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1 Johdanto 

Tämä tutkimus on BusinessOulun toimeksianto, jonka tieteellisestä ohjauksesta vastaa Taloustieteen professori Rauli 

Svento. Työn toteuttamisesta vastaa kauppatieteiden ylioppilas Jussi-Petteri Äijälä. Yhteyshenkilönä BusinessOulusta 

toimii Urpo Tuomela. 

Palvelujen merkitys on kasvanut kaikissa talouksissa viime vuosikymmeninä. Kehittyneissä maissa palvelualat 

muodostavat jo noin 70 % sekä arvonlisäyksestä, että työllisten määrästä (Guadrado-Roura 2013). Palvelujen 

luonteen (aineettomuus, vaihtelevuus, erottamattomuus ja katoavuus) vuoksi palvelujen vienti on usein nähty 

vaikeana. ICT-alan kehitys ja talouden tietovaltaistuminen ovat kuitenkin mahdollistaneet myös muiden kuin 

matkailu-, rakennus- ja kuljetuspalvelujen viennin. Viennin rakenne onkin palveluvaltaistunut varsinkin kehittyneissä 

talouksissa viime vuosina paljon. Suomessa palvelut muodostivat 21 % koko viennistä vuonna 2013. Suomen 

palvelutase on myös ollut ylijäämäinen vuosien 2002–2013 ajan (Suomen virallinen tilasto 2012). 

Kuviosta 1 näemme, että palveluviennin määrä suhteutettuna talouden kokoon vaihtelee suuresti. Luxemburgin 

suuri osuus selittyy maan suurella rahoitussektorilla. Yli puolet Luxemburgin palveluviennistä muodostui 

rahoituspalveluista. Irlannin suurella osuudella on todennäköisesti jotain tekemistä maan yrityspolitiikan kanssa. 

Määrällisesti eniten palveluita vie Yhdysvallat, joiden palveluvienti oli noin 15 % koko maailman palveluviennistä 

vuonna 2012. Suomi asettuu näiden maiden keskikastiin. 

  
Kuvio 1. Palveluviennin osuus bruttokansantuotteesta eri maissa vuonna 2012 (UNCTAD 2015) 

 Kuviosta 2 nähdään palveluviennin osuus kokoviennistä eri maissa vuosina 2000 ja 2012. Belgian ja Luxemburgin 

talousliiton vuoksi data ei ollut vertailukelpoista vuonna 2000 ja sen vuoksi kyseiset maat jätettiin tässä tarkastelun 

ulkopuolelle. Tarkastelemalla palkkien suhteita maittain huomataan, että palvelujen osuus kokoviennistä on 

kasvanut suhteellisesti eniten Irlannissa. Suomen palveluviennin osuus kokonaisviennistä on tuplaantunut kyseisen 

ajanjakson aikana. Joissakin maissa kuten Norjassa, Alankomaissa, Puolassa, Italiassa ja Virossa palveluviennin osuus 

kokonaisviennistä on laskenut kyseisellä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että näissä maissa tavaravienti on kasvattanut 

merkitystään viennin rakenteessa. Kuviossa 2 esitetyistä maista suurimmat palveluviennin osuudet löytyvät 

Irlannista, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta ja Tanskasta. Tanskan palveluviennistä yli 60 % muodostuu 

kuljetuspalveluista. Irlannissa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa suuren osan palveluviennistä muodostaa tieto- ja 

muut yrityspalvelut. 
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Kuvio 2. Palveluviennin osuus koko viennistä maittain vuosina 2000 ja 2012. (UNCTAD 2015) Vuoden 2012 

kokonaisviennin arvo on UNCTAD:n arvio. 

Oulun seutu on jälleen rakennemuutoksen kourissa. ICT -alan ongelmat heijastuvat koko talouteen ja pakottavat 

etsimään uusia talouskasvun lähteitä. Oulun seudun talouskasvu oli voimakasta vuosina 2000–2008 mutta 

kansainvälinen finanssikriisi iski Oulun seudun talouteen kovemmin, kuin Suomen talouteen keskimäärin. Tässä 

tutkimuksessa halutaan selvittää palveluviennin tila Oulun seudulla. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Minkälaiset yritykset harjoittavat palveluvientiä Oulun seudulla? 

2) Kuinka suurta palveluvienti oli Oulun seudulla vuosina 2009–2013? 

3) Minkälaista Oulun seudun palveluvienti oli vuonna 2013? 

4) Mille alueille Oulun seudun palveluvienti kohdistui vuonna 2013? 

5) Kuinka suuret kerrannaisvaikutukset palveluviennillä oli Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan vuonna 2013? 
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2 Palveluvientikysely 

Tilastokeskus tilastoi palvelujen ulkomaan kauppaa Suomen tasolla. Nämä tiedot eivät ole luotettavasti 

alueellistettavissa, joten asiaa päätettiin tutkia suoraan yrityksille kohdistetun kyselytutkimuksen avulla.  

2.1 Kohdepopulaatio 

Yritysjoukko koostuu 514 vientiyrityksestä, joilla on toimipaikka Oulun seudulla. Suurin osa yrityksistä valittiin 

tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikka rekisteristä vientistatuksen perusteella. Listaa täydennettiin BusinessOulun 

rekistereistä löytyvillä vientiyrityksillä. Kohdepopulaatio sisälsi 186 teollisuusyritystä (mukaan lukien sähkö-, kaasu- 

ja vesihuolto sekä kaivostoiminta ja louhinta), 18 rakennusalan yritystä, 139 kaupanalan yritystä, 14 kuljetus-, 

varastointi- ja tietoliikennealan yritystä, 11 rahoitusalan yritystä, 5 kiinteistö- ja vuokrausalan yritystä, 79 tutkimus-, 

kehitys-, ja liike-elämänpalvelut -alan yritystä, 40 tietojenkäsittely ja ohjelmistoalan yritystä ja 14 terveydenhuolto- 

ja sosiaalialan tai muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -toimialan yritystä. Yritysten yhteystiedot 

etsittiin yritysten kotisivuilta sekä BusinessOulun asiakasrekisteristä. 

2.2 Kyselylomake 

Kyselylomake (Liite 1) laadittiin käyttämällä ZEF -arviointikonetta. Kysely oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa 

kysyttiin yritysten perustietoja, kuten toimiala, Oulun seudun toimipaikan ikä, Oulun seudun toimipaikan 

sijaintikunta, yrityksen päätoimipaikka, korkeasti koulutettujen osuus henkilöstöstä, henkilöstön määrän 

suuruusluokka, yrityksen omistuspohja ja harjoittaako yritys palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille. Niiltä 

vastaajilta, jotka vastasivat myöntävästi kohtaan ”harjoittaako yrityksenne palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille”, 

kysyttiin myös liikevaihto, kokonaisvienti ja palveluvienti vuosina 2009–2013 sekä palveluviennin rakenne ja 

kohdemaat. Lisäksi palveluvientiyrityksiltä tiedusteltiin barometrityyppisesti palveluviennin viimeaikaista ja tulevaa 

kehitystä ja lopussa oli avoin kenttä, jossa pyydettiin tuomaan esille palveluviennin mahdollisuuksia, potentiaalia ja 

haasteita. Toimialajaotteluna käytettiin TOL 2002 -luokitusta, sillä panos-tuotostaulu, jota tässä tutkimuksessa 

käytetään, on laadittu kyseisen jaottelun mukaan.  

