientiä voimakkaammin, jälleenviennin osuus Venäjän kaupasta kääntyi nousuun. Jäl-
leenviennin osuus oli suurimmillaan vuonna 2008, jolloin Suomen viennistä Venäjälle arviolta 
39 prosenttia oli muualla tuotettujen tavaroiden vientiä. Vuonna 2014 jälleenviennin osuus 
koko viennistä Venäjälle oli enää 22 prosenttia, mutta nousi viime vuonna 25 prosenttiin. 
 
Viroon vietiin muualla tuotettuja tavaroita 567 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa kahdek-
san prosentin nousua edellisvuodesta. Viroon menevästä viennistä jälleenviennin osuus ko-
hosi 36 prosenttiin.  
 
Jälleenviennin arvo Saksaan oli 447 miljoonaa euroa ja sen osuus koko Saksaan viennistä 
kuusi prosenttia. Jälleenvienti Kiinaan kasvoi kahdeksan prosenttia ja jälleenviennin osuus 
kohosi 18 prosenttiin. Vuonna 2015 myös Irlanti nousi Suomen suurimpien jälleenvientimai-
den joukkoon Irlantiin jälleenvietyjen lentokoneiden ansiosta. 

 
Jälleenvienti Ruotsiin  
 

Ruotsiin suuntautunut jälleenvienti lisääntyi prosentin vuonna 2015, vaikka kokonaisvienti 
Ruotsiin laski 11 prosenttia. Eniten suureni teollisuuskoneiden ja -laitteiden jälleenvienti. Sen 
arvo nousi 128 miljoonaan euroon lisääntyen 37 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuusko-
neista ja -laitteista paperikoneiden osien jälleenvienti laajeni yli viisinkertaiseksi edellisvuo-
teen verrattuna.  
 

  
 
Ruotsiin suuntautuvassa viennissä monien jälleenviennin tuoteryhmien jälleenviennin arvo 
kohosi vuonna 2015, vaikka samanaikaisesti näiden tuoteryhmien kokonaisvienti laski: Säh-
kökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti kasvoi, mutta koko vienti supistui kuusi prosenttia. Ku-
min ja kumitavaroiden jälleenvienti lisääntyi viisi prosenttia ja koko vienti madaltui 11 prosent-
tia. Rauta- ja terästavaroiden jälleenvienti kasvoi 12 prosenttia ja koko tuoteryhmän viennin 
arvo aleni kaksi prosenttia. Farmaseuttisten tuotteiden viennin lisääntyminen Ruotsiin 



(+12 %) puolestaan johtui yksinomaan jälleenviennin kasvusta (+75 %).  Kulkuneuvojen ja 
jalkineiden jälleenvienti Ruotsiin sen sijaan kutistui muuta vientiä voimakkaammin.  

 
Jälleenvienti Venäjälle  
 
Jälleenviennin arvo Venäjälle putosi vuonna 2015 lähes neljänneksen edellisvuodesta. Sekä 
vienti että jälleenvienti pieneni lähes kaikissa Venäjän jälleenviennin tärkeissä tuoteluokissa. 
Poikkeuksena oli kahvi, jonka jälleenviennin arvo suureni 97 prosenttia 12 miljoonaan eu-
roon.  
 
Suurin tavararyhmä jälleenviennissä Venäjälle oli teollisuuskoneet ja -laitteet, joiden jälleen-
viennin arvo oli 176 miljoonaa euroa. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden jälleenvienti heikkeni 
kokonaisvientiä vähemmän: jälleenvienti väheni 17 prosenttia ja kokonaisvienti 33 prosenttia. 
Jälleenviennin osuus teollisuuskoneiden ja -laitteiden koko viennistä oli 27 prosenttia. Merkit-
tävä osa ryhmän jälleenviennistä oli erilaisia työstökoneita kuten hiomakoneita ja muotteja. 
 
Farmaseuttisten tuotteiden vienti ja jälleenvienti Venäjälle alenivat samassa suhteessa 
(-19 %) edellisvuodesta. Jälleenviennin osuus koko lääkeviennistä oli 71 prosenttia eli 150 
miljoonaa euroa.  
 
