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Abstract
This study analyses the significance of goods production and services to regional employment. As
a part of this study, a regional input-output model has been created in which the employment of
different industries is determined by their own and each others’ final demand, the productivity of
the labour input and the production-income-consumption dependencies of the industries. In the
empirical results attention is mainly paid on the changes to the employment structure in 2002 and
the subsequent five-year period.
Four Finnish provinces were represented in this study: Northern Ostrobothnia, Kainuu,
Lapland and Uusimaa. The specialisation of the regions causes differences both in the structure
and the development of their employment. Of the regions, focus has been primarily on Northern
Ostrobothnia, which has specialised strongly in the manufacture of electronic products during the
last two decades. In Kainuu and Lapland, the main industries are primary production, basic
manufacturing industries and public services. In Uusimaa, where private services are
concentrated, the production basis is clearly different from the northern provinces.
In all four regions, exports and public consumption have together maintained approximately
80 per cent of the employment in 2002. In Northern Ostrobothnia, exports of electronic products
are significant to employment in the service industry as well. The significance of public
consumption is greatest in Kainuu and Lapland. In Uusimaa, private services play a central part in
employment. A total of one-fifth of the employment in all these regions is maintained by gross
capital formation and the exogenous consumption of private households. The income basis of this
consumption consists of pensions, unemployment benefits and other transfers of income, the
significance of which is greatest in small provinces.
Final demand is a central factor in the future development of employment, so its regional
prospects should be taken into consideration in the economic policy. In strong, export-oriented
regions, background support for companies and counter-cyclical measures might be sufficient. In
small and peripheral provinces, continuous and extensive activity is needed for maintaining
sufficient demand. The common goal should be to reinforce the production and income basis of
the region.

Keywords: employment, input-output model, interaction between industries, regional
economy
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Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa analysoidaan tavarantuotannon ja palvelujen merkitystä alueiden työllisyydessä. Osana tutkimusta on laadittu alueellinen panos-tuotosmalli, jossa toimialojen työllisyys
määräytyy niiden omasta ja toistensa loppukysynnästä, työn tuottavuudesta sekä toimialojen tuotanto-, tulo- ja kulutusriippuvuuksista. Empiirisissä tuloksissa päähuomio on alueiden työllisyyden vuoden 2002 rakenteessa ja sen jälkeisellä viisivuotiskaudella tapahtuneissa muutoksissa.
Tutkimuksessa on edustettuna neljä Suomen maakuntaa: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi
ja Uusimaa. Alueiden erikoistuminen aiheuttaa eroja sekä niiden työllisyyden rakenteeseen että
kehitykseen. Tutkimuksen tuloksissa on paneuduttu yksityiskohtaisimmin Pohjois-Pohjanmaahan, joka on kahden viime vuosikymmenen kuluessa erikoistunut vahvasti sähkötekniseen teollisuuteen. Kainuussa ja Lapissa keskeisiä toimialoja ovat alkutuotanto, perusteollisuus ja yhteiskunnalliset palvelut. Uusimaa valtakunnallisena palvelukeskittymänä poikkeaa tuotantoperustaltaan selvästi pohjoisista maakunnista.
Kaikilla neljällä alueella vienti ja julkinen kulutus yhdessä ovat ylläpitäneet noin 80 prosenttia työllisyydestä vuonna 2002. Pohjois-Pohjanmaalla sähköteknisen teollisuuden viennillä on
tärkeä asema myös palvelujen työllisyydessä. Julkisen kulutuksen merkitys on suurin Kainuussa
ja Lapissa. Uudellamaalla keskeinen asema työllisyydessä on yksityisillä palveluilla. Kaikkien
alueiden työllisyydestä yhteensä viidenneksen turvaavat pääoman bruttomuodostus sekä kotitalouksien eksogeeninen kulutus. Tämän, alueiden tuotannosta riippumattoman kulutuksen tuloperustaa ovat eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja muut tulonsiirrot, joilla on suurin merkitys pienissä maakunnissa.
Loppukysyntä on keskeinen taustavaikuttaja työllisyyden tulevassa kehityksessä, joten sen
alueelliset kehitysnäkymät tulisi ottaa talouspolitiikassa huomioon. Vahvoilla, vientiin suuntautuneilla alueilla taustatuki yrityksille ja suhdannepolitiikka saattavat riittää. Sen sijaan pienissä
ja perifeerisissä maakunnissa riittävän kysynnän ylläpitäminen edellyttää pysyvää ja laaja-alaista vaikuttamista. Sen yhteisenä pyrkimyksenä tulee olla alueen tuotanto- ja tuloperustan vahvistaminen.

Asiasanat: aluetalous, panos-tuotosmalli, toimialojen vuorovaikutus, työllisyys
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen perustelut ja tavoitteet

Alueellisia työllisyystarkasteluja ovat viime vuosikymmeninä taustoittaneet taloudellinen kasvu ja pyrkimykset nostaa työn tuottavuutta. Teollisuuden viennin
vahvistuminen on tukenut työllisyyden kasvua samalla, kun tuottavuuden nousu
on sitä rajoittanut. Yleinen suunta kehittyneissä maissa on ollut teollisten työpaikkojen väheneminen ja työllisyyden palveluvaltaistuminen, mitä osaltaan on
jouduttanut alkutuotannon työllisyyden supistuminen. Työllisyyden palveluvaltaistumisen myötä huomio on kohdistunut itse palveluissa tapahtuneisiin muutoksiin, kysynnän voimakkaaseen kasvuun ja tuottavuuden heikkoon kehitykseen.
Molemmat piirteet ovat herättäneet maailmanlaajuista kiinnostusta niin tutkimuksessa kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös palvelujen toiminnallinen
laajentuminen on huomattu. Perinteisten väestöpalvelujen rinnalla alueiden elinkeinorakenteessa ja työllisyydessä yhä merkittävämmiksi ovat nousseet tuotantoon erikoistuneet palvelut, joiden sisältö ja teknologia vaihtelevat alueen tuotantoperustasta riippuen.
Alueiden työllisyydessä toimialojen rooli näkyy eri tavoin kuin kasvussa.
Työllisyyden keskeinen perusta ovat väestön paikallisen kulutuksen varaan rakentuva tuotanto, tärkeimpinä toimialoina yhteiskunnalliset peruspalvelut, elintarvikehuolto ja osin myös energiantuotanto. Alueiden sisäisistä edellytyksistä
riippuvina niiden kehitys on hyvin ennustettavissa, alueiden kesken myös suuressa määrin yhdenmukaista. Tämän taloudellisen perustuotannon ulkopuolella,
lähinnä vientiteollisuudessa, tarjoutuvat mahdollisuudet kasvuun. Lyhyellä aikavälillä viennin kasvu saattaa tuoda uusia työpaikkoja, mutta ajan mittaan työn
tuottavuuden nousu ja viennin muutokset voivat myös vähentää työllisyyttä. Vientiteollisuuden osuus suhteessa perustuotantoon vaihtelee alueittain suuresti ja sen
kysyntä on vaikeasti ennustettavissa.
Alueellisessa elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa vientiteollisuutta ja alueellisia palveluja on ollut tapana tarkastella toisistaan irrallisina vaihtoehtoina, resursseista kilpailevina kehittämiskohteina – taustalla vaatimukset yhtäältä kasvusta,
toisaalta tasapainoisesta aluekehityksestä ja väestön hyvinvoinnin turvaamisesta.
Vähemmän huomiota on saanut vientituotannon ja palvelualojen rakenteellinen
riippuvuus, joka väistämättä vaikuttaa sekä taloudelliseen kasvuun että työllisyyteen. Vientiteollisuuden riippuvuus tuotantopalveluista on vahvistunut, ja sen
11