2.3 Kyselyn edustavuus ja harha 

Kyselylomaketta kokeiltiin 20 yritykselle loppuvuodesta 2014. Koko joukolle kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 

2015. Vastauksia saatiin yhteensä 93kpl (vastausprosentti 18 %). Pienin vastausprosentti oli kaupanalalla (9 %) ja 

suurimmat kiinteistö ja vuokrauspalvelut alalta (40 %) sekä tietojenkäsittelypalvelut ja ohjelmistojen suunnittelu, 

valmistus ja konsultointi -toimialalta (30 %). Vain yksi yritys oli ilmoittanut toimialakseen ”joku muu”, ilman, että oli 

tarkentanut valintaansa niin, että sitä ei pystytty lajittelemaan oikealle toimialalle.  

Kyselyn virhe liittyy ali- tai ylipeittoon. Joidenkin toimialojen yritykset vastasivat kyselyyn toisia ahkerammin. Myös 

palveluvientiyritykset saattoivat vastata kyselyyn muita useammin. Tämä siitä huolimatta, että kutsuviesti sisälsi 

kehotuksen vastata myös tavaravientiyrityksille. Vaikka kyselylomake suunniteltiin niin, että yrityksien olisi siihen 

mahdollisimman helppo vastata, tuotti palveluviennin, kokonaisviennin, liikevaihdon sekä kohdemaiden ja 

palveluerien vastaaminen vastaajille hankaluuksia. Useat yritykset jättivät vastaamatta näihin kysymyksiin (eräkato). 

Tämä voi johtua siitä, ettei yrityksillä tai kyselyyn vastanneella henkilöllä ollut näitä tietoja saatavilla. Kyselyn tulokset 

palveluviennin osalta yleistettiin toimialoittain, joten toimialojen välisten vastausprosenttien vaihtelu ei tässä koidu 
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ongelmaksi. On myös mahdollista, että vastaajat eivät ymmärtäneet käsitteitä ja vastasivat sen vuoksi väärin. 

Kutsuviestissä oli selitetty, mitä palveluviennillä tarkoitetaan ja miten se määritetään. 
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3 Tulokset 

Tulosten vertailussa käytetään vertailuryhminä palveluvientiyrityksiä (yritykset, jotka vastanneet harjoittavansa 

palveluvientiä) ja tavaravientiyrityksiä (yritykset, jotka ilmoittaneet etteivät harjoita palveluvientiä). 

Tavaravientiyritykset ovat yrityksiä, joiden vienti koostuu täysin tavaraviennistä. Palveluvientiyrityksiksi luetaan kaikki 

yritykset, jotka harjoittavat palveluvientiä, myös niin kutsutut hybridiyritykset, joilla on sekä palvelu- että 

tavaravientiä. Tuloksia vertaillaan näiden kahden ryhmän välillä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 48 eli yli puolet 

ilmoitti harjoittavansa palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille. Kotimaanvientiä Oulun seudun ulkopuolelle ei 

tiedusteltu. 

3.1 Palveluvientiyritykset toimialoittain 

Kyselyn tulosten perusteella palveluvientiä harjoittavia yrityksiä on useilla eri toimialoilla, ei pelkästään palvelualoilla. 

Kysytyistä 25 toimialasta vastauksia saatiin kaikilta muilta toimialoilta, paitsi majoitus ja ravitsemus-, tekstiili-, 

nahkatuotteiden ja nahan valmistus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut -toimialoilta. Lisäksi kaksi vastaaja 

ilmoitti toimialakseen maa- ja metsätalouden. Vastauksia saatiin yhteensä 23 toimialalta, joista 17:llä oli 

palveluvientiyrityksiä. Yllättävää toimialajaossa on rahoitus- ja vakuutustoimialan yritykset. Tällä toimialalla ei ollut 

kyselyn mukaan yhtään palveluvientiyritystä, vaikka rahoitusmarkkinoita pidetään erittäin kansainvälisinä. 

Hämmästyttävä tulos voi johtua vastausten vähäisyydestä. Selkeitä palveluvientialoja kyselyn perusteella ovat 

tietojenkäsittely- ja ohjelmistoala sekä tutkimus ja liike-elämän palvelut. Huomioitavaa on myös se, että 

palveluvienti ei rajoitu pelkästään palvelualoille, vaan myös useille teollisuuden aloille. Rakentamisen toimialalla 

kaikki vastanneet yritykset harjoittivat palveluvientiä. Kuten voitiin olettaa, palveluvientiyrityksiä on varsin vähän 

kaupanalalla. Kaupanalan yritykset muodostivat 28 % kohdepopulaatiosta, kuitenkin 13 vastanneesta kaupanalan 

yrityksestä vain yksi ilmoitti harjoittavansa palveluvientiä. Palveluvientiyritysten ja ei palveluvientiyritysten 

suhteelliset toimialajakaumat on esitetty kuviossa 3. Samankaltaisia toimialoja yhdistettiin.  

Metallien, metallituotteiden, elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus oli 

vuonna 2012 yksi merkittävimmistä toimialoista Oulun seudulla. Kyseisen toimialan Oulun seudun arvonlisäyksen 

perusteella laskettu sijaintiosamäärä suhteessa koko maahan on 1,9, mikä tarkoittaa, että toimiala muodostaa 

suhteessa isomman osan Oulun seudun arvonlisäyksestä, kuin keskimäärin muualla Suomessa.  Tehtyjen työtuntien 

perusteella laskettu sijaintiosamäärä oli 0,82, mikä tarkoittaa, että Oulun seudulla metallien, metallituotteiden, 

elektroniikan, sähkölaitteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa tehdään vähemmän työtunteja, 

kuin keskimäärin muualla Suomessa. (Suomen virallinen tilasto, 2015c) Arvonlisäyksen ja tehtyjen työtuntien 

perusteella laskettujen sijaintiosamäärien iso ero voi johtua siitä, että Oulun seudulla on paljon 

elektroniikkateollisuutta, mikä mahdollisesti on tuottavampaa tehtyä työtuntia kohden, kuin koneiden-, ja 

laitteidenvalmistus sekä kulkuneuvoteollisuus, joita todennäköisesti esiintyy Suomessa enemmän muualla, kuin 

Oulun seudulla.  
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Kuvio 3. Palveluvientiyritysten ja tavaravientiyritysten suhteelliset toimialajakaumat Oulun seudulla vuonna 2013. 

3.2 Palveluvientiyritykset ja henkilöstö 

Henkilöstön määrän perusteella palveluvienti- ja tavaravientiyritykset ovat jakautuneet samankaltaisesti. 37 % 

vastaajista kuuluu ryhmään 10–49 henkilöä. Yli 100 henkilön yrityksiä oli luonnollisesti vähän, noin 13 % vastaajista. 

Tämän vuoksi nämä ryhmät yhdistettiin tarkastelussa. Palveluvienti- ja tavaravientiyritysten välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa henkilöstön määrän suhteen. Nolla-hypoteesi jää voimaan 95 % merkitsevyystasolla 

p-arvolla 0,936. Kuviossa 4 on esitetty palveluvientiyritysten ja tavaravientiyritysten jakaantuminen henkilöstön 

määrän mukaan.  

 
Kuvio 4. Palveluvienti- ja tavaravientiyritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan Oulun seudulla vuonna 2013. 

Henkilöstön koulutustasoa mitattiin korkeasti koulutettujen työntekijöiden osuudella henkilöstöstä. Tarkastelu 

osoittaa, että palveluviennillä ja henkilöstön koulutustasolla on riippuvuus. Mann-Whitney-U-testin p-arvo korkeasti 

koulutettujen osuuden ja palveluviennin harjoittamisen välillä on 0,001. Nolla -hypoteesi hylätään 99 % -
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merkitsevyystasolla.  Palveluviennillä ja korkeasti koulutetun henkilöstön välillä on siis riippuvuus. Khiin neliö -arvon 

perusteella lasketun kontingenssikertoimen (0,35) mukaan riippuvuus ei ole erityisen vahvaa mutta ei varsinaisesti 

heikkoa tai olematontakaan. Tämän kaltaisissa tapauksissa kontingenssikertoimen arvot vaihtelevat välillä 0–0,7. 