Energiatuotteiden jälleenviennin arvo Venäjälle oli 78 miljoonaa euroa. Suurin osa ryhmän 
tuotteista oli voiteluöljyjä. Energiatuotteiden jälleenvienti supistui lähes yhtä paljon kuin koko 
energiatuotteiden vienti. Jälleenviennin arvo laski 30 prosenttia kun koko energiatuotteiden 
vienti tippui 33 prosenttia. Samalla jälleenviennin osuus energiatuotteiden viennistä kohosi 54 
prosenttiin. 
 

 
 
Venäjälle jälleenvietyjen sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo putosi 34 prosenttia ja jäi 
63 miljoonaan euroon. Poikkeuksena sähkölaitteiden ryhmässä olivat mikropiirit, joiden jäl-
leenvienti lisääntyi reilusti (+34 %). Sähkölaiteryhmän koko viennin arvo putosi jälleenvientiä-
kin reippaammin, 38 prosenttia. Jälleenviennin osuus koko sähkölaiteviennistä oli 23 prosent-
tia. 
 



Muovien jälleenvienti Venäjälle laski 15 prosenttia eli hieman enemmän kuin muovien koko-
naisvienti (-13 %). Jälleenviennin osuus muovien viennistä oli 17 prosenttia. 

 
Jälleenvienti Viroon 
 

Viroon suuntautunut jälleenvienti lisääntyi kahdeksan prosenttia vuonna 2015, mikä johtui 
pääasiassa energiatuotteiden jälleenviennin kasvusta. Energiatuotteiden jälleenviennin arvo 
nousi 174 miljoonaan euroon. Energiatuotteiden kokonaisvienti Viroon heikkeni kolmannek-
sella, jälleenviennin kasvaessa 12 prosenttia. Samalla jälleenviennin osuus koko energia-
viennistä nousi yli puoleen. 
 
Kulkuneuvojen jälleenviennin arvo Viroon oli 73 miljoonaa euroa. Kulkuneuvojen jälleenvienti 
kohosi 19 prosenttia, mikä oli hieman enemmän kuin ryhmän kokonaisviennin kasvu (12 %). 
Ilman jälleenvientiä kulkuneuvojen viennin arvo olisi tippunut kuusi prosenttia edellisvuodes-
ta. Jälleenviennin osuus koko kulkuneuvoviennistä oli 78 prosenttia.  
 

 
 
Sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti Viroon kasvoi 11 prosenttia, vaikka tuoteryhmän 
kokonaisvienti Viroon nousi ainoastaan kolme prosenttia. Jälleenvienti kattoi 31 prosenttia 
ryhmän koko viennistä.  
 
Viroon jälleenvietyjen teollisuuskoneiden ja -laitteiden arvo nousi vain hieman teollisuusko-
neiden ja -laitteiden koko vientiä enemmän. Tuoteryhmän jälleenvienti laajeni 12 prosenttia 
43 miljoonaan euroon ja koko vienti 10 prosenttia 128 miljoonaan euroon.  
  
Lääketieteellisten kojeiden ja tieteellisten mittaus- ja analyysilaitteiden kokonaisvienti Viroon 
kohosi prosentin. Tästä kasvusta vastasi yksinomaan jälleenvienti, jonka arvo nousi yhdek-
sän prosenttia ja kattoi 80 prosenttia tuoteryhmän viennin arvosta. Ilman jälleenvientiä lääke-
tieteellisten kojeiden ja tieteellisten mittaus- ja analyysilaitteiden viennin arvo olisi pudonnut 
reilun viidenneksen edellisvuodesta. 