kasvun aikaansaamista työllisyysvaikutuksista yhä suurempi osa kohdistuu palvelualoille. Siksi palvelujen ja tavarantuotannon merkitystä työllisyydessä ei voi
tarkastella toisistaan riippumatta.
Työllisyyden tulevan kehityksen kannalta merkittävää on, missä määrin siihen voidaan itse alueilta käsin ja valtakunnallisesti vaikuttaa. Pääasiallisesti kuntien vastuulla olevien peruspalvelujen loppukysyntää säätelevät oleellisesti väestön määrä ja ikärakenne, mutta yhä suuremmassa määrin alueiden ”yläpuolella”
vaikuttavat sosiaalipoliittinen lainsäädäntö ja valtion kulloinenkin menopolitiikka.
Yksityisten palvelujen kysyntää ylläpitävät sekä alueen kotitaloudet kulutuksellaan että eri toimialat tuotannollaan. Voimakkaimmin ulkopuolisista tekijöistä
riippuu vienti, joka erilaistaa suuresti alueiden loppukysyntää. Viennin kasvu
säätelee myös toimialojen tuottavuuden kasvua ja työvoiman käyttöä. Mitä nopeampaa on työn tuottavuuden nousu, sitä enemmän työllisyyden ylläpitäminen
edellyttää loppukysynnän kasvua – toteutuupa se tavarantuotannossa tai palveluissa, alueella tai sen ulkopuolella.
Tässä tutkimuksessa analysoidaan tavarantuotannon ja palvelujen suhteellista
merkitystä työllisyydessä, Suomen neljässä erikokoisessa ja myös tuotantoperustaltaan varsin erityyppisessä maakunnassa. Kasvualueita edustavat palveluvaltainen Uusimaa sekä teknologiateollisuuden viennin varassa voimakkaasti kasvanut
Pohjois-Pohjanmaa. Pienistä, perifeerisistä maakunnista mukana ovat Kainuu ja
Lappi, joissa tuotantorakennetta hallitsevat perusteollisuuden ohella palvelut.
Yhteiskunnallisten palvelujen osuus tuotannossa on suhteellisesti suurin Kainuussa, vähäisin Uudellamaalla. Alueiden erikoistumisesta johtuen tavaroiden ja palvelujen kysyntä ja tuotanto painottuvat maakunnissa eri tavoin. Koska alueet ovat
mittakaavaltaan eri luokkaa, työllisyyden määriä tärkeämpiä vertailussa ovat työllisyyden rakenteen erot ja loppukysynnän vaikutuskanavat.
Menetelmällisenä kehikkona tutkimuksessa on panos-tuotosanalyysi, jota sovelletaan maakuntien vuoden 2002 panos-tuotosaineistoon. Sekä Suomessa että
maamme ulkopuolella panos-tuotosanalyysin tähänastiset sovellukset ovat painottuneet toimialojen tuotantoon, sen rakenteeseen sekä investointien tai viennin
toimialoilla ja alueella aikaansaamaan kasvuun. On tiedostettu, että toimialat
riippuvat toistensa tuotannosta ja kehityksestä, mutta empiirinen tutkimustieto
riippuvuuksien voimakkuudesta ja merkityksestä on vähäistä, eikä systemaattista
alueidenvälistä vertailua toimialojen keskinäisestä vuorovaikutuksesta ole tehty.
Ajankohtaiseksi aiheen tekee talouden yleinen palveluvaltaistuminen, osana sitä
erilaisten tuotantopalvelujen lisääntynyt tarjonta ja käyttö. Ehkä vieläkin kartoittamattomampi aihepiiri alueellisessa panos-tuotostutkimuksessa on ollut työlli12

syys. Myös sen rakenteiden ja muutosten analyysiin menetelmä ja maakuntien
panos-tuotostaulut tarjoavat hyvät lähtökohdat.
Tämän tutkimuksen päätavoitteet ovat panos-tuotosmallin rakentamisessa ja
soveltamisessa erityyppisten alueiden työllisyyden rakenteen ja kehityksen analyysiin ja vertailuun. Keskeisiä teemoja tarkastelussa ovat yhtäältä loppukysynnän,
toisaalta tavarantuotannon ja palvelujen vuorovaikutuksen asema työllisyydessä.
Katsaukset taloudellisiin kasvuteorioihin ja palvelujen tutkimukseen taustoittavat
empiiristä tutkimusta. Menetelmällisen kehittämistyön ohella tavoitteena on tuottaa empiiristä tietoa siitä, miten Suomessa alueiden erikoistuminen ja toimialojen
eriasteinen työn tuottavuus sekä toimialariippuvuudet erilaistavat niiden työllisyyden rakennetta. Toimialojen tuotannon panosrakenteesta ja keskinäisestä verkottumisesta riippuu, mikä osuus niiden loppukysynnän aikaansaamia työpaikoista on välillisiä, muilla toimialoilla toteutuvia. Mainittujen taustatekijöiden kartoitus auttaa painottamaan työllistämis- ja aluepolitiikkaa kullekin alueelle tehokkaimmalla tavalla.
Edellä kuvatuista lähtökohdista tutkimuksessa analysoidaan alueiden työllisyyden rakennetta, erityisesti palvelujen työllistävää merkitystä. Palvelujen tuotannosta suuri osa on väestölle ja kotitalouksiin kohdennettuja kulutuspalveluja,
joiden tarjonnassa ja kulutuksessa julkisyhteisöllä on tärkeä rooli. Erityyppisiä
tuotantopalveluja käytetään välituotteina tavarantuotannossa kauttaaltaan, mutta
niiden sisältö ja suhteellinen merkitys toimialoja yhdistävissä tuotantoriippuvuuksissa vaihtelee alueiden erikoistumisesta sekä paikallisesta yritysperustasta ja
tuotantokulttuurista riippuen. Tavarantuotantoa ja palveluja yhdistävät myös tuotannon yhteydessä syntyvät tulot, joiden paikallinen kulutus kartuttaa nimenomaan palvelujen kysyntää. Edellä kuvatuista riippuvuuksista johtuen alueiden
palvelujen työllisyyttä ylläpitää vaihtelevassa määrin tavaroiden loppukysyntä.
Sekä palvelujen että tavarantuotannon työllisyyttä oleellisesti määräävä tekijä on
työn tuottavuus, joka palveluissa on ratkaisevasti matalampi kuin teollisuudessa.
1.2

Väitöskirjan rakenne

Johdannon jälkeen, luvussa 2, luodaan katsaus tutkimuksen teoreettisiin perusteisiin. Osassa 2.1 palataan endogeenisen kasvuteorian oletuksiin teknologisen kehityksen ja työvoiman merkityksestä kasvulle sekä Keynesin kysyntälähtöisiin,
sittemmin Kaldorin erityisesti teollisuuden vientiä korostaneisiin näkemyksiin
kasvusta. Jälkimmäisessä suuntauksessa on kiinnitetty huomiota myös työllisyyden rakenteellisiin muutoksiin. Taloustieteen kasvuteoreettisia päälinjoja täyden13