Mitä suurempi kontingenssikertoimen arvo on, sitä vahvempaa on riippuvuus muuttujien välillä. Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin muuttujien välillä on 0,326 (p-arvo 0,02). Myös Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 

viittaa kohtalaiseen riippuvuuteen palveluviennin ja korkeasti koulutetun henkilöstön osuuden välillä. Kuviossa 5 on 

esitetty koulutustasojakauma palveluvientiyritysten ja tavaravientiyritysten mukaan. Jakaumasta voidaan päätellä 

riippuvuuden suunta. Palveluviennillä ja korkeasti koulutetulla henkilöstöllä on positiivinen tilastollisesti merkitsevä 

kohtalainen riippuvuus. 

 
Kuvio 5. Korkeasti koulutettujen osuus henkilöstöstä palveluvienti- ja tavaravientiyrityksissä Oulun seudulla vuonna 

2013. 

3.3 Palveluvientiyritykset ja Oulun seudun toimipaikan ikä sekä yrityksen 

omistuspohja ja sijaintikunta 

 

Kyselyyn vastanneiden yritysten ikäjakauma oli selvästi oikealle vino. Yli puolet yrityksistä oli toiminut Oulun 

seudulla yli 11 -vuotta. Mann-Whitney-U -testin mukaan yrityksen iällä ja palveluviennillä on yhteys. Nolla-

hypoteesi hylätään 95 % merkitsevyystasolla p-arvolla 0,002. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin 0,243 (p-arvo 

0,019) kertoo, että toimipaikan iän ja palveluviennin välinen korrelaatio on olemassa mutta se ei ole kovin vahva. 

Palveluvientiyritykset ovat keskimäärin tavaravientiyrityksiä nuorempia. Kuviossa 6 on esitetty Palveluvientiyritysten 

ja tavaravientiyritysten suhteelliset jakaumat sen perusteella, kuinka monta vuotta yritys on toiminut Oulun 

seudulla. 
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Kuvio 6. Kuinka monta vuottaa yritys toiminut Oulun seudulla. 

Suurin osa vastanneista oli täysin suomalaisomistuksessa olevia yrityksiä. Peräti 78 % vastanneista oli kotimaisia 

yrityksiä. Osittain, tai kokonaan ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suurin osa oli tavaravientiyrityksiä. Vastauksia oli 

kuitenkin se verran vähän ulkomaalaisomisteisista yrityksistä, että nolla-hypoteesi jää voimaan p-arvon ollessa 

0,187.  

Vastanneista yrityksistä 53 ilmoitti kotikunnakseen jonkun Oulun seudun kunnista, näistä 34 eli 64 % harjoitti 

palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille. Yrityksistä 23 ilmoitti kotikunnakseen jonkin muun kuin Oulun seudun 

kunnan. Näistä yrityksistä 8 eli 35 % harjoitti palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille. Tämä tukee ajatusta, että 

palveluvientiä harjoitetaan usein pääkonttorista. Esimerkiksi royaltit ja lisenssit tms. oikeudet lasketaan usein 

pääkonttorin palveluvienniksi. Kaikista 93 vastanneesta yrityksestä 83 yrityksellä Oulun seudun toimipaikka sijaitsi 

Oulussa.  

3.4 Palveluviennin määrä vuosina 2009–2013 

Kuviosta 7 nähdään kyselyn perusteella muodostetut palveluviennin volyymit vuosille 2009–2013. Vastauksista 

huomattiin, että yrityksillä oli selvästi hankaluuksia lukujen ilmoittamisessa. Tämä voi johtua siitä, että kaikki 

yritykset, lähinnä ne jotka harjoittavat sekä tavaravientiä, että palveluvientiä, eivät tilastoi palveluviennin määrää 

erikseen. Tämän vuoksi näiden yritysten palveluviennin volyymit arvioitiin liitteen 3 mukaisesti.  

Vuosien 2009–2012 ja 2013 suuri ero johtuu useista tekijöistä, joista yksi on todennäköisesti se, että ennen kyselyn 

toteuttamista lopettaneiden yritysten volyymit eivät näy tässä tarkastelussa, mikä saattaa pienentää vuosien 2009–

2012 palveluviennin määrää. Aineistoa tarkastelemalla huomataan myös, että kaksi kolmesta suurimmasta 

palvelujen viejästä oli toiminut Oulun seudulla vasta 1-2 vuotta. Osa erosta voi olla myös tilastovirhe, sillä yleistys 

on tehty käyttäen keskiarvoja, jolloin tämän kokoisessa otoksessa yhdellä suurella toimijalla voi olla liian suuri 

vaikutus lopputulokseen. Keskimääräinen yhden yrityksen palveluviennin volyymi koko aineistosta laskettuna oli 1 

465 000 euroa vuonna 2013, kun se vuodelle 2012 oli 327 000 euroa. Palveluviennin kasvu edellisvuoteen verrattuna 

vuosina 2009 -2013 oli 39 %, 14 %, 11 % ja 72 %. Kasvu on ollut voimakasta. Koko Suomessa palveluvienti on 

pienentynyt vuosina 2009, 2010 ja 2011 verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2012 kasvu oli noin 2,5 %. 

Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan vuoden 2013 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin, joten 

kasvuprosenttia ei pystytty laskemaan kyseiselle vuodelle (Suomen virallinen tilasto, 2012). Palveluviennin korkea 
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kasvu viime vuosina tukee ajatusta, että palveluvientiyritykset ovat nuoria vasta perustettuja yrityksiä ja että laaja 

palveluvienti on Oulun seudulla vielä tuore ilmiö. 

Oulun seudun osuus koko Suomen arvonlisästä on noin 3,6 % (BusinessOulu 2014)(Suomen virallinen tilasto 2015e). 

Jos Oulun seudulla esiintyisi talouden kokoon suhteutettuna saman verran palveluvientiä, kuin muualla Suomessa 

keskimäärin, olisi palveluviennin määrä Oulun seudulla noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2013 (Suomen virallinen 

tilasto 2015a). Verrattaessa kyselyn perusteella muodostettua Oulun seudun palveluviennin määrää (186 milj. euroa) 

sijaintiosamäärän perusteella laskettuun määrään, näyttäisi siltä, että vuoden 2013 lukema ei ole yliarvio. 

Tilastokeskuksen palveluviennin arvo ei ole täysin verrattavissa kyselyn perusteella arvioituun arvoon, sillä 

tilastokeskuksen palveluvienti ei sisällä kuljetus-, vakuutus- ja matkailupalveluja.  Kyselyn perusteella muodostetussa 

arvossa ei ole lainkaan vakuutus- ja matkailupalveluja, sen sijaan kuljetuspalvelut muodostavat merkittävän osan 

Oulun seudun palveluviennistä, kuten käy ilmi, kun tarkastellaan Oulun seudun palveluvientiä toimialoittain. Tämä 

puoltaa myös ajatusta, ettei vuoden 2013 palveluviennin määrä ole yliarvio, sillä todellisuudessa Oulun seudun 

palveluviennin vertailukelpoinen arvo ilman kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennepalveluja on noin 170 miljoonaa 

euroa. On myös huomioitava, että Oulun seudulla tuskin on yhtä paljon palveluvientiä, kuin muissa suurissa 

kaupungeissa. Sen vuoksi kyselyn perusteella saatu 186 miljoonaa euroa voi olla lähellä totuutta mutta myös 

aliarvio. Vuosien 2009–2012 arviot ovat todennäköisesti aliarvioita tai palveluvienti on kasvanut Oulun seudulla yli 

70% vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012. 