Taulu 1
Jälleenvienti ja vienti 2014-2015, miljardia euroa 2014 2015

Maat
Viennin 

arvo

Jälleen-
viennin 
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Jälleen-
viennin 

osuus, %
Viennin 

arvo

Jälleen-
viennin 

arvo

Jälleen-
viennin 

osuus, %

Viennin 
muutos 

2014-2015

Jälleen-
viennin 
muutos 

2014-2015
Ruotsi 6,21 0,88 14 % 5,52 0,89 16 % -11 % 1 %
Venäjä 4,64 1,04 22 % 3,16 0,79 25 % -32 % -24 %
Viro 1,78 0,52 29 % 1,57 0,57 36 % -12 % 8 %
Saksa 6,69 0,42 6 % 7,50 0,45 6 % 12 % 6 %
Kiina 2,56 0,41 16 % 2,53 0,44 18 % -1 % 8 %
USA 3,82 0,34 9 % 3,76 0,40 11 % -2 % 16 %
Alankomaat 3,42 0,27 8 % 3,56 0,31 9 % 4 % 12 %
Irlanti 0,12 0,01 9 % 0,49 0,28 57 % 309 % >999 %
Muut maat 26,72 3,06 11 % 25,76 3,12 12 % -4 % 2 %
Kaikki maat yhteensä 55,97 6,96 12 % 53,85 7,25 13 % -4 % 4 %

Taulu 2
Jälleenviennin suurimmat CN2- ja CN8-tavararyhmät, miljardia euroa 2014 2015
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Jälleen-
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muutos 

2014-2015

Jälleen-
viennin 
muutos 

2014-2015
84 - koneet ja mekaaniset laitteet 7,43 1,44 19 % 7,32 1,49 20 % -1 % 4 %
85 - sähkökoneet ja -laitteet 4,87 1,13 23 % 4,59 1,06 23 % -6 % -6 %
27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt 6,03 0,80 13 % 3,64 0,69 19 % -40 % -13 %
90 - optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet 2,31 0,38 17 % 2,36 0,43 18 % 2 % 13 %
30 - farmaseuttiset tuotteet 0,87 0,34 39 % 0,85 0,41 48 % -3 % 19 %
87 - kuljetusvälineet ja kulkuneuvot 2,56 0,34 13 % 3,10 0,34 11 % 21 % 0 %
88 - ilma-alukset, avaruusalukset ja niiden osat 0,23 0,05 23 % 0,54 0,33 61 % 131 % 504 %
43 - turkisnahat, tekoturkikset ja tavarat niistä 0,48 0,19 40 % 0,62 0,31 50 % 31 % 64 %
39 - muovit ja muovitavarat 2,11 0,20 10 % 2,02 0,21 11 % -4 % 5 %
40 - kumi ja kumitavarat 0,48 0,19 40 % 0,46 0,20 43 % -4 % 2 %
81 - muut epäjalot metallit ja tavarat niistä 0,19 0,17 86 % 0,19 0,17 87 % -2 % -1 %
29 - orgaaniset kemialliset yhdisteet 1,04 0,21 21 % 0,84 0,16 19 % -19 % -27 %
73 - rauta- ja terästavarat 1,07 0,14 13 % 0,90 0,14 15 % -16 % -3 %
Muut 26,31 1,37 5 % 26,41 1,30 5 % 0 % -5 %
Kaikki yhteensä 55,97 6,96 12 % 53,85 7,25 13 % -4 % 4 %

2014 2015

CN8

Kokonais-
viennin 

arvo

Jälleen-
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arvo
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osuus, %
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Jälleen-
viennin 