tävät uuden talousmaantieteen näkemykset alueellisen agglomeraation, institutionaalisten rakenteiden sekä väestön ja työvoiman roolista alueiden kehityksessä.
Taloustieteen teoriaperinteessä teknologisen kehityksen ja teollisuuden asema
kasvussa on keskeinen. Kuvan täydentämiseksi luvussa 2.2 tarkastellaan palvelujen roolia aluekehityksessä, erityisesti työllisyydessä. Jo palvelujen määrittelyistä
lähtien lähtöasetelma on moniarvoinen. Perinteisten, väestön tarpeisiin suunnattujen peruspalvelujen rinnalla yhä merkittävämmiksi ovat viime vuosikymmeninä
nousseet erilaiset yrityksille suunnatut asiantuntijapalvelut, jotka toimivat yhteistyössä sekä teollisuuden että eri palvelualojen kanssa. Toimialojen tuotannollisella
vuorovaikutuksella on aluekehityksessä entistä suurempi rooli, mikä toimialojen
työn tuottavuuden eroista johtuen näkyy työllisyydessä vielä voimakkaampana
kuin tuotannossa.
Luku 2.3 on tarkoitettu tiivistämään kasvuteorioiden ja niitä valaisevien empiiristen tutkimusten antia tälle tutkimukselle. Tieteenalojen erilaisista perinteistä
johtuen kirjallisuus tarjoaa toisiaan täydentäviä näkökulmia alueiden kasvun tarkasteluun, mutta ei yksiselitteistä teoriaa etenkään työllisyyden rakenteiden ja
kehityksen alueelliseen analyysiin. Perussyy lienee se, että työllisyyden ja tuotannon yhteyttä pohditaan teorioissa varsin yleisellä tasolla.
Tutkimuksen menetelmälliseen taustaan paneudutaan luvussa 3, jossa käsitellään panos-tuotosanalyysin aineistoperustaa ja soveltamismahdollisuuksia. Erityisesti palvelujen aluetaloudellista analyysia tukevat aiemmat esimerkit kotitalouksien kulutuksella laajennetuista malleista sekä mallien osittaminen tuotannon
osasysteemejä, tässä tapauksessa tavarantuotantoa ja palveluja, kuvaaviksi. Panos-tuotosmallin dekomponointi auttaa jäsentämään syitä työllisyyden muutoksiin.
Luvun loppuun on tiivistetty menetelmälliset valinnat tämän tutkimuksen alueellista panos-tuotosmallia varten.
Luvussa 4 esitellään tutkimuksessa laadittu, vuoden 2002 aineistolle rakentuva alueellinen panos-tuotosmalli. Luvun ensimmäisessä osassa kuvataan mallin
aineisto, rakenne ja tuotantoratkaisu. Toisessa osassa määritellään tuotannon
blokkiratkaisulle perustuvat työllisyyden komponentit, ensin työllisyyden rakenteeseen, sen jälkeen työllisyyden muutoksiin soveltaen. Kun tavarantuotannon ja
palvelujen toisilleen aiheuttamat työllisyysvaikutukset on erikseen määritelty,
niiden asema työllisyydessä voidaan jäsentää kahdesta näkökulmasta, yhtäältä
työllisyyden aikaansaamisessa, toisaalta toteuttamisessa.
Luku 5 taustoittaa tutkimuksen neljän kohdealueen Pohjois-Pohjanmaan,
Kainuun, Lapin ja Uudenmaan sekä koko maamme tuotannon ja työllisyyden
viimeaikaisia kehityspiirteitä. Kahdella viime vuosikymmenellä teknologinen
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kehitys ja viennin vahvistuminen ovat koskettaneet maakuntia hyvin epätasaisesti,
mikä on erilaistanut paitsi niiden kasvua myös tuotannon ja työllisyyden rakenteita. Luvussa 5.1 luodaan katsaus Pohjois-Pohjanmaan ja sen vertailualueiden tuotannon kasvuun ja erikoistumiseen, luvussa 5.2 työllisyyden menneeseen kehitykseen ja palveluvaltaistumiseen. Tutkimuksessa merkityksellisin on vuosi 2002,
jolta alueellinen panos-tuotosaineisto on käytettävissä. Tälle aineistolle perustuvassa luvussa 5.3 paneudutaan alueiden tuotannon rakenteeseen, tarkoituksena
perustella tuotantoriippuvuuksien merkitystä ja roolia työllisyyden määräytymisessä. Toinen tarkoitus on kuvata nimenomaan Pohjois-Pohjanmaan ja sen vertailualueiden tuotantomaisemaa ja alueittaisia erityispiirteitä. Myös alueiden loppukysynnän toimialoittaiseen rakenteeseen ja toimialojen työvaltaisuuteen luodaan
lyhyt katsaus.
Luvussa 6 esitellään panos-tuotosmallin päätulokset, korostaen PohjoisPohjanmaan erityispiirteitä ja verraten sitä kolmeen muuhun maakuntaan ja koko
maahan. Osassa 6.1 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan työllisyys esitetään komponentteina, joista käy ilmi sekä työllisyyden aikaansaaneen loppukysynnän alkuperä että työpaikkojen kohdentuminen tavarantuotannon ja palvelujen kesken.
Luvussa 6.2 sama teema etenee toimialatasolla, jolloin huomiota kiinnitetään
erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla toimialojen kesken toteutuvaan työnjakoon. Luvussa 6.3 asetelma laajenee työllisyyden rakenteen alueidenväliseksi vertailuksi.
Vuotta 2002 koskevien rakennetarkastelujen jälkeen luvussa 6.4 jäsennetään alueiden työllisyydessä viisivuotisjaksolla 2002–2007 toteutunutta kehitystä erottaen
yhtäältä työn tuottavuuden, toisaalta kysynnän muutosten osuus alueiden työllisyyden kasvussa. Luku sisältää myös pohdintaa työllisyyden tulevasta kehityksestä, eri toimialojen ja tutkimuksessa määriteltyjen taustatekijöiden osuudesta työllisyyden muutoksissa.
Viimeinen luku 7 sisältää arvioinnin tämän työn tutkimuksellisesta annista ja
tulosten hyödynnettävyydestä. Ensimmäisessä osassa tutkimuksen menetelmällisiä valintoja ja kattavuutta jäsennetään aiempaa kansainvälistä panostuotostutkimusta vasten. Mainitut tutkimukset ovat kukin osaltaan viitoittaneet
tätä työtä, mutta jättäneet myös avoimia kysymyksiä, joita pohditaan erityisesti
alueiden näkökulmasta. Luku 7.2 avaa näkökulmaa alue- ja työllisyyspolitiikkaan,
valottaen julkisten yhteisöjen ja niiden kulutusmenojen suhteellista merkitystä
kooltaan ja tuotantoperustaltaan hyvin erilaisissa aluetalouksissa. Loppupäätelmät
sisältävät huomioita Suomen tähänastisesta panos-tuotostutkimuksesta ja työllisyyden rakenneanalyysin osuudesta siinä.
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Tutkimusta on aiemmin esitelty kolmessa artikkelissa Kansantaloudellisessa
aikakauskirjassa (Ainali 2004, 2009 ja 2010). Artikkeleista ensimmäisessä on
kuvattu panos-tuotosmallin menetelmällisiä perusteita ja sovellusta vuoden 1995
panos-tuotosaineistoon. Kaksi jälkimmäistä artikkelia sisältävät poimintoja vuodelle 2002 laaditun mallin tutkimustuloksista, lähinnä Pohjois-Pohjanmaan tavarantuotannon ja palvelujen asemasta työllisyydessä sekä vuoden 2002 jälkeisistä
työllisyyden muutoksista. Tässä työssä tutkimuksen teoreettisiin perusteisiin ja
menetelmälliseen kehittämistyöhön paneudutaan perusteellisemmin. Myös tutkimuksen empiirisiä tuloksia esitellään aiempaa laajemmin, paneutuen PohjoisPohjanmaan rinnalla Kainuun, Lapin ja Uudenmaan tuotannon ja työllisyyden
erityispiirteisiin.
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2

Tutkimuksen teoreettinen tausta

Tämä luku käsittelee teoreettisia näkemyksiä taloudellisesta kasvusta ja kasvuun
vaikuttavista rakenteista. Osan 2.1 ensimmäisessä jaksossa käydään lyhyesti lävitse uusklassisen kasvuteorian ja sille rakentuvan endogeenisen kasvuteorian perusoletukset työvoiman ja pääoman tarjonnalle ja tekniselle kehitykselle rakentuvasta kasvusta. Jakso 2.1.2 valottaa kysyntälähtöistä kasvunäkemystä ja sen edellytyksiä alueellisen kehityksen tarkasteluun. Maantieteellisempää näkökulmaa
edustaa seuraava jakso, jossa tarkastellaan alueellista agglomeraatiota. Lopuksi,
jaksossa 2.1.4, muistutetaan julkisen sektorin asemasta ja vaikuttavuudesta alueiden työllisyydessä.
Kysyntälähtöisissä kasvutarkasteluissa teollisuudella on ollut keskeinen rooli.
Vastoin perinteistä priorisointia luku 2.2 on omistettu palveluille, perusteena tutkimuksen empiirisen analyysin painottuminen työllisyyteen, jossa palveluilla on
keskeinen asema. Jakson 2.2.1 lyhyt katsaus palvelujen määrittelyongelmiin ja
jakson 2.2.2 huomiot tähänastisesta tutkimuksesta antavat taustaa pohtia palvelujen roolia alueiden työllisyyden rakenteessa ja kasvussa – taloudessa yleensä ja
erityisesti Suomen maakunnissa.
Teorian ja aiemman empiirisen tutkimuksen anti tälle tutkimukselle on tiivistetty lukuun 2.3.
2.1

