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Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät on jaettu 
viennin ja tuonnin tilastoissa viiteen ryhmään

VAATTEET 

Miesten, naisten ja 
lasten vaatteet 
Urheiluvaatteet 

Alusvaatteet 
Asusteet

SISUSTUSTEKSTIILIT 
JA MUUT TEKSTIILIT 

Matot 
Verhot, vuodevaatteet, 

pyyhkeet, 
keittiötekstiilit 

Siivoustekstiilit 
Säkit, teltat, purjeet, 

pressut

TEKNISET TEKSTIILIT 

Kuitukangas 
Viirat ja huovat 

teolliseen käyttöön 
Hihnat ja köydet

LANGAT, KANKAAT, 
NEULOKSET, KUIDUT 
JA TEKSTIILIJÄTTEET 

Langat Neulokset 
Puuvillakankaat 

Tekokuitukankaat (pl. 
nauhat ja 

erikoiskankaat) 
Muut kudotut kankaat 

Tylli, pitsit, 
koruompelukset, 

nauhat yms. 
Lumput ja 

tekstiilitavaroiden 
jätteet 

Tekstiilikuidut

JALKINEET 

Nahka- tekonahka ja 
tekstiilijalkineet 
Urheilujalkineet 

Kumikengät 
Jalkinetarvikkeet

Tässä osiossa käsitellään JALKINEIDEN vientiä ja tuontia. Tekstiili- ja muotialan viennistä ja tuonnista eri tuoteryhmittäin 
löydät osioista ”Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti, koonti”, ”Tekstiilien vienti ja tuonti” sekä ”Vaatteiden vienti ja tuonti”. 3



Jalkineiden vienti ja tuonti 1987-2017

4Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot, arvot tilastovuoden hinnoin.

Vuonna 2017 jalkineiden tuonti Suomeen kasvoi 6,8 % ja vienti 
Suomesta 10,1 %. 
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Suurimmat jalkineiden vientimaat 2017, vienti 
yhteensä 115 milj. €

$1b

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot 5
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10. Iso-Britannia

9. Itävalta

8. Tanska

7. Latvia

6. Liettua

5. Saksa

4. Viro

3. Norja

2. Venäjä

1. Ruotsi

milj. €



Suurimmat jalkineiden tuontimaat 2017, tuonti 
yhteensä 330 milj. €

$1b

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot 6
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10. Belgia

9. Viro

8. Saksa

7. Italia

6. Portugali

5. Intia

4. Indonesia

3. Ruotsi

2. Vietnam

1. Kiina

milj. €

Jalkineet, 330 milj. €



Tietoa viennin ja tuonnin tilastoista

• Tekstiilien ja vaatteiden ulkomaankauppatietojen lähteenä on Tullin tilastointi. Tilastot on koottu SITC5-luokitusta käyttäen. Lukuihin on sisällytetty 
yhteensä 386 eri tuotenimikettä, jotka on jaoteltu vaatteisiin, sisustustekstiileihin, teknisiin tekstiileihin, materiaaleihin, jalkineisiin ja muihin tekstiileihin. 

• Tekstiili- ja vaatealan liiketoimintamallit ovat monipuolistuneet. Tekstiili- ja vaateala on globaali ala, jolle on ominaista pitkät ja moniulotteiset 
hankintaketjut. Vaatteen raaka-aineena oleva puuvilla on peräisin Turkista, puuvillakangas kudotaan Portugalissa, tuotteen suunnittelu, malliompelu ja 
leikkaus tehdään Suomessa, minkä jälkeen kappaleet viedään Viroon ommeltavaksi. Sieltä tuote lähtee suoraan jälleenmyyjälle Ruotsiin, tai kiertää 
Suomessa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta myyntiin ulkomaille. Tekstiilien ja vaatteiden eri komponentit liikkuvat siis useaan otteeseen 
maasta toiseen, ja valmis tuote sisältää useissa eri maissa tehtyjä osia ja työvaiheita. Tämä hankaloittaa alan ulkomaankaupan tilastointia. 

• Ulkomaankauppatilastot eivät täysin kata tekstiili- ja vaatealan vientiä. Jos suomalainen tekstiili- ja vaatealan yritys teettää tuotteet ulkomailla, 
kaikki tuotteet eivät näy Suomen ulkomaankauppatilastoissa. Osa tuotteista lähetetään suoraan valmistajilta eteenpäin. Toisaalta osa ulkomailla 
teetetyistä tuotteista tuodaan logistiikkakeskuksiin Suomeen ja viedään täältä jälleen ulkomaille, jolloin ne näkyvät sekä tuonti- että vientitilastoissa. 
Joka tapauksessa tuotteen valmistuttamisesta ja myynnistä tuleva lisäarvo jää Suomeen. 

• Vienti- ja tuontitilastojen tulkinnassa tulee huomioida, että valmistajien ohella vähittäis- ja tukkukauppa ovat merkittäviä toimijoita tekstiilien ja 
vaatteiden maahantuonnissa ja viennissä. Esimerkiksi Kesko, S-ryhmä ja Stockmann tuovat itse maahan tekstiilejä ja vaatteita ja vievät niitä 
edelleen esimerkiksi Venäjän ja Baltian markkinoille. 

• Kansainvälisen kaupan tilastointia vääristää puutteet alkuperämaamerkinnöissä. EU-maiden välisessä kaupassa alkuperämaa ei välttämättä pidä 
paikkaansa: mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. Tämän takia esimerkiksi 
Ruotsi ja Saksa näyttävät tilastoissa tekstiili- ja vaatealan suurilta tuontimailta, vaikka todellisuudessa nämä ovat pääosin vain merkittäviä lähetysmaita, 
eivät alkuperämaita.

• Tilastot päivitetään puolivuosittain. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot päivitetään syyskuussa 2017.
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