arvo

Jälleen-
viennin 

osuus, %

Viennin 
muutos 

2014-2015

Jälleen-
viennin 
muutos 

2014-2015
27101943 - dieselöljyt 2,40 0,49 20 % 1,51 0,35 23 % -37 % -28 %
43011000 - minkin kokonaiset raa'at turkisnahat 0,19 0,17 88 % 0,34 0,30 88 % 75 % 74 %
30049000 - lääkkeet terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten 0,48 0,22 46 % 0,46 0,28 62 % -5 % 27 %
88024000 - lentokoneet ja muut ilma-alukset 0,10 0,03 33 % 0,37 0,27 73 % 267 % 726 %
81052000 - kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet 0,17 0,17 99 % 0,17 0,16 99 % 0 % -1 %
84314980 - nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden osat 0,26 0,13 50 % 0,29 0,15 53 % 12 % 18 %
27160000 - sähköenergia 0,13 0,11 83 % 0,15 0,15 100 % 10 % 33 %
40111000 - henkilöauton uudet pneumaattiset ulkorenkaat 0,24 0,13 53 % 0,23 0,14 60 % -6 % 6 %
84399900 - paperikoneiden osat 0,23 0,08 36 % 0,30 0,13 41 % 33 % 52 %
85423190 - elektroniset integroidut piirit kuten prosessorit ja ohjaimet 0,18 0,17 91 % 0,18 0,12 68 % -3 % -28 %
84099900 - puristussytytteisten mäntämoottoreiden osat 0,15 0,11 78 % 0,16 0,11 71 % 6 % -4 %
Muut 51,44 5,15 10 % 49,70 5,09 10 % -3 % -1 %
Kaikki yhteensä 55,97 6,96 12 % 53,85 7,25 13 % -4 % 4 %



Taulu 3
 Jälleenvienti Ruotsiin, Venäjälle ja Viroon 2014-2015, miljoonaa euroa

Ruotsi 2014 2015

CN2
Kokonais-

viennin arvo
Jälleen-

viennin arvo
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arvo

Jälleen-
viennin 

osuus, %

Kokonais-
viennin 
muutos 

2014-2015

Jälleen-
viennin 
muutos 

2014-2015
27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt 1 632 232 14 % 1 011 202 20 % -38 % -13 %
   - joista 27101943 - dieselöljyt 1 128 229 20 % 771 184 24 % -32 % -20 %
84 - koneet ja mekaaniset laitteet 503 94 19 % 564 128 23 % 12 % 37 %
   - joista 84399900-luokan paperikoneiden osat 18 5 28 % 67 27 40 % 266 % 425 %
85 - sähkökoneet ja -laitteet 312 86 27 % 294 91 31 % -6 % 6 %
   - joista 85171200-luokan lähettimet ja matkapuhelimet 24 16 65 % 41 25 60 % 68 % 55 %
87 - kuljetusvälineet ja kulkuneuvot 459 80 17 % 351 54 15 % -23 % -32 %
   - joista 87021011-luokan moottoriajoneuvot 16 11 72 % 16 10 65 % 1 % -8 %
40 - kumi ja kumitavarat 130 51 39 % 116 53 46 % -11 % 5 %
   - joista  40111000 - henkilöauton pneumaattiset renkaat 65 36 55 % 67 42 62 % 3 % 15 %
73 - rauta- ja terästavarat 262 40 15 % 257 44 17 % -2 % 12 %
   - joista 73221900-luokan lämmönsäteilijät 23 17 72 % 25 23 91 % 8 % 36 %
39 - muovit ja muovitavarat 283 28 10 % 296 30 10 % 5 % 7 %
90 - optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet 69 22 32 % 79 28 35 % 14 % 28 %
30 - farmaseuttiset tuotteet 35 13 39 % 39 23 60 % 12 % 75 %
   - joista 30049000-luokan lääkkeet 23 8 34 % 27 16 61 % 14 % 104 %
64 - jalkineet 55 21 38 % 46 16 36 % -17 % -23 %
   - joista 64034000 - suojajalkineet 28 12 42 % 21 10 49 % -25 % -12 %
76 - alumiini ja alumiinitavarat 68 13 20 % 74 15 20 % 9 % 10 %
29 - orgaaniset kemialliset yhdisteet 111 17 15 % 87 15 17 % -22 % -13 %
   - joista 29051100 - metanoli 13 13 98 % 13 13 100 % 0 % 1 %
Muut 2 289 189 8 % 2 306 193 8 % 1 % 2 %
Kaikki yhteensä 6 208 885 14 % 5 518 893 16 % -11 % 1 %