Katsaus kasvuteorioihin

Taloustieteessä alueiden kasvua on pyritty ymmärtämään kansantalouden kasvuteorioiden valossa. Siitä johtuen alueiden tuotannon erikoistuminen ja alueelliset
rakenteet tai väestö ja sen kulutustarpeet eivät ole saaneet erityisen suurta sijaa
tarkasteluissa. Tässä mielessä uudessa talousmaantieteessä esille tuodut kasvun
perustelut täydentävät taloustieteen teoriaperintöä.
Taloustieteen teoriassa kasvua on selitetty yhtäältä tuotannon tarjontatekijöillä, toisaalta kysyntätekijöillä. Alueiden työllisyyden näkökulmasta peruskysymys
on, määräytyykö tuotanto työllisyydestä vai työllisyys tuotannosta. Viime vuosisadan puolivälissä rakentuneessa uusklassisessa kasvuteoriassa talouden kasvun
lähteitä ovat työvoiman kasvu ja pääoman kasautuminen sekä eksogeenisesti
määräytyvä tekninen kehitys. Uusklassisen teorian suunnalla vasta 1980-luvulla
alettiin ottaa kantaa teknisen kehitysprosessin alueellisiin edellytyksiin ja alueiden
eriasteiseen kasvuun.
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Valtavirrasta sivuun jäi Keynesin jo 1930-luvulla esittämä näkemys, että vain
kyllin vahva ja jatkuva kysyntä ylläpitää työllisyyttä ja tulonmuodostusta ja että
laman aikana julkisen sektorin tulee ottaa taloudessa aktiivinen rooli korvaamalla
puuttuvia yksityisiä investointeja ja kulutusta. Vuosikymmeniä myöhemmin kysyntäjohteinen näkemys nousi uudelleen esille Kaldorin verbaalisesti muotoilemassa kasvumallissa, jossa päärooliin kysynnän lähteenä nousi vienti julkisen
kysynnän jäädessä taka-alalle.
Sekä tarjonta- että kysyntälähtöiset kasvumallit kuvaavat kasvua taloudellisten makromuuttujien valossa, mikä on herättänyt kritiikkiä maantieteellisen tutkimuksen piirissä. Vaikka endogeeniset kasvumallit ja vientikerroinmalli periaatteessa ottavat huomioon alueellisen agglomeraation ja kasvavat tuotot, niissä ei
ole sijaa alueiden rakenteiden ja kehityksen yksilöllisille piirteille. Uudessa talousmaantieteessä on korostettu paitsi tuotannon myös institutionaalisten rakenteiden, sosiaalisten prosessien sekä historiallisen kehityksen merkitystä alueiden
kehityksessä. Pohdinnat ovat laaja-alaisempia ja monitahoisempia, kuin mihin
makrotaloudellisten mallien kuvauskyky yltää, mutta juuri tästä syystä ne ovat
yleensä jääneet vaille eksakteja määrittelyjä.
2.1.1 Endogeeninen kasvuteoria
Endogeenisen kasvuteorian juuret ovat uusklassisessa kasvuteoriassa, jonka perusajatus on määritelty Solowin (1956) mallissa. Siinä talouden kasvu rakentuu
pääoman ja työvoiman tarjonnalle sekä niiden tavoin eksogeenisesti määräytyvälle teknologiselle kehitykselle. Kasvuun voidaan vaikuttaa säästämällä ja lisäämällä pääomapanosta, mikä nostaa työvoiman tuottavuutta. Tuotannontekijöiden
vähenevästä rajatuotosta johtuen vaikutukset jäävät kuitenkin lyhytaikaisiksi.
Mikäli kasvun oletetut perusedellytykset ovat talouksissa yhtäläiset, markkinavoimat ja täydellinen kilpailu hoitavat mahdolliset tilapäiset häiriöt ja alueelliset
kitkatekijät niin, että pitkällä aikavälillä alueiden ja maiden kesken vallinneet
kasvuerot korjaantuvat ja talous hakeutuu kohti tasapainoa. Kysyntä ei aseta ehtoja kasvulle, ja tasapainossa täystyöllisyys toteutuu.
Yksilöidympi yritys kasvun ja sitä tukevan teknologisen kehityksen selittämiseksi oli Schumpeterin jo 1930-luvulla personoima pioneeriyrittäjä, joka innovaatioin pyrki saamaan markkinoilla kilpailuetua ja tilapäistä monopolivoittoa. Ajan
mittaan innovaatiot kulkeutuvat ulkoisvaikutuksina muihin yrityksiin, niiden
tuotannossaan vapaasti hyödynnettäviksi. Yleinen teknologian tason nousu edellyttää, että innovaatioiden leviäminen on kyllin voimakasta ja että niiden omak18

suminen on vastaanottaville yrityksille mahdollista ja kannattavaa. Schumpeterilla
vastuu teknologisesta kehityksestä jää siis pioneeriyrittäjälle, vaille innovaatioita
ruokkivaa, yritysten molemminpuolista vuorovaikutusta.
Viime vuosisadan puolivälin jälkeisinä vuosikymmeninä kiinnostusta uusklassista kasvuteoriaa kohtaan laimensi se, että empiirisissä tutkimuksissa kasvusta suuri osa näytti johtuvan teknologisesta kehityksestä, jota työvoiman ja pääoman määrä eivät pystyneet selittämään. Myös alueelliset tulo- ja kasvuerot jäivät
uusklassisessa teoriassa vaille selitystä. Yleistyi käsitys, etteivät yritysten aktiivisuus ja markkinavoimat pitkälläkään aikavälillä pysty takaamaan yhdenmukaista
teknologista kehitystä ja kasvua, sillä eri maissa lähtökohdat innovaatioiden syntymiselle ja soveltamiselle vaihtelevat suuresti paitsi teknologisista lähtökohdista
myös taloudellisista edellytyksistä riippuen (Abramovitz 1986 ja 1993, Quah
1996 ja 1997).
Alueiden erilaisuuden ja eriasteisen kasvun huomaaminen johti 1980-luvun
puolivälin jälkeen uuteen endogeenisen kasvun teoriaan, joka perusideologialtaan
nojaa uusklassiseen teoriaan, mutta jossa teknologian kehitykseen oletetaan voitavan julkisin investoinnein vaikuttaa (Romer 1986 ja 1990) Tässä suhteessa
keskeinen kontribuutio oli Lucasin (1988) näkemys koulutuksen merkityksestä
kasvulle, minkä taustalla voidaan nähdä Arrow´n jo 1960-luvulla esille tuoma
ajatus työssä oppimisesta. Erot inhimillisessä pääomassa – sen määrässä, rakenteessa, laadussa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – olivat luonteva selitys alueiden keskinäisille kasvueroille ja peruste kasvuun vaikuttamiselle.
Tiedon ja innovaatioiden nähtiin paitsi henkilöityvän yritysten työvoimaan
sen tuottavuutta nostaen, myös parantavan tuotteiden ja niihin käytettyjen välituotteiden laatua (Aghion ja Howitt 1992, Grossman ja Helpman 1991). Lisäksi
Audretsch ja Feldman (1996) osoittivat, että toimialojen tiedollinen vuorovaikutus keskittyy funktionalisesti ja myös alueellisesti vielä voimakkaammin kuin
niiden keskinäinen välituotekäyttö. Paikallisen vuorovaikutuksen ja koulutuksen
ohella kaupalla ymmärrettiin olevan merkittävä rooli tiedon ja teknologian leviämisessä. Tiedon välittymistä edesauttavat alueiden samantyyppinen tuotantorakenne sekä tasaväkiset mahdollisuudet resursoida innovaatioita (Paci ja Usai
2009).
Vaikka uusi kasvuteoria periaatteessa omaksui uusklassisen teorian kilpailuja tasapaino-oletukset, merkittävä laajennus aiempaan oli oletus inhimilliselle
pääomalle ja tietotason nousulle rakentuvista kasvavista tuotoista, myös alueellisten kasvuerojen perustana (Barro 1990, Barro ja Sala-i-Martin 1991, 1992a ja
1992b, McCombie ym. 2003, Sala-i-Martin 1996). Uutta oli myös teorian talous19