 

Kuvio 7. Kyselyn perusteella muodostettu palveluviennin volyymi vuosina 2009-2013. 

Palveluviennin volyymi toimialoittain on esitetty kuviossa 8. Kuviosta nähdään, että suurimmat palveluviennin 

harjoittajat ovat tietojenkäsittelypalvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus, kustantaminen ja konsultointi. 

Kuvion 8 tietojen mukaan teollisuus on merkittävä palvelujen viejä. Teollisuuden ja elektroniikkateollisuuden 

yhteenlaskettu palveluviennin arvo on noin 56 miljoonaa euroa. Kuten oletettua kaupan alalla palveluvienti on 

erittäin vähäistä.  

Suomen Pankin julkaiseman ”Palveluviennin viimeaikainen kehitys” -selvityksen (Newby & Suni 2012) mukaan 

korkean arvonlisän omaavien palvelujen, kuten konsultti-, suunnittelu-, asiantuntijapalvelujen, 

tietotekniikkapalvelujen sekä tutkimus-, ja kehityspalvelujen, tuotanto ja vienti ovat kansantaloudelle toivottavia, 

sillä niillä on positiivinen vaikutus talouskasvuun ja tuottavuuteen. Oulun seudulla palveluviennin kannalta suurin 

toimiala oli tietojenkäsittely palvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi. Yhdessä tutkimus ja 

liike-elämän palvelut toimialan kanssa se muodosti noin puolet Oulun seudun palveluviennistä. Vertailu on suuntaa 

antava, sillä Newby & Suni (2012) puhuvat tutkimuksessaan palvelueristä, kun taas tässä tutkimuksessa käytetään 

toimialoittaista. On kuitenkin todennäköistä, että suurin osa tietojenkäsittelypalvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu, 

valmistus ja konsultointi sekä tutkimus ja liike-elämän palvelut -toimialojen palveluviennistä on Newbyn ja Sunin 

mainitsemia korkean arvonlisän palveluja. 
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Kuvio 8. Palveluviennin volyymi toimialoittain 

Kuviosta 9 nähdään toimialojen osuudet Oulun seudun palveluviennistä. Tietojenkäsittely- ja ohjelmistopalvelut 

vastasivat 43 % Oulun seudun palveluviennistä vuonna 2013. Jos tarkastelusta otetaan kuljetuspalvelut pois, on 

suhde vieläkin suurempi. Tekemällä näin voimme kuitenkin verrata tulosta Tilastokeskuksen palvelujen 

ulkomaankauppatilastosta saatavaan Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut -palveluerään. Lukemat eivät ole 

täysin verrannollisia, sillä kuten taulukosta 1 nähdään Tietojenkäsittely- ja ohjelmistopalvelut -toimiala sisältää myös 

muita palvelueriä. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan ole järkevää muodostaa palvelueräjakaumia, sillä vastauksia ei 

saatu riittävästi palvelueräkysymykseen. Ilman kuljetuspalveluja tietojenkäsittely- ja ohjelmistopalvelut vastasivat 

noin 48 % Oulun seudun palveluviennistä. Vuonna 2013 Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut -palveluerä 

suurimpana palvelueränä vastasi noin 37 % Suomen palveluviennistä. 
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Kuvio 9. Toimialojen osuudet Oulun seudun palveluviennistä vuonna 2013 

 

Taulukosta 1. Nähdään mitä palvelueriä esiintyi milläkin toimialalla. Teollisuuden palveluerät ovat taulukossa 

mielenkiintoinen kohde. Jos tarkastellaan teollisuutta niin, että se käsittää myös siitä erotetun 

elektroniikkateollisuuden, huomataan, että teollisuudessa tuotetaan varsin monenlaisia palveluita. Teollisuudessa 

esiintyy kaikkia muita palvelueriä paitsi rakennuspalveluja ja henkilökohtaisia kulttuuri ja virkistyspalveluja. Tämä 

viittaa siihen, että teollisuusyritykset hakevat kilpailuetua ja kasvua myös palvelutuotannosta. Taulukosta on 

poistettu ne palveluerät, joita ei esiintynyt lainkaan.  

Teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja 

vesihuolto X X X X X

Elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden 

sekä optisten laitteiden valmistus  X X X X

Rakentaminen  X

Tukku- ja vähittäiskauppa X

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne X

Tutkimus- ja liike-elämänpalvelut  X X

Tietojenkäsittelypalvelut sekä 

ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 

konsultointi  X X X

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 

palvelut  X X X

Ulkomailla 

tuotetut 

tavarat

Toimiala / palveluerä

Kuljetus- 

ja 

logistiikka-

palvelut

Yritysten ja 

liikkeenjohdon 

konsultointi-

palvelut 

Royaltit ja 

lisenssi-

maksut

Tuotannol-

liset-

palvelut

Tutkimus- 

ja 

kehittämis-

palvelut

Raken-

taminen

Televiestintä- 

tietotekniikka- 

ja 

tietopalvelut

Henkilökoh-

taiset kulttuuri ja 

virkistymis-

palvelut

 
Taulukko 1. Palveluerät toimialoittain. 
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3.5 Palveluvienti kohdemaittain 

Palveluviennin kohdemaat kysymykseen oli vastannut 29 palveluvientiyritystä. Kohdemaajakauma on muodostettu 

näiden yritysten vastauksien perusteella. Yhteensä nämä yritykset muodostivat noin 60 % kaikkien vastanneiden 

arvioidusta palveluviennin määrästä. Tarkempi kuvaus menetelmästä löytyy liitteestä 2. Oulun seudun palveluvienti 

kohdemaittain on esitetty kuviossa 10. Kuviossa 11 vertaillaan Oulun seudun palveluviennin kohdemaajakaumaa 

koko Suomen palveluviennin kohdemaajakaumaan. Palvelujen vienti Oulun seudulta Venäjälle ja Afrikkaan on 

erittäin vähäistä. Eurooppaan ja Pohjoismaihin menee noin puolet Oulun seudun palveluviennistä. 

 
Kuvio 10. Oulun seudun palveluviennin kohdemaat vuonna 2013 

Kuviossa 11 vertaillaan Oulun seudun palveluviennin kohdemaajakaumaa koko Suomen palveluviennin 

kohdemaajakaumaan. Suomen tiedot on muodostettu tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankauppa tilastosta 

(Suomen virallinen tilasto 2015a). Luokitukset poikkesivat kyselyn luokituksista, joten alueita yhdisteltiin, jotta tiedot 

olisivat vertailukelpoisia.  Iso ero Oulun seudun ja koko Suomen palveluviennin kohdemaissa on Amerikan kohdalla. 

Amerikkaan kohdistuvan palveluviennin suhteellinen osuus Oulun seudun palveluviennistä on yli kaksinkertainen 

verrattuna koko maan suhteelliseen osuuteen. Eurooppa ja Amerikka muodostavat yhdessä kuitenkin suunnilleen 

yhtä suuret osuudet sekä Oulun seudun, että Suomen palveluviennistä. 