Venäjä 2014 2015

CN2
Kokonais-

viennin arvo
Jälleen-

viennin arvo

Jälleen-
viennin 

osuus, %

Kokonais-
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arvo

Jälleen-
viennin 

arvo

Jälleen-
viennin 

osuus, %

Kokonais-
viennin 
muutos 

2014-2015

Jälleen-
viennin 
muutos 

2014-2015
84 - koneet ja mekaaniset laitteet 984 212 22 % 654 176 27 % -33 % -17 %
   - joista 84717050-luokan kovalevyasemat 51 15 28 % 44 39 88 % -14 % 167 %
   - joista 84672951-kulmahiomakoneet 28 23 81 % 19 16 83 % -33 % -31 %
   - joista 84807100-luokan muotit kumia tai muovia varten 21 21 97 % 15 15 99 % -27 % -26 %
30 - farmaseuttiset tuotteet 259 184 71 % 211 150 71 % -19 % -19 %
   - joista 30049000-luokan lääkkeet 122 106 87 % 87 76 87 % -28 % -28 %
   - joista 30043200-luokan lääkkeet 65 62 95 % 54 45 84 % -17 % -27 %
   - joista 30043900-luokan lääkkeet 28 12 42 % 29 24 81 % 5 % 100 %
27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt 217 111 51 % 145 78 54 % -33 % -30 %
   - joista 27101981-luokan moottori- ja voiteluöljyt 143 63 44 % 100 46 46 % -30 % -27 %
   - joista 27101983-luokan hydrauliikkanesteet 30 22 73 % 20 15 74 % -35 % -34 %
85 - sähkökoneet ja -laitteet 442 95 22 % 276 63 23 % -38 % -34 %
   - joista 85423990 -elektroniset integroidut piirit 11 8 70 % 13 10 82 % 14 % 34 %
39 - muovit ja muovitavarat 331 60 18 % 289 50 17 % -13 % -15 %
   - joista 39019090-luokan eteenipolymeerit 63 21 34 % 80 27 34 % 27 % 27 %
34 - pesu- ja voiteluvalmisteet 95 53 56 % 63 34 54 % -33 % -35 %
   - joista 34031990-luokan voiteluvalmisteet 59 35 60 % 39 19 47 % -33 % -47 %
   - joista 34039900-luokan voiteluvalmisteet 11 11 98 % 10 10 98 % -7 % -7 %
62 - vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta 62 30 48 % 37 20 53 % -39 % -33 %
90 - optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet 99 22 22 % 77 19 24 % -22 % -14 %
38 - erinäiset kemialliset tuotteet 66 19 28 % 51 15 29 % -22 % -20 %
73 - rauta- ja terästavarat 85 19 22 % 61 15 25 % -28 % -20 %
09 - kahvi, tee, mate ja mausteet 13 8 65 % 18 14 79 % 37 % 66 %
   - joista 09011100 - paahtamaton kofeiinipitoinen kahv 8 6 73 % 13 12 94 % 54 % 97 %
40 - kumi ja kumitavarat 56 20 35 % 38 12 31 % -32 % -41 %
Muut 1 929 207 11 % 1 235 146 12 % -36 % -29 %
Kaikki yhteensä 4 638 1 040 22 % 3 156 792 25 % -32 % -24 %