ja aluepoliittinen ulottuvuus, mahdollisuus vaikuttaa tiedon tasoon ja sen välityksellä kasvuun. Poliittisia vaikutusmahdollisuuksia on pohdittu näkyvästi myös
Euroopan alueellisissa kasvutarkasteluissa (Cheshire ja Carbonaro 1996, Cheshire
ja Magrini 1999 ja 2000). Näkökulmia Suomen talouskasvun perusteisiin ja niihin
vaikuttamiseen avaa Hyytisen ja Rouvisen toimittama kokoomateos (2005). Se,
missä määrin menopolitiikalla voidaan vahvistaa luontaisesti heikkojen alueiden
kasvua, riippuu oleellisesti menojen kohdentamisesta. Auteri ja Constantini (2004)
toteavat vaikutusten jääneen yleensä vähäisiksi syystä, että tuotantoa tukevan
infrastruktuurin rahoitus on jäänyt liian vähälle menojen suuntautuessa valtaosin
kulutukseen, osin yksityisen tuotannon kanssa kilpaileviin palveluihin.
Endogeenisessa kasvuteoriassa julkisin investoinnein on perusteltua tukea
nimenomaan koulutusta, koska yrityksissä tiedon ulkoisvaikutuksille ei anneta
arvoa ja se on tuotannontekijänä ali-investoitu (Lucas 1988, Romer 1994). Myöhemmin Barbour ja Markusen (2007) tähdentävät tuen perusteita. Yleinen toimialoille ja yritystoimintaan osoitettu tuki ei riitä, vaan resursseja tulee kohdentaa
ensisijaisesti työvoimaan ja sen ammattirakenteeseen, onhan työvoima alueilla
suhteellisen pysyvä ja tuotannon uusiutumisen kannalta ratkaiseva tekijä. Tähän
suuntaan viittaavat myös Asplund ja Maliranta (2005) peräämällä koulutukseen
uhrattujen investointien tuottojen tarkastelua koulutusaloittain ja -asteittain, todeten ICT-koulutuksen ruokkivan talouden kasvua, ylemmän keskiasteen koulutuksen puolestaan edistävän enemmän yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tosin aineettomien investointien vaikutukset tuloihin ja työllisyyteen tulevat esiin vasta pitkällä
aikavälillä. Barrios ym. (2006) kuitenkin arvioivat julkisen sektorin alueelliset
vaikutusmahdollisuudet rajallisiksi varsinkin monikansallisten teknologiayritysten
sijoittumisessa.
Alueiden ja maiden kesken vallitsevia kasvueroja voidaan vain osittain lieventää inhimilliseen pääomaan kohdennetuin investoinnein (Barro ja Sala-iMartin 1991 ja 1992a, Hansen 1995), sillä niihin vaikuttavat myös alueiden tuotantorakenne ja teknologiaperusta. Tärkeitä taustavaikuttajia ovat lisäksi väestön
rakenne ja kehitys, työmarkkinat ja muut institutionaaliset rakenteet. Globaalista
näkökulmasta kasvuerojen keskeiseksi syyksi Quah (1997) ja Sala-i-Martin (2002)
nostavat maiden ja maanosien kesken vallitsevan tulonjaon, jossa instituutioilla
on keskeinen asema. Tuloeroihin verrattuna inhimillisen pääoman muutosten
vaikutus kasvuun on Sala-i-Martinin mukaan ainakin köyhimmissä maissa vähäinen. Jollakin alueella kasvun suunta voi kuitenkin muuttua rajujen rakenteellisten
muutosten, ulkopuolisen shokin tai historiallisen kehityksen seurauksena.
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Endogeeninen kasvuteoria puhuu periaatteessa työmarkkinoiden joustavuuden puolesta. Tärkeimpinä poliittisina keinoina nähdään työvoimaa suojaavan
lainsäädännön keventäminen ja paikalliset työehtosopimukset, jotka rakentuvat
toimipaikkatasolla määritellylle tuottavuudelle. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta
puolestaan institutionaalisella säätelyllä tulee olla vahva, perusteltu asemansa
työmarkkinoiden toimivuuden ja vakauden turvaamisessa sekä työttömyyden
hallitsemisessa (Baker ym. 2004, Stough 2001). Näkemykset eivät välttämättä ole
toisiaan poissulkevia: esimerkiksi Tanskassa aktiivinen, joustava työmarkkinapolitiikka on osoittautunut tehokkaaksi (Plougmann ja Madsen 2004).
Endogeenisen kasvuteorian selityskykyä on heikentänyt se, että käytännössä
työvoiman määrä on harvoin noussut kasvun rajoitteeksi, koska muuttoliike on
osin korjannut työvoiman kysynnän ja tarjonnan alueellista epätasapainoa ja koska työttömyysaste on pysytellyt varsin korkealla tasolla myös kasvun aikana.
Todellisiksi rajoitteiksi jäävät siten pääoma ja teknologinen kehitys. Endogeenisessa kasvuteoriassa ei ole paneuduttu kysyntään tuotannon ja työllisyyden ylläpitäjänä, ei myöskään rakenteellisiin ongelmiin työvoiman tarjonnan ja kysynnän
kohtaamisessa. Cesaretton (1996) käsitys on, että endogeeniset kasvumallit toistavat jo 1960-luvulla esille tulleita ajatuksia tiedon ulkoisvaikutuksista eivätkä tuo
ratkaisevasti uutta uusklassiseen ideologiaan. Vakavana puutteena tarjontatekijöille rakentuvassa teoriassa ja kasvumalleissa Cesaretto pitää sitä, ettei niissä ei ole
juurikaan sijaa toimialojen erikoistumiselle ja työnjaolle. Palazuelos ja Fernández
(2009) puolestaan ovat kiinnittäneet huomiota EU-maissa viime vuosikymmeninä
heikkoon työn tuottavuuden kehitykseen – todeten ratkaisuksi pikemminkin
kotimaisen kysynnän kasvattamisen kuin tietotekniikalle rakentuvat teknologiset
uudistukset.
2.1.2 Alueelliset kasvuerot ja kysynnän merkitys
Kasvuteorian valtavirrasta sivussa on kiinnitetty enemmän huomiota kasvuprosessin alueelliseen epätasaisuuteen. Perroux, Hirschmann ja Myrdal vakuuttivat
1950-luvulla alueiden kasvavan eri tahtia johtuen erilaisesti historiallisesta taustastaan, keskinäisestä riippuvuudestaan ja ulkopuolisista markkinatekijöistä.
Myöhemmin Tervo (2000) on monien muiden tavoin todennut alueellisen keskittymisen olevan kasvun sisäänrakennettu ehto – muistuttaen kuitenkin, että aluetalouksien suurista kasvueroista huolimatta tuloerot eivät välttämättä kasva muuttoliikkeen toimiessa keskeisenä tasapainottavana tekijänä.
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Tuotannon kasvun ja alueellisen keskittymisen ohella teknologinen kehitys ja
markkinoiden dynamiikka ylläpitävät taloudellisten rakenteiden jatkuvaa muutosta. Pasinettin (1981 ja 2001) mukaan tasapaino toteutuukin taloudessa enintään
tilapäisesti sen sopeutuessa pitkällä aikavälillä kulloiseenkin kysyntään ja järjestäytyen rakenteiltaan aina uudelleen vallitsevien instituutioiden ja teknologisen
kehityksen sallimissa puitteissa. Teknologiseen kehitysprosessiin liittyvät tuotannon muuttuminen aineettomaan suuntaan, palveluvaltaistuminen, sekä inhimillisen pääoman korostuminen tuotannontekijänä.
Perustan kysyntälähtöiselle kasvunäkemykselle loi 1930-luvun laman jälkimainingeissa Keynes, joka näki Ison-Britannian suuren työttömyyden johtuvan
heikosta kysynnästä. Keynesillä poliittinen huomio kohdistui enemmänkin suhdanteiden hallintaan kuin kasvuun sinänsä. Laskusuhdanteissa, yksityisen kulutuksen ja investointien hiipuessa, julkisen sektorin tuli ottaa vastuu kysynnän
elvyttämisestä työllisyyden turvaamiseksi. Myöhemmin kysyntäjohteinen näkemys on kokenut uuden tulemisen Kaldorin (1967) verbaalisesti muotoilemassa,
teollisuuden viennille rakentuvassa kasvumallissa, joka auttoi ymmärtämään
myös alueidenvälisiä kasvueroja (Kaldor 1970). 1 Viennin ohella muiden autonomisten erien kulutuksen ja investointien asemaa kysyntäjohteisissa malleissa
on tarkastellut Filho (2001).
Kaldorin mallin ydin on Verdoornin alun perin esittämä kehäpäättely tuotannon ja tuottavuuden toisiaan ruokkivasta kasvusta. Teollisuuden viennin säädellessä kasvua tuottavuus ja työllisyys määräytyvät endogeenisesti. Myös tuottavuuden nousussa ja tuotannon kertautumisessa ratkaiseva asema on teollisuudella.
Kasvutarkastelu on yleensä painottunut näihin kahteen ”lakiin”, teollisuuden
viennin kasvuun ja endogeenisille tekijöille rakentuvaan kertautumisprosessiin.
Viime aikoina lisääntyvää huomiota on saanut Kaldorin kolmas perusolettamus
työllisyyden rakenteellisista muutoksista (esim. Felipe ym. 2007).
Pitkällä aikavälillä työllisyys sopeutuu viennin ja tuotannon muutoksiin tuottavuudeltaan heikkojen toimialojen toimiessa kasvavalle teollisuudelle työvoimaa
luovuttavana reservinä. Kyllin voimakas tuotannon kasvu ylläpitää kokonaistyöllisyyttä niin, ettei työttömyysaste välttämättä nouse. Myöhemmin on osoitettu,
että lyhyellä aikavälillä työmarkkinoiden mukautuminen kysynnän muutoksiin
vaihtelee ja että tuotannon muutokset heijastuvat vain osittain työllisyyteen
1