 
Kuvio 11. Suomen (Suomen virallinen tilasto 2015a) ja Oulun seudun palveluviennin kohdemaat vuonna 2013 

Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset ilmoittivat palveluviennin asiakkaiden olevan pääsääntöisesti ulkomaisia 

yrityksiä. Tämä ei ole poikkeuksellista, sillä suurin osa maailman palveluviennistä (73% vuonna 2009) on 

välituotepanoksia (Miroudot, Lanz & Ragoussis 2009). Teollisuus käyttää palveluita panoksina tuotannossaan. 
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Tehokkaat kuljetus- ja jakelupalvelut ovat elintärkeitä teollisuus yrityksille, tuotekehityspalvelut parantavat tuotteen 

laatua ja tehostavat tuotanto prosessia, terveys- ja koulutuspalvelut parantavat henkistä pääomaa, rahoituspalvelut 

järjestävät rahoitusta investointeihin ja helpottavat kansainvälistä kauppaa ja telekommunikaatio, tehokkaat 

rahoitusmarkkinat sekä luotettava sähköntoimitus ovat välttämättömiä nykyaikaisen pääoman kannalta (esim. 

ohjelmistot). (Nordås 2009) 

3.6 Palveluvienti barometri, tulevaisuudennäkymät ja palveluvientiyritysten 

palautteet 

Kyselyssä kysyttiin myös yritysten näkemystä tulevasta viennin kasvusta. Kysymys kysyttiin vain 

palveluvientiyrityksiltä. Näistä 36 vastasi kysymykseen. Vastaajista 44 % ilmoitti odottavansa pientä kasvua Oulun 

seudun toimipaikkansa viennissä tulevaisuudessa, kolmasosa odotti kasvun olevan nopeaa tai erittäin nopeaa ja 

loput 22 % ilmoitti viennin pysyvän ennallaan tai pienenevän. Palveluvientiyritysten jakautuminen viennin 

kasvuodotusten mukaan on esitetty kuviossa 12. Yrityksiltä tiedusteltiin myös palveluviennin tämän hetkistä 

tilannetta verrattuna puolenvuoden takaiseen. Kysymykseen vastattiin sijoittamalla piste välille 0-100 (huonompi = 

0, ei muutosta = 50, parempi = 100). 34 vastanneesta 71 % näki tilanteen tällä hetkellä parempana kuin puolivuotta 

sitten. Vastanneiden keskiarvo oli 59 ja 24 % yrityksistä antoi 75:tä suuremman arvon. Samalla tavalla kysyttiin myös 

tilannetta puolen vuoden päästä verrattuna nykyhetkeen. 33 vastaajasta 70 % näki tulevaisuuden nykyhetkeä 

parempana. 30 % vastaajista antoi 75:tä suuremman arvon. Barometrin vastausjakaumat on esitetty kuviossa 13. 

Vastaajista 69 % odotti tulevan puolivuotisen olevan parempi, kuin mennyt puolivuotinen. Vastaajista 74 % uskoi 

palveluviennin merkityksen kasvavan Oulun seudun viennin rakenteessa tulevaisuudessa. 

 
Kuvio 12. Oulun seudun palveluvientiyritysten viennin kasvuodotukset 
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Kuvio 13. Palveluvienti barometrin vastausjakaumat 

Avoimessa kysymyksessä annettiin vastaajille mahdollisuus tuoda esiin omia mielipiteitä palveluviennin 

tulevaisuudessa. Vastauksissa tuli esille sekä potentiaalia, että haasteita. Mikään yksittäinen teema ei esiintynyt 

vastauksissa usein. Potentiaalia nähtiin pilvipalveluissa ja luovilla aloilla. Haasteina nähtiin mm. Suomessa 

harjoitettavan politiikan poukkoilevuus, uuden palvelun hinnoittelu- ja toimintamallin löytäminen sekä osaamisen 

tuotteistaminen. Kaksi vastausta nosti esiin tuki ja rahoitus ongelmat; ”Potentiaalia on erityisesti luovilla aloilla, 

mutta asenneilmapiiri Ouluseudulla alaan on, että ei ne ole oikeita töitä. Luoviin aloihin teollisena tuotantona ja 

merkittävänä taloudenhaarana ei Oulussa uskota, joten tuki on resursseiltaan marginaalista ja osaaminen heikkoa ja 

hieman nurkkakuntaista.” ja ”Haasteena palveluviennin "käynnistysrahoitus". Palveluiden käynnistämiseen tarvitaan 

usein etupainotteista rahoitusta.”. Yhdessä vastauksessa kaivattiin yritysten yhteenliittymiä, sillä pienten toimijoiden 

on vaikeaa voittaa isoja projekteja. 

3.7 Oulun seudun palveluviennin kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntaan 

Oulun seudun palveluviennin kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan selvitettiin käyttämällä RAS-

menetelmällä vuoteen 2010 päivitettyä Pohjois-Pohjanmaan panos-tuotostaulua. Panos-tuotostaulu on päivitetty 

Tilastokeskuksen vuoden 2002 alueellisesta panos-tuotostaulusta. Päivityksen on tehnyt Samuli Kuha (2012) Pro 

Gradu -työssään. Panos-tuotostaulua muokattiin yhdistämällä toimialoja niin, että ne vastasivat kyselyn tuloksissa 

käytettyä toimialajakaumaa.  

Palveluviennin kokonaisvaikutukset muutettiin työpanoskertoimien avulla henkilötyövuosiksi. Työpanoskertoimet 

on laskettu toimialoittain työllisten määrä jaettuna tuotoksella. Työpanoskertoimista huomataan, että teollisuuden 

(yhdistetty) työpanoskerroin (3,74) on noin kaksinkertainen verrattuna sähköteknisten tuotteiden sekä optisten 

laitteiden valmistuksen työpanoskertoimeen (1,77).  Työpanoskertoimet vaihtelevat sähköteknisten tuotteiden sekä 

optisten laitteiden valmistuksen 1,77 ja maatalous riistatalous ja niihin liittyvät palvelut -toimialan 23,11 välillä. 

Tyypillisesti palvelualoilla on suuremmat työpanoskertoimet, kuin teollisuudessa. Työpanoskertoimet laskettiin 

vuoden 2010 tietojen perusteella. Tiedot muutettiin TOL 2008 luokituksesta TOL 2002 luokitukseen käyttäen 

Tilastokeskuksen luokitusavainta (Suomen virallinen tilasto 2008). (Suomen virallinen tilasto 2015c). Palveluviennin 

määrät vuonna 2013 deflatoitiin vientihintaindeksin (suomen virallinen tilasto 2015d) perusteella vuoden 2010 
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arvoiksi, sillä panos-tuotostaulu on koostettu vuoden 2010 arvoja käyttäen. Kerrannaisvaikutukset laskettiin vain 

vuodelle 2013. Koska palveluvienti kohdistettiin panos-tuotosmalliin toimialoittain, voi tuloksissa esiintyä virhettä, 

sillä palveluvienti ei ole esimerkiksi teollisuusalojen ydintoimintaa, kun taas ko. toimialojen panoskäyttö on 

muodostettu toimialojen yritysten keskimääräisen panoskäytön mukaan.  

Oulun seudun palveluviennin kokonaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan olivat 258 miljoonaa euroa 

(vuonna 2010). Suorat vaikutukset olivat (vuoden 2010 rahassa) 180 miljoonaa ja välilliset vaikutukset olivat 78 

miljoonaa euroa. Välilliset vaikutukset kertovat, kuinka paljon palveluvienti (186 miljoonaa) stimuloi Pohjois-

Pohjanmaan alueellista taloutta, eli kuinka paljon palveluviennin tuottaminen käyttää panoksia Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnan alueelta. Kokonaisvaikutukset muodostuvat välillisten- (panoskäyttö) ja suorienvaikutusten 

(palveluvienti) summana. Palveluviennin vaikutukset Pohjois-pohjanmaan aluetalouteen olivat henkilötyövuosina 

yhteensä 1444 henkilötyövuotta. Taulukosta 2 nähdään kerrannaisvaikutukset henkilötyövuosina toimialoittain. 