Viro 2014 2015

CN2
Kokonais-

viennin arvo
Jälleen-

viennin arvo

Jälleen-
viennin 
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27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt 525 156 30 % 344 174 51 % -34 % 12 %
 -  joista 27160000 - sähköenergia 129 106 82 % 145 145 100 % 13 % 37 %
 -  joista 27101943 - dieselöljyt 220 46 21 % 107 25 23 % -51 % -45 %
87 - kuljetusvälineet ja kulkuneuvot 84 62 73 % 94 73 78 % 12 % 19 %
 -  joista 87032319-luokan autot ja muut moottoriajoneuvot 13 13 100 % 16 16 100 % 25 % 25 %
 -  joista 87032210-luokan autot ja muut moottoriajoneuvot 11 11 100 % 14 14 100 % 34 % 34 %
 -  joista 87033219-luokan autot ja muut moottoriajoneuvot 10 10 100 % 13 13 100 % 30 % 30 %
85 - sähkökoneet ja -laitteet 152 44 29 % 157 49 31 % 3 % 11 %
84 - koneet ja mekaaniset laitteet 117 39 33 % 128 43 34 % 10 % 12 %
90 - optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet 27 20 74 % 27 21 80 % 1 % 9 %
73 - rauta- ja terästavarat 51 18 35 % 43 18 41 % -16 % 1 %
39 - muovit ja muovitavarat 61 18 30 % 59 18 30 % -3 % -4 %
72 - rauta ja teräs 82 14 16 % 68 12 18 % -18 % -11 %
09 - kahvi, tee, mate ja mausteet 15 2 17 % 17 10 59 % 17 % 308 %
48 - paperi, kartonki ja pahvi 62 11 17 % 60 10 16 % -3 % -10 %
22 - juomat 34 10 28 % 31 9 29 % -8 % -6 %
03 - kalat, äyriäiset ja nilviäiset 22 12 55 % 18 9 49 % -20 % -28 %
Muut 548 119 22 % 525 121 23 % -4 % 2 %
Kaikki yhteensä 1 781 523 29 % 1 571 567 36 % -12 % 8 %
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Jälleenviennin määrittely 
Vienti Suomesta sisältää sekä Suomessa valmistettuja että muualla tuotettuja tavaroita. Jos-
sain muualla kuin Suomessa valmistettujen tavaroiden toimitukset Suomen kautta voidaan 
luokitella tullikohtelun mukaan kolmeen ryhmään: 

1) Kauttakuljetus eli transito. Transitotoimitukset kulkevat Suomen tullialueen kautta, 
mutta niitä ei missään vaiheessa lasketa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Transito 
ei kuulu tämän selvityksen piiriin, eikä se ole mukana ulkomaankauppatilastossa.  
 

2) Tavaroiden tuonti maahan väliaikaisesti esim. säilytettäväksi tullivarastossa, korjatta-
vaksi tai jalostettavaksi. Tämä EU:n säädösten mukaan määritelty jälleenvienti on vä-
häistä eikä kuulu tämän selvityksen piiriin.  

 
3) Muualla valmistettujen ja Suomeen tuotujen tavaroiden vienti edelleen. Kyseiset tava-

rat voivat Suomessa vaihtaa omistajaa, niitä voidaan varastoida, pakata uudelleen ja 
varustaa esim. käyttöohjeilla. Tavaran olennainen luonne ja CN-tavaraluokituksen mu-
kainen tavaranimike ei kuitenkaan käsittelyn aikana muutu.  

 
Tässä katsauksessa jälleenvienniksi katsotaan Suomeen tuodut ja edelleen viedyt tavarat, 
jotka eivät ole Suomessa vaihtaneet omistajaa tai ovat vaihtaneet omistajaa konsernin sisäl-
lä. Näitä tavaroita on voitu Suomessa varastoida, pakata uudelleen tai varustaa esim. käyttö-
ohjeilla siten ettei tavaran olennainen luonne ja CN-tavaraluokituksen mukainen tavaranimike 
ole käsittelyn aikana muuttunut.  
 

Jälleenviennin laskentamenetelmä 
Jälleenvienti lasketaan tarkastelemalla yritysten ja konsernien läpi kulkevia tavaravirtoja tuo-
teluokittain. Tarkasteltavat toimijat ovat joko konserneja, eli emoyhtiö ja sen tytäryritykset, tai 
yksittäisiä yrityksiä. 
 
Tavaraluokittainen tarkastelu tehdään CN-nimikkeistön (Combined Nomenclature) tarkimmal-
la 8-numeron tasolla (CN8). Yrityksen tai konsernin saman tuoteluokan tuonti- ja vientitava-
roista jälleenvienniksi katsotaan vain ne tuotteet, joissa tuonnin alkuperämaa on muu kuin 
viennin kohdemaa eli tavara ei palaudu lähtömaahansa. Kun yritys tai konserni sekä tuo että 
vie saman CN8-luokan tavaraa, jälleenvienniksi katsotaan ne viedyt tavarat, joiden määrän 
saman yrityksen tai konsernin kyseisen CN8:n tuonti kattaa. Sitä paljonko tuonnista tosiasi-
assa päätyy kotimarkkinoille ja paljonko vientitavaroista on peräisin muualta kuin omasta 
tuonnista, eli esimerkiksi Suomessa tuotettua omaa tuotantoa, ei pystytä erittelemään aineis-
tosta.   
 