Tosin North oli jo 1950-luvun puolivälissä vakuuttunut alueilla tarjolla oleville tuotannontekijöille
perustuvan viennin määräävästä asemasta kasvussa. Kritiikissään Tiebout toi esille, etteivät kaikki
alueet elä ratkaisevasti viennistä ja että viennin ohella myös muu loppukysyntä kilpailee rajallisista
resursseista. Alkuperäisen Northin mallin pariin on viime vuosina palannut Swales (2005).
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(McCombie ja Roberts 2007). Myös alueittaisia aste-eroja esiintyy. Osalla
alueista Okunin (1962) laki tuotannon ja työttömyyden muutosten keskinäisestä
suhteesta näyttää edelleen toimivan, mutta on myös alueita, joilla
työmarkkinoiden rakenne- ja kitkatekijät ylläpitävät korkeaa työttömyyttä
kysynnän kasvaessakin (Christopoulos 2004, Villaverde ja Maza 2009).
Yleensäkään yhteys tuotannon kasvun ja työttömyyden supistumisen välillä ei
ilmene enää yhtä vahvana kuin Okun aikoinaan on olettanut, ilmeisesti tuotannon
palveluvaltaistumisesta johtuen (Freeman 2000).
Formaalisen toteutuksen Kaldorin jäsentämä kasvuprosessi on saanut
Dixonin ja Thirlwallin (1975) mallissa, jossa viennin kasvu mahdollistaa tuottavuuden nousun johtaen hintojen välityksellä kilpailukyvyn vahvistumiseen ja
viennin kestävään kasvuun. Mallin myöhemmissä sovelluksissa on kannettu laajalti huolta kaupan tasapainon merkityksestä tuotannon ja tulojen kasvussa, joka
riippuu suoraan viennin kasvusta mutta kääntäen toimialojen tuonnin tulojoustosta (Thirlwall 1997, McCombie 1997, McCombie ja Thirlwall 1994 ja 2004). 2
Varoitus koskee erityisesti kehittyviä talouksia, joissa vienti kasvaa teollistumisvaiheessa nopeasti, mutta kääntyy toimialarakenteen vakiintuessa laskuun. Myös
aluetalouksissa hitaan kasvun ja korkean työttömyyden taustalla vaikuttavat monesti heikko vienti ja suuri riippuvuus tuonnista (Thirlwall 1980 ja 1997,
Armstrong ja Taylor 2000).
Dixonin ja Thirlwallin malli ei selitä, mistä viennin kasvu alun perin määräytyy. Pitkälle 1900-lukua perusteeksi oli riittänyt Heckscher-Ohlinin teoreeman
suhteellinen etu, mutta viime vuosikymmeninä talouksien nopea kasvu, erikoistuminen ja tuotannon keskittyminen ovat kaventaneet sen selitysvoimaa. Ratkaisuksi Krugman (1991a ja 1991b) löysi toimialojen kasvavat tuotot, jotka epätäydellisen kilpailun vallitessa mahdollistavat tuotannon kasvun ja viennin. Parhaimmin tuotannon ja määrähyötyjen kasvu toteutuu vahvasti agglomeroituneessa
tuotantoympäristössä, jossa väestön ja työvoiman keskittyminen sekä yritysten
vahvuudet ja kasvupyrkimykset tukevat erikoistumista.
Empiiriset tutkimukset, esimerkiksi McCombie (1982), McCombie ym.
(2003) sekä McCombie ja Roberts (2007), tukevat Kaldorin ajatusmallia, jossa
tuottojen nousu edellyttää nimenomaan tuotannon kasvua, staattisten määrähyötyjen johtaessa vain vakiotuottoihin tai korkeintaan vähäiseen tuottojen kasvuun.
2