Palveluviennin suurin euromääräinen kokonaisvaikutus kohdistuu kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-

elämänpalvelujen toimialalle. Suurin välillinen vaikutus kohdistuu yhdistetyn teollisuuden toimialalle (15 milj.) sekä 

kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämänpalvelujen toimialalle (14 milj.).  
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Toimiala 
Kokonaisvaikutukset 

 (milj. euroa) 

Välilliset vaikutukset 

(milj. euroa) 

Kokonaisvaikutukset 

(henkilötyövuosia) 

Maatalous, riistatalous ja 

niihin liittyvät palvelut 
1,03 1,03 24 

Metsätalous ja siihen liittyvät 

palvelut 
1,15 1,15 8 

Kalatalous 0,02 0,02 0 

Teollisuus (yhdistetty) 26,61 14,88 99 

Tekstiili-, nahkatuotteiden ja 

nahan valmistus 
0,09 0,09 1 

Ei-metallisten 

mineraalituotteiden valmistus 
1,29 1,29 7 

Sähköteknisten tuotteiden ja 

optisten laitteiden valmistus 
51,77 9,70 91 

Kulkuneuvojen valmistus 0,12 0,12 1 

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  3,87 3,87 13 

Rakentaminen 30,64 10,37 195 

Kauppa; moottoriajon. ja 

kotitalous esineiden korjaus 
7,08 6,89 87 

Majoitus- ja 

ravitsemistoiminta 
0,85 0,85 11 

Kuljetus, varastointi ja 

tietoliikenne 
23,18 7,44 223 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,45 2,45 14 

Kiinteistö-, vuokraus-, 

tutkimus- ja liike-elämän 

palvelut  

103,82 13,66 613 

Hallinto, pakollinen 

sosiaalivakuutus 
1,76 1,76 19 

Koulutus 0,26 0,26 3 

Terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalvelut 
0,29 0,29 4 

Muut yhteiskunnalliset ja 

henkilökohtaiset palvelut 
2,18 2,01 29 

Yhteensä 258,43 78,1 1444 

Taulukko 2. Palveluviennin alueelliset kokonais- ja välilliset kerrannaisvaikutukset. 
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4 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Oulun seudun palveluvientiä ja palveluvientiyrityksiä. Oulun seudun 

palveluvientikyselyn perusteella voidaan sanoa, että Oulun seudulla palveluvientiä esiintyy useilla toimialoilla. 

Palveluvienti ei rajoitu pelkästään palvelualoille, vaan sitä esiintyy paljon myös teollisuudessa. Oulun seudulla 

erityisesti elektroniikka-, ja sähköteknistentuotteiden sekä optisten laitteiden valmistus -toimialalla toimii paljon 

palveluvientiyrityksiä. Kyseinen toimiala on myös Oulun seudulla reilusti suurempi, kuin muualla Suomessa 

keskimäärin. Eniten palveluvienti yrityksiä on teollisuuden ja tietojenkäsittely palvelut sekä ohjelmistojen 

suunnittelu, valmistus ja konsultointi -toimialoilla.  Vaikka palveluvientiä harjoittavia yrityksiä on paljon teollisuuden 

toimialalla, on kyseisen toimialan osuus Oulun seudun palveluviennin kokonaismäärästä vain noin 6,5 %. Oulun 

seudulla eniten palveluja viedään tietojenkäsittely palvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi 

toimialalta (43 % Oulun seudun palveluviennistä). Elektroniikka- ja sähköteknistentuotteiden sekä optistenlaitteiden 

valmistus -toimiala on merkittävä palvelujen viejä Oulun seudulla. Vuonna 2013 kyseisen toimialan palveluvienti oli 

23 % koko palveluviennistä. Rakentamisen osuus palveluviennistä oli noin 11 %, Kuljetus varastointi ja tietoliikenne -

toimialan osuus oli noin 9 % ja tutkimus- ja liike-elämän palvelut toimialan osuus noin 7 %. 

Palveluvientiä harjoittavat yritykset olivat kyselyn tulosten perusteella hieman nuorempia ja työllistivät keskimäärin 

enemmän korkeasti koulutettuja suhteessa henkilöstöön. Henkilöstön määrällä tai yrityksen omistuspohjalla ei 

kyselyn perusteella ollut merkitystä siihen harjoittiko yritys palveluvientiä. Tuloksista on myös nähtävissä, että 

yritykset, joilla on pääkonttori Oulun seudulla, harjoittivat useammin palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille. 

Palvelualat ja palveluvienti ovat kasvaneet etenkin kehittyneissä talouksissa. Erityisesti ns. KIBS -alat eli 

tietointensiiviset yrityspalvelut vaativat korkean osaamisen työvoimaa. Merkittävä osa maailman palveluviennistä 

onkin yritysten, erityisesti teollisuusyritysten, tuotannossaan panoksina käyttämiä välituotepalveluja. Korkean 

henkisen pääoman omaavat alueet erikoistuvat usein tutkimus ja kehitystyöhön, kun työvoimaintensiiviset 

kokoonpano tehtävät siirretään usein halvan työvoiman maihin (Nordås 2009).  

Oulun seudun palveluviennin määrä vuonna 2013 oli 186 miljoonaa euroa. Palveluvienti oli kyselyn perusteella 

selvästi pienempää, kuin muualla Suomessa keskimäärin. Oulun seudun palveluviennistä noin puolet suuntautuu 

Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Verrattaessa Oulun seudun palveluviennin kohdemaajakaumaa koko Suomen 

palveluviennin kohdemaajakaumaan huomataan, että Amerikan osuus Oulun seudun palveluviennin kohdemaana 

on reilusti suurempi kuin koko Suomen. Palveluviennin kerrannaisvaikutukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 

vuonna 2013 olivat 258 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1444 henkilötyövuotta.  

Palveluvienti yritykset näkevät tulevaisuuden keskimäärin valoisana. noin 78 % palveluvienti yrityksistä odottaa 

Oulun seudun toimipaikan viennin kasvavan tulevaisuudessa. Pientä kasvua odottaa 44 % vastaajista. Yrityksistä 70 

% näki tilanteensa palveluviennin kannalta parempana nyt kuin puolivuotta sitten. Yrityksistä 69 % odotti 

tilanteensa olevan parempi puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen. Vain 3 % yrityksistä odotti tilanteensa 

olevan puolenvuoden päästä selvästi huonompi verrattuna nykyhetkeen. Palveluvientiyrityksistä 74 % näki 

palveluviennin merkityksen kasvavan Oulun seudun viennin rakenteessa. Vastaajat näkivät potentiaalia esim. 

pilvipalveluissa ja luovilla aloilla. Kahden vastaajan mukaan tukitoimet ja rahoituksen saatavuus ovat vaatimattomia 

Oulun seudulla. 

Kyselyn tuloksiin tulee suhtautua varovaisesti, sillä yrityskyselyjen tapaan vastausprosentti jäi 18 prosenttiin. Osa 

vastauksista oli myös vajaita, minkä vuoksi yleistäminen oli haastavaa ja useita oletuksia jouduttiin tekemään (kts. 

