
Korkean teknologian ulomaankauppa, Tulli

Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen

käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta (tarkka kuvaus sivulla 2)

Lähde: Tulli 

miljoonaa euroa

tieto- ja 

toimisto-

koneiden 

vienti, m€

tieto- ja 

toimisto-

koneiden 

tuonti, m€

elektroniikka ja 

tietoliikenne-

välineiden 

vienti, m€

elektroniikka ja 

tietoliikenne-

välineiden 

tuonti, m€

2008 399 1120 9209 5304

2009 300 938 4494 3147

2010 304 1128 3093 2796

2011 332 1188 2536 2941

2012 343 1254 1942 2627

2013 343 1223 991 1992

2014 339 1260 1164 2167

2015 298 1285 1098 2337

2016 281 1 341 1 182 2461

2017 287 1582 1416 2594

2018 289 1767 1479 2922



Tässä käytettyjen tuoteryhmien tarkast selosteet

Tieto- ja toimistokoneet

75194   Koneet, joilla voidaan suorittaa vähintään kaksi seuraavista tehtävistä: painaminen, kopiointi ja 

 telekopioiden lähettäminen; ne voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

75195   Muut, jotka voidaan yhdistää automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen tai verkkoon

752   Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, 

koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisen

 tiedon käsittelemistä varten

75997   Osat ja tarvikkeet ryhmän 752 koneita varten

Elektroniikka ja tietoliikennevälineet

76331   Kolikoilla, seteleillä, pankkikortilla, rahakkeilla tai muulla maksutavalla toimivat laitteet

7638   Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

7641   Puhelimet, myös soluverkoissa tai muissa langattomissa verkoissa käytettävät; muut äänen, 

kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävät laitteet,

myös laitteet langallisissa tai langattomissa verkoissa

7642   Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; kuulokkeet, myös mikrofoniin yhdistetyt, 

ja mikrofonin ja yhden tai useammat kaiuttimen yhdistelmät; sähköllä toimivat 

äänitaajuusvahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistimet

7643   Radiopuhelin-,lennätin-,radio- ja tv-lähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen 

tallennus- tai toistolaittein

7648   Puhelin-, radio-, tv- yms laitteiden muut osat ja tarvikkeet

76492   Osat ryhmän 764.2 laitteita ja varusteita varten, jotka soveltuvat pääryhmän 76 osiin 

tai laitteisiin

7722   Painetut piirit

77261   Taulut, kaapit yms. sähkön ohjausta tai jakamista varten, enintään 1000 voltin 

nimellisjännitettä varten

77318   Optiset kuitukaapelit

77625   Mikroaaltoputket,ei kuitenkaan hilaohjatut putket

77627   Muut putket

7763   Diodit,transistorit yms. puolijohdekomponentit

7764   Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit

7768   Asennetut pietsosähköiset kiteet;ryhmän 776 komponenttien osat

89844   Optinen tietoväline

89846   Puolijohdetietoväline