Perusteluissaan Thirlwall (1997) on ottanut selkeästi etäisyyttä Krugmaniin, jonka hän katsoo lainanneen ajatuksen kumulatiivisesta kasvukehästä mutta kääntäneen sen suunnan päinvastaiseksi,
palvelemaan uusklassista näkemystä. Krugmanilla työvoima ja suotuisa tuotantoympäristö mahdollistavat tuotannon kasvun johtaen myös viennin nousuun ja/tai tuonnin vähenemiseen.
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Sama on nähtävissä aluetalouksissa, joskin osasyy on McCombien ja Robertsin
mukaan alueellisten tilastojen karkea, hallinnollinen alueluokitus. Vahvojen tuotantoympäristöjen ja keskeisten yritysten merkitys kasvulle ei välttämättä tule
tilastoissa esille alueella muutoin matalasta aktiviteetista johtuen. Angerizilla ym.
(2009) EU:n alueellista kasvua koskevissa tarkasteluissa niin dynaamiset kuin
staattiset määrähyödyt näyttäytyvät kasvun kannalta huomattavasti merkityksellisempinä kuin yleiset, tosin myös vaikeammin määriteltävät agglomeraatiotekijät.
Kaldorin, Dixonin ja Thirlwallin olettamukset ovat saaneet tukea myös kehittyviä talouksia ja alueita koskevissa empiirisissä tarkasteluissa (Dasgupta ja Singh
2006, Felipe ym. 2007, León–Ledesma 2000), joissa kuitenkin teollisuuden suvereeni asema kasvussa on kyseenalalaistettu. Tutkimukset osoittavat kehittyneiden
maiden palveluvaltaistuneen aiempaa alemmalla per capita -tulotasolla ja osan
palveluista kasvaneen teollisuutta nopeammin. Palveluvaltaistumisen selitykseksi
ei riitä oletus teollisuuden kasvun vetoavusta, vaan siihen vaikuttavat myös itse
palveluiden tuotannossa toteutuneet rakenteelliset muutokset, työnjaon syveneminen ja viennin lisääntyminen. Palvelujen tuotannossa ja markkinoilla kehittyvien
maiden rooli ilmeisesti edelleen vahvistuu, mutta rasitteena kasvussa, vieläkin
voimakkaampana kuin vauraissa maissa, on väestön hyvinvoinnista ja peruspalveluista huolehtiminen.
Yleisenä heikkoutena vientikerroinmalleissa on pidetty niiden kyvyttömyyttä
paneutua eri toimialojen sisältöön, riippuvuuksiin ja erilaiseen rooliin kasvussa.
Tähän haasteeseen ovat hiljakkoin vastanneet Araujo ja Lima (2007) soveltamalla
Thirlwallin (1997) kaupan rajoitetta Pasinettin (1981) toimialat yhdistävään makrodynaamiseen mallikehikkoon. Kullekin toimialalle on määritelty vienti- ja tuontijoustonsa, jotka kuvastavat talouden tarjontaa ja sen laadullisia ominaisuuksia.
Kasvua voivat tällöin aiheuttaa paitsi kaupan määrälliset muutokset, myös viennin
tai tuonnin rakenteen muutos. Poliittinen johtopäätös on, että kaupan tasapaino ei
riitä tavoitteeksi, vaan sen lisäksi tulisi tarjontalähtöisin keinoin vaikuttaa viennin
ja tuonnin toimialoittaisiin painotuksiin ja yleisemminkin taloudellisiin rakenteisiin.
Toimialarakenne on herättänyt kiinnostusta myös alueellisissa sovelluksissa.
Teollisuutta laajempaa näkökulmaa kasvuun avaa León–Ledesma (2000), jonka
mielestä alueillakin aiempaa enemmän huomiota ansaitsee vahvistunut palvelutuotanto. Ongelmallinen tuotannon määrittely (Griliches 1992) vie kuitenkin pohjaa palvelujen riippuvuuksien ja kasvudynamiikan mallittamiselta Dixonin ja
Thirlwallin tapaan. Myös pääomalla on osuutensa palvelujen tuotannon ja työn
tuottavuuden kasvussa, mutta sitä on vaikea rajata, koska se on osin julkista ja
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muunkin tuotannon käytettävissä. Pääpiirtein alueelliset esimerkit näyttävät silti
todeksi kerroinmekanismin toimivuuden kehittyneillä, kasvavilla alueilla, joilla
teollisuus ja siihen kytkeytyvät teknologiapalvelut ylläpitävät kysyntää ja johtavat
tuottavuuden nousua maatalouden toimiessa työvoimaa luovuttavana toimialana.
Vähäisemmäksi perinteisten vientikerroinmallien anti jää tuotannoltaan yksipuolisilla alueilla, joilla vientiä ei suuremmin ole ja joilla kysyntä rakentuu merkittävässä määrin palvelujen julkiselle ja yksityiselle kulutukselle ja tulonsiirroille.
Kay ym. (2007) ja Roberts (2003) ovat nähneet aiheen laajentaa vientikerroinmallin perustaa väestön, kulutuksen sekä kotitalouksien ja julkisen sektorin riippuvuuksien suuntaan. Maaseutualueilla runsas työvoima ja kulutus voivat rajoitetusti ylläpitää tuotantoa heikosta kilpailuasemasta huolimatta. Illeris (2005) sekä
Markusen ja Shrock (2006) puolestaan tarkastelevat palvelujen kasvun ja erikoistumisen merkitystä kaupunkiympäristössä, sekä kulutus- että liike-elämän palvelujen kysynnän korvatessa vientiä. Kasvualueillakin vientikerroinmallien selityskykyä rajoittaa se, että vientialojen integroituminen muuhun tuotantoon vaihtelee
suuresti yritysten omistuspohjasta, teknologiasta ja muista mikrotason tekijöistä
riippuen.
Vasta viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota erikseen kysynnän kasvun
ja tuottavuuden nousun osuuteen erityyppisten alueiden kasvuprosessissa. Italian
esimerkin valossa Ciriaci ja Palma (2008) päättelevät, että vahvan teknologian
alueilla sekä kysynnän että tuottavuuden vahvistuminen ruokkivat kasvukierrettä,
mutta heikosti kehittyneessä osassa maata tuottavuuden muutos on vähäistä ja
kasvu määräytyy suoraviivaisemmin ulkopuolisesta kysynnästä. Talouden osaalueet eivät kuitenkaan kasva toisistaan riippumatta, sillä teollisuuden vertikaalisissa tuotantoketjuissa raaka-aineiden ja välituotteiden toimittamisesta vastaavat
alueet saattavat hyötyä paitsi alkuperäalueen loppukysynnästä myös tietovuodoista (Angeriz ym. 2008, Fingleton ja López-Bazo 2006). Mitä vähäisempiä alueiden
keskinäiset teknologiaerot ovat, sitä enemmän ne todennäköisesti vaikuttavat
toistensa tuottavuuden ja tuotannon kasvuun (Abramovitz 1986 ja 1993). Teknologiavuotojen mallittaminen on kuitenkin hankalaa, ottaen alueellisten kitkatekijöiden lisäksi huomioon teknologisen kehityksen epäjatkuvuus ja toimialasidonnaisuus. Teknologisessa kehityksessä ei ole nähtävissä yleisiä makrotaloudellisia
trendejä kuten kysynnän kehityksessä (Hölzl ja Reinstaller 2007).
Alueiden erilaisista rakennepiirteistä, keskinäisistä vaikutussuhteista ja kaupasta johtuen myös suhdanteet kohtelevat niitä eri tavoin. Vientiin suuntautuneilla
alueilla ja kansantalouksissa perusongelma on kasvun epätasaisuus suhdannevaihteluineen ja maksutaseongelmineen. Hein ja Vogel (2007) varoittavat kansantalo25