Tapauksissa, joissa yritys tuo tietyn CN8-luokan tavaraa vähemmän kuin vie, koko tuonti kat-
sotaan jälleenvienniksi. Tällöin tavaran jälleenviennin määrä maittain lasketaan jakamalla 
yrityksen kyseisen CN8-luokan tuonnin määrä viennin kohdemaittain samassa suhteessa 
kuin yrityksen koko vienti jakaantuu eri maille kyseisen CN8-luokan osalta. Esimerkiksi, jos 
yritys tuo maahan 100 kiloa CN 11041290:aa ja vie Venäjälle 200 kiloa ja Ruotsiin 100 kiloa 
samaa CN8:a, niin silloin tuonnista oletetaan jälleenvienniksi kaksi kolmasosaa Venäjälle ja 
yksi kolmasosa Ruotsiin. Vastaavasti, jos yritys tuo 50 kiloa tiettyä CN8:a ja vie 90 kiloa, jois-
ta kaikki kohdistuu ainoastaan Venäjälle, niin silloin 50 kiloa määritellään jälleenvienniksi Ve-
näjälle. Tapauksissa, joissa tietyn CN8:n tuonti kattaa saman CN8:n koko viennin, jälleen-
vienniksi lasketaan tämän CN8:n koko vienti. Esimerkiksi jos tuontia on 300 kiloa ja vientiä 



Ruotsiin 100 kiloa ja Venäjälle 100 kiloa, jälleenvienniksi Venäjälle määräytyy 100 kiloa ja 
Ruotsiin 100 kiloa. 
 
Jälleenviennin arvo lasketaan käyttämällä aluksi tuonnin ja viennin paljouksia eli useimmissa 
tapauksissa kilomääriä, jotta tuonnin ja viennin välillä tapahtuva arvonnousu ei vääristäisi 
tilastoa. Sähköenergian CN 27160000 tapauksessa laskentaan käytetään megawattituntia. 
Jälleenviennin arvo lasketaan käyttäen yritys- tai konsernikohtaisia keskihintoja CN8-
luokittain oletuksella että yrityksen tai konsernin jälleenvientitavara on kilo- tai yksikköhinnal-
taan samanarvoista kuin yrityksen muukin vienti.  
 
Tavaravirtojen arvonnousu on laskettu tuontia ja vientiä harjoittavien yritysten CN8-kohtaisten 
tuonnin ja jälleenviennin tavaravirtojen kilo- tai yksikköhintojen pohjalta. Esimerkiksi, jos yritys 
maahantuo tiettyä CN8:aa kilohinnaltaan 3 euroa per kilo ja jälleenvie tätä samaa tuotetta 4 
euroa per kilo muodostuu arvonnousuksi 33 %. Arvonnousu on laskettu poistamalla tavara-
virroista matkapuhelimet ja niiden osat (CN 85171200 ja 85177090) sekä henkilöautot (CN 
87032110–87039090). Laskennassa ei pystytä erottelemaan tuonnista Suomen markkinoille 
päätyviä tavaroita eikä viennissä Suomessa tuotettuja tavaroita. 
 
Tulli on tuottanut vuosina 2005–2010 katsauksia Venäjälle suuntautuvasta jälleenviennistä. 
Kyseisen katsauksen laadinta perustui makrotason tuotanto- ja ulkomaankauppatilastojen 
vertailuun. Menetelmäerojen vuoksi tämän katsauksen ja Jälleenvienti Venäjälle -katsauksen 
luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.  
 



Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla www.tulli.fi 

Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista,
Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste.

Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta 
ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi 
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