Liite 3). Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, sillä varsinkin 

seutukuntatasolla olevaa tietoa on tarjolla erittäin vähän, vaikka palveluviennin merkityksen nähdään kasvavan.  
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Liite 1  

Kyselylomake 

Oulun seudun palveluvientiselvitys 

Palveluviennillä tarkoitetaan kaikkea vientiä tavaraviennin ulkopuolella. Tällaista on mm. tuotannolliset palvelut, 

huolto- ja korjauspalvelut, royaltit ja lisenssit, kuljetus, rakentaminen, viestintä- ja tietopalvelut,  tutkimus- ja 

konsultointipalvelut, tekniset palvelut, käyttöleasing -palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut sekä välityskauppa ja 

ulkomailla tuotetut tavarat. Vastaathan huolellisesti, ohjeita noudattaen. 

 

Osa 1. Taustatiedot 
1. Yrityksenne kotikunta?  (Vapaapalaute) Kirjoita vastaus laatikkoon.  

2. Oulun seudun toimipaikanne sijaintikunta?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. Hailuoto   

 2. Kempele   

 3. Liminka   

 4. Muhos   

 5. Oulu   

 6. Tyrnävä   

 7. Lumijoki   

 8. Jokin muu, mikä?   

3. Oulun seudun toimipaikanne henkilöstön määrä?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. 1 - 4   

 2. 5 - 9   

 3. 10 - 49   

 4. 50 - 99   

 5. 100 - 149   

 6. 150 - 199   

 7. 200 - 249   

 8. 250 - 500   

 9. 500 -   

4. Oulun seudun toimipaikanne toimiala?  (Vaihtoehtokysymys) (TOL 2002) Tilastokeskus  

    Vaihtoehdot: 

 1. Kaivostoiminta ja louhinta (turve, metallit ja muut mineraalit)   

 2. Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus   

 3. Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus   

 4. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus   

 5. Massan, paperin yms valmistus; kustantaminen ja painaminen   

 6. Koksin, öljy-, kemiallisten-, kumi ja muovituotteiden valmistus   

 7. Lääkekemikaalien ja lääketuotteiden valmistus   

 8. Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus   

 9. Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus   

 10. Koneiden ja laitteiden valmistus   

 11. Elektroniikka- ja sähköteknistentuotteiden sekä optisten laitteiden valmistus   

 12. Kulkuneuvojen valmistus   

 13. Muu valmistus ja kierrätys   

 14. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto   

 15. Rakentaminen   
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 16. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja 

kotitalousesineiden korjaus   

 17. Majoitus- ja ravitsemistoiminta   

 18. Kuljetus, varastointi   

 19. Tietoliikenne   

 20. Rahoitus- ja vakuutustoiminta   

 21. Kiinteistö- ja vuokrauspalvelut   

 22. Tutkimus- ja liike-elämänpalvelut   

 23. Tietojenkäsittely palvelut sekä ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi   

 24. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut   

 25. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (Ympäristönhuolto, järjestö-, kulttuuri-, 

virkistys- ja urheilutoiminta)   

 26. Joku muu, mikä?   

5. Kuinka monta vuotta yrityksenne on toiminut Oulun seudulla?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. 1   

 2. 2   

 3. 3   

 4. 4   

 5. 5   

 6. 6 - 10   

 7. 11 -   

6. Kuinka suurella osalla Oulun seudun toimipaikkanne henkilöstöstä on korkeakoulututkinto (Yliopisto, amk tai 

vastaava)?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. 25% tai alle   

 2. 26 - 50%   

 3. 51 - 75%   

 4. 76 - 100%   

7. Harjoittaako yrityksenne palveluvientiä Oulun seudulta ulkomaille?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. kyllä   

 2. ei   

8. Mihin seuraavista omistuspohjaan liittyvistä vaihtoehdoista yrityksenne kuuluu?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. Yksityinen suomalaisomisteinen yritys   

 2. Yksityinen ulkomaalaisvähemmistöinen yritys   

 3. Yksityinen ulkomaalaisenemmistöinen yritys   

 4. Valtion tai kunnan omistama yritys   

 

Osa 2. Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 
Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 2009 

1. Kuinka suuri oli Oulun seudun toimipaikkanne liikevaihto vuonna 2009? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (tuhatta euroa).  

2. Kuinka suuri oli yrityksenne kokonaisvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2009? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

3. Kuinka suuri oli yrityksenne palveluvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2009? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

 

Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 2010 

1. Kuinka suuri oli Oulun seudun toimipaikkanne liikevaihto vuonna 2010? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (tuhatta euroa).  
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2. Kuinka suuri oli yrityksenne kokonaisvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2010? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

3. Kuinka suuri oli yrityksenne palveluvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2010? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

 

Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 2011 

1. Kuinka suuri oli Oulun seudun toimipaikkanne liikevaihto vuonna 2011? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (tuhatta euroa).  

2. Kuinka suuri oli yrityksenne kokonaisvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2011? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

3. Kuinka suuri oli yrityksenne palveluvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2011? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

 

Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 2012 

1. Kuinka suuri oli Oulun seudun toimipaikanne liikevaihto vuonna 2012? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (tuhatta euroa).  

2. Kuinka suuri oli yrityksenne kokonaisvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2012? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

3. Kuinka suuri oli yrityksenne palveluvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2012? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

 

Liikevaihto, palveluvienti ja kokonaisvienti 2013 

1. Kuinka suuri oli Oulun seudun toimipaikkanne liikevaihto vuonna 2013? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (tuhatta euroa).  

2. Kuinka suuri oli yrityksenne kokonaisvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2013? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

3. Kuinka suuri oli yrityksenne palveluvienti Oulun seudulta ulkomaille vuonna 2013? (tuhatta euroa) Laita ruutuun 

euromääräinen arvo ilman veroja (ALV ja tuoteverot) (tuhatta euroa).  

 

Osa 3. Oulun seudun toimipaikan palveluviennin rakenne 

1. Mitkä olivat Oulun seudun toimipaikkanne palveluviennin kohdealueet sekä niiden osuudet palveluviennistä 

vuonna 2013?  (Monivalintakysymys) Laittakaa vastauslaatikkoon prosenttiosuudet (%) palveluviennistä (yhteensä 

100%).  

    Vaihtoehdot: 

 1. Pohjoismaat   

 2. Aasia   

 3. Pohjois-Amerikka   

 4. Etelä-Amerikka   

 5. Eurooppa   

 6. Venäjä   

 7. Afrikka   

 8. Joku muu, mikä?   

2. Mistä seuraavista palvelueristä Oulun seudun palveluvientinne koostuu? (Määritelmä Tilastokeskus) 

(Monivalintakysymys) Laittakaa prosentti osuudet palveluerien alapuolella oleviin kenttiin (yhteensä 100%).  

    Vaihtoehdot: 

 1. Kuljetus- ja logistiikkapalvelut   

 2. Matkailupalvelut   

 3. Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut (Laki-, arkkitehti-, insinööri-, laskenta-, suhde-, 

messu-, kokous-, mainonta- ja markkinatutkimus- sekä teknisetpalvelut.)   

 4. Royaltit ja lisenssimaksut (Mm. Franchise- sekä aineettomien oikeuksien jäljennys-, jakelu- ja 

käyttölisenssit)   
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 5. Tuotannollisetpalvelut (Toimenpide/palvelu suoritetaan toimeksiantajan omistamalle tavaralle. 

)   

 6. Tutkimus- ja kehittämispalvelut (Tutkimus ja kehittämispalvelut sekä niiden oikeuksiin liittyvä 

myynti. )   

 7. Rakentaminen   

 8. Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut  (Tietokoneohjelmistot, uutistoimisto- 

sekä muut tieto- ja televiestintäpalvelut.)   

 9. Käyttöleasing ja vuokrauspalvelut   

 10. Henkilökohtaiset kulttuuri ja virkistymispalvelut (Audiovisuaaliset alkuperäistuotteet, muut 

audiovisuaaliset palvelut, taiteisiin, koulutukseen ja terveyteen liittyvät palvelut.)   

 11. Rahoitus ja vakuutuspalvelut   

 12. Ulkomailla tuotetut tavarat   

 13. Välityskauppa (Tuote ei muutu eikä sitä jalosteta välityskauppaa harjoittavan yrityksen 

omistuksen aikana.)   

3. Yrityksenne palveluviennin asiakkaat ovat pääsääntöisesti?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. Ulkomaisia yrityksiä   

 2. Ulkomaisia kuluttajia 

 

Palveluvientibarometri 

1. Oulun toimipaikkanne viennin kasvu tulee lähivuosina olemaan?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. Erittäin nopeaa   

 2. Nopeaa   

 3. Pientä kasvua   

 4. Emme kasva   

 5. toimintamme pienenee   

2. Onko yrityksenne tilanne palveluvienin kannalta nyt parempi vai huonompi kuin puolivuotta sitten?  (Jana) 

 

 
 

3. Odotatteko yrityksenne tilanteen palveluviennin kannalta olevan parempi vai huonompi puolen vuoden kuluttua?  

(Jana) 

 
4. Uskotteko palveluiden osuuden kasvavan Oulun seudun viennissä?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

 1. Kyllä   

 2. Ei   

5. Millaisena näette palveluviennin tulevaisuuden? Haasteet ja ongelmat? Mahdollisuudet ja potentiaali?  

(Vapaapalaute) 
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Liite 2  

Kutsuviesti 

Tervehdys #EVAL_NAME, 

BusinessOulu tekee selvityksen Oulun seudun palveluviennin tilanteesta. Selvitys tehdään yhteistyössä Oulun 

Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Työn toteuttamisesta vastaa kauppatieteiden yo. Jussi-Petteri Äijälä. 

Tarkoituksena on selvittää Oulun seudun yritysten palveluviennin jakautumista palvelueriin ja toimialoille, 

palveluviennin kohdemaat sekä palveluviennin volyymi ja osuus vientiliikevaihdosta.  

Oulun seudulla toimivana vientiä harjoittavana yrityksenä kuulutte kohderyhmäämme ja sen vuoksi pyydämme teitä 

vastaamaan oheiseen kyselyyn. Pyydämme teitä vastaamaan myös siinä tapauksessa, että koko vientinne koostuu 

tavaraviennistä. Kysely on vastattavissa Helmikuun 8. päivään asti.  

Palveluviennillä tarkoitetaan kaikkea vientiä tavaraviennin ulkopuolella. Tällaista on mm. tuotannolliset palvelut, 

huolto- ja korjauspalvelut, royaltit ja lisenssit, kuljetus, rakentaminen, viestintä- ja tietopalvelut, tutkimus- ja 

konsultointipalvelut, tekniset palvelut, käyttöleasing -palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut sekä välityskauppa ja 

ulkomailla tuotetut tavarat (määritelmä Tilastokeskus). Palveluvienti määritellään palveluksi, josta saadaan maksu 

ulkomaiselta talousyksiköltä. Myös ulkomaiselle emoyritykselle tehdyt palvelut kuuluvat palveluviennin piiriin.  

Vastaamisen voitte aloittaa klikkaamalla seuraavaa linkkiä tai kopioimalla linkin Internet-selaimen osoiteriville 

#WWW_CLIENT 

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksella. 

Lisätietoja selvityksestä: 

Jussi-Petteri Äijälä 

jussi-petteri.aijala@student.oulu.fi,  

0409133797 

Kiitos osallistumisestanne! 

Terveisin, 

Aarne Kultalahti 

Innovaatiopäällikkö 

BusinessOulu 

PIKAOHJE: 

1. Vastaaminen tapahtuu hiirellä työskennellen  

2. Voit muuttaa vastauksiasi valitsemalla kysymyksen aktiiviseksi kysymyslistasta ja sijoittamalla sen 

uudelleen vastausalueelle  

3. Voit keskeyttää jatkaaksesi myöhemmin painamalla Keskeytä-nappia 
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Liite 3  

Menetelmäkuvaus 

Palveluviennin määrä arvioitiin seuraavalla tavalla. Jokaiselle vuodelle arvioitiin aluksi koko aineistosta (kaikki 

toimialat) palveluviennin suhde liikevaihtoon ja kokonaisvientiin. Tämän suhteen avulla arvioitiin palveluviennin 

määrä niille yrityksille, jotka olivat ilmoittaneet kokonaisviennin ja/tai liikevaihdon mutta eivät palveluviennin 

määrää tai se oli 0 jokaisena vuotena vaikka yritys oli ilmoittanut harjoittavansa palveluvientiä.  

Tämän jälkeen vastaukset jaettiin toimialoittain. Mikäli toimialalla oli tarpeeksi vastauksia (vähintään 3) oletettiin 

näiden vastausten keskiarvon olevan toimialan keskiarvo. Tällöin vastaukset, jotka eivät olleet vastanneet 

palveluviennin, kokonaisviennin ja liikevaihdon määriin järjestelmällisesti asetettiin toimialan keskiarvon suuruisiksi. 

Jos vastauksia ei ollut tarpeeksi arvioituiin puutteelliset vastaukset koko populaation keskiarvon suuruisiksi. Niiden 

yritysten, jotka olivat vastanneet vähintään 2 vuoteen täydellisesti, oletettiin kasvavan/pienenevän samaa vauhtia 

näiden 2 vuoden perusteella. Näin toimimalla huomioimme yritysten koon sekä sen, että yritykset ovat toimialojen 

välillä erilaisia palveluviennin suhteen.  

Kyselyn toimialoja yhdisteltiin seuraavalla tavalla: 

Toimiala Sisältää toimialat: 

Teollisuus (yhdistetty) - Kaivostoiminta ja louhinta (turve, 
metallit ja muut mineraalit) 

- Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus 

- Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
- Massan, paperin yms. valmistus; 

kustantaminen ja painaminen 
- Koksin, öljy-, kemiallisten-, kumi ja 

muovituotteiden valmistus  
- Lääkekemikaalien ja lääketuotteiden 

valmistus 
- Ei-metallisten mineraalituotteiden 

valmistus 
- Metallien jalostus ja metallituotteiden 

valmistus 
- Koneiden ja laitteiden valmistus 
- Kulkuneuvojen valmistus 
- Muu valmistus ja kierrätys 
- Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 

 

- Kuljetus, varastointi 
- Tietoliikenne 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä 

kiinteistö- ja vuokrauspalvelut  

 

- Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
- Kiinteistö- ja vuokrauspalvelut  

Koska kiinteistö-, ja vuokrauspalvelut toimialalla ei ollut yhtään palveluvientiyritystä, ei sen yhdistäminen rahoitus ja 

vakuutustoiminta -toimialan kanssa tuota vaikeuksia kerrannaisvaikutusten tutkinnassa, vaikka se panos-tuotos 

taulussa kuuluukin ryhmään kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämänpalvelut. 

Panostuotosmallin toimialat yhdistettiin seuraavalla tavalla: 

Teollisuus - Mineraalien kaivu 
- Elintarvikkeiden, juomien ja 

tupakanvalmistus 
- Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
- Massan-, paperin yms. valmistus, 

kustantaminen ja painaminen 
- Koksin, öljy-, kemiallisten-, kumi-, ja 

muovituotteiden valmistus 



27 

 

 
 

 

  

 

- Metallien jalostus ja metallituotteiden 
valmistus 

- Koneiden ja laitteiden valmistus 
- Muu valmistus ja kierrätys 

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-

elämänpalvelut 

- Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-
elämänpalvelut 

- K7021 Asuntojen omistus ja vuokraus 
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