uksia suuresta ulkopuolisesta markkinariippuvuudesta, jos se toteutuu vakauden
kustannuksella. Viennin sekä hallitun tuonnin vastapainona tasapainoinen kasvu
edellyttää kyllin vahvaa kotimaista, ensisijaisesti palkkatuloille rakentuvaa kysyntää. Varoitus on erityisen aiheellinen vientiteollisuuteen voimakkaasti erikoistuneille alueille.
Vientikerrointeoriassa samoin kuin uudessa kasvuteoriassa pyrkimyksenä on
kasvuun vaikuttavan endogeenisen prosessin selittäminen. Molemmissa näkemyksissä keskeinen rooli on tuottavuuden kasvulla – edellisessä eksogeenisen
viennin, jälkimmäisessä työvoiman määrän ja ominaisuuksien asettaessa rajat
kasvulle. Rajankäynti näkemysten välillä jatkuu empiirisessä tutkimuksessa. Kasvun endogeenisuutta eri maissa ovat analysoineet León-Ledesma ja Thirlwall
(2002). Heidän mielestään tuotannontekijöiden tarjonta ei ole ehdoton rajoite
kasvulle, vaan kaikissa vertailumaissa siihen ovat vaikuttaneet myös endogeeniset
tekijät, jotka ovat nostaneet työvoiman tuottavuutta turvaten sen riittävyyden
viennin ja tuotannon kasvaessa. Lanzafame (2009) puolestaan tähdentää, että
alueilla kasvun endogeenisuuden aste ja sisältö riippuvat niiden erilaisesta rakenne- ja teknologiaperustasta. Vahvimmin endogeeninen kerroinprosessi toteutuu
kehittyneillä teollisuusalueilla, joilla vienti turvaa kysynnän kasvun. Useimmilla
alueilla vientikysyntä ja tuottavuuden nousu eivät kuitenkaan merkittävästi selitä
kasvua, mistä Lanzafame päättelee rakenne- ja tarjontatekijöillä olleen siinä tärkeä osansa.
Alueellisissakin kasvutarkasteluissa tarjontatekijöiden ja kysynnän analyysi
on enimmäkseen jäänyt makrotasolle. Teknologian ja tuottavuuden muutosten
mikrotaloudellisia perusteita ja vaikutusmekanismia kasvuprosessissa ovat tuoneet esille muiden muassa Lorenz ja Savona (2008) sekä Lorentz (2009). Suomessa aiheeseen paneutuneet Böckerman ja Maliranta (2007) toteavat pääsyyn
Uudenmaan teollisuuden korkeaan tuottavuuteen, varsinkin Itä- ja PohjoisSuomeen verrattuna, olevan tehokas ja dynaaminen kilpailuympäristö. Ciarli ym.
(2010) puolestaan ovat tarkastelleet, miten yrityksissä ja kulutuksessa toteutuneet
muutokset ovat heijastuneet tulojen ja loppukysynnän rakenteisiin.
2.1.3 Alueellinen agglomeraatio
Jo viime vuosisadan alkupuolella Marshall toi esille, että saman toimialan eri
vaiheessa olevien yritysten kannattaa sijaita lähellä toisiaan. Syinä hän mainitsi
erikoistuneen työvoiman saatavuuden, tiedon ulkoisvaikutukset ja tuotantoa tukevien, alempien tuotantovaiheiden läheisyyden. Vuosisadan puolivälissä Scitovsky
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teki eron ulkoisvaikutusten ja markkinamekanismin välityksellä yrityksille aiheutuvien, rahassa mitattavien määrähyötyjen kesken. Näiden, sittemmin sijaintitekijöiksi mainittujen vaikutusten lisäksi ulkoisvaikutuksiin sisällytetään yleensä
tuotantoon kaikilla toimialoilla ja yrityksissä vaikuttavat väestö- ja muut urbanisaatiotekijät.
Viime vuosikymmeninä näkökulmaa agglomeraatioon on laajentanut uusi talousmaantiede, joka nojaa paljossa Krugmanin (1991a ja 1991b) perinteistä sijaintiteoriaa ja kansainvälisen kaupan teoriaa yhdistäviin näkemyksiin (ks. myös
Fujita ym. 1999, Fujita ja Thisse 2002, Ottaviano ja Thisse 2004). Tuotannon
agglomeraatiossa ei ole kyse vain yritysten sijoittumisesta ja kilpailukyvystä,
vaan suuressa määrin työvoimasta – sen alueellisesta tarjonnasta, ammatillisista
ominaisuuksista ja sopeutumisesta tuotannon vaatimuksiin. Taloudellisten ja
maantieteellisten realiteettien ohella alueiden institutionaaliset puitteet ja erilainen
historiallinen tausta merkitsevät, että kasvu toteutuu alueilla erilaisena. Niinpä
Scott ja Storper (2003) muistuttavat kansantalouksien kasvun määräytyvän erityyppisten alueiden kehityksestä. Alueellinen agglomeraatio tukee kasvua ja kasvu agglomeraatiota, koska niiden taustalla vaikuttavat paljolti samat tekijät, keskeisenä alueita erilaistavana piirteenä innovatiivisuus (Martin ja Ottaviano 2001).
Fujita ja Mori (2005) näkevätkin tarvetta kehittää uuden talousmaantieteen malleja tähän suuntaan, viitaten endogeenisesta kasvuteoriasta tuttuihin lainalaisuuksiin.
Krugmanilla väestön, työvoiman ja yritysten keskittyminen johtaa paikallisesti kumuloituvaan kasvukierteeseen. Epätäydellisessä kilpailussa yritysten sijoittumisen ratkaisee se, miten suuriksi erikoistumisesta, keskittymisestä ja kasvusta aiheutuvat määrähyödyt nousevat verrattuina kaupan kustannuksiin. Keskuksiin kasautunut kulutuspotentiaali lisää yritysten hintakilpailukykyä yhtäältä
vähentämällä niiden kuljetuskustannuksia, toisaalta lisäämällä tuotannon määrähyötyjä. Kulutusmahdollisuuksien ohella yritysten keskittyminen, työmahdollisuudet ja korkea palkkataso ovat omiaan vahvistamaan väestön muuttoliikettä.
Luontaisten tuotantoresurssien ohella mainitun tyyppiset kilpailutekijät määräävät
alueiden keskinäisen aseman. Kyllin iso muutos jossakin näissä perustekijöissä
voi kuitenkin aiheuttaa alueellisessa asetelmassa ”katastrofaalisen muutoksen”.
Keskeisiä tekijöitä alueellisessa agglomeraatiossa ja yritysten määrähyötyjen
syntymisessä ovat toimialojen keskinäinen välituotekäyttö, pääsy kansainvälisille
markkinoille sekä alueen työvoima ja palkkataso. Erityisesti suurten teollisuusyritysten sijoittumiselle välituotteiden tarjonnalla ja niitä valmistavien yritysten
sijainnilla on suuri merkitys. Toimialojen välituoteriippuvuuksien ja kaupan
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osuutta agglomeraatiossa ovat tuoneet esille Krugman ja Venables (1996),
Venables (1996) sekä Fujita ym. (1999).
Viime vuosikymmeninä huomio on siirtynyt teollisuuden tavarapanoksista
palveluihin, erityisesti tietoteknisten palvelujen käyttöön. Tietotekniikan vaikutus
talouden ja alueiden kehitykseen ja rakenteisiin on kaksisuuntainen. Sen käyttö on
yleisesti nostanut toimialojen tuottavuutta ja luonut edellytyksiä tuotannon kasvulle (Drejer 1999, Dreder ja Vinding 2005, Preissl 2007). Teknologisen kehityksen kääntöpuoli on, että globalisaation uusimmassa aallossa nimenomaan kehittyneet palveluverkostot ja uudistunut hallintokulttuuri ovat vähentäneet fyysisten
etäisyyksien merkitystä mahdollistaen tuotantoketjujen osittamisen ja toimintojen
hallinnan maailmanlaajuisesti (Hummels ym. 2001, Jones ja Kierzowski 2004 ja
2005, Okko 2007). Tämä on toteutunut voimakkaimmin teknologiateollisuudessa,
jonka rakenteelliset muutokset koettelevat erityisesti Suomen teknologiateollisuuden viennistä riippuvaa kansantaloutta (Pajarinen ym. 2010).
Kautta vuosikymmenien agglomeraatioon on liitetty kysymys tuotannon erikoistumisen vs. monipuolisuuden suhteellisesta merkityksestä kasvulle. Yritysten
erikoistumisen tärkeyttä määrähyötyjen ja tuotannon kasvussa on vakuuttanut
Henderson (1997a, 1997b ja 2003). Selvimmin erikoistumisen merkitys näkyy
teknologiateollisuudessa toimialan sisäisinä, eri toimipaikkojen kesken toteutuvina tiedon ulkoisvaikutuksina. Parhaimmin erikoisosaaminen ja uusi tieto välittyvät paikallisissa, toimialoittain erikoistuneissa klustereissa. Tästä näkökulmasta
katsottuna tuotannon monipuolisuudesta ja ulkopuolisesta tiedosta ei ole ratkaisevaa hyötyä, ja hajautunut tuotantoperusta saattaa olla jopa rasite innovatiiviselle
kasvulle. Henderson kuitenkin tiedostaa erikoistuneiden palvelujen arvon teknologiateollisuudelle, mikä osaltaan puoltaa alan yritysten sijoittumista kaupunkiympäristöön.
Glaeser ym.(1992) puolestaan ovat tähdentäneet tuotantoperustan monipuolisuutta edellytyksenä kaupunkien kasvulle ja varsinkin työllisyyden tasapainoiselle
kehitykselle. Kirjoittajat uskovat diversiteetin toteutuvan parhaimmin suurissa
kaupungeissa, joissa monipuolinen elinkeinoperusta ja ammattirakenne tarjoavat
vahvan ympäristön yritysten innovatiiviselle vuorovaikutukselle. Oletusta paikallisen vuorovaikutuksen tärkeydestä tukee Jaffen ym. (1993) ja seuraajien empiirinen näyttö siitä, että paikallinen tieto siirtyy hitaasti paikasta toiseen. Glaeserin
ym. jälkeen tuotannon ja työvoiman diversiteetin puolesta ovat puhuneet esimerkiksi Duranton ja Puga (2000) sekä Feldman ja Audretsch (1999). Myös he katsovat tiedon tason nousun toteutuvan parhaimmin kaupunkiympäristössä, jossa
yrityksille ja työntekijöille tarjoutuvat monipuoliset verkottumismahdollisuudet
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sekä toisiinsa että koulutus-, tutkimus- ja muihin kehitystyötä tukeviin instituutioihin. Nämä riippuvuudet ovat muutenkin kuin innovatiivisuuden välityksellä
tärkeitä työllisyyden kehitykselle.
Urbaani, verkottunut tuotantoympäristö ei kuitenkaan sulje pois erikoistumista. Keskisuurille kaupungeille on tyypillistä suuntautua jo kypsille teollisuudenaloille. Pää- ja muut suuret kaupungit puolestaan profiloituvat erikoistunein
liike-elämän palveluin ja niitä tukevin julkisin ja yksityisin instituutioin
(Duranton ja Puga ja 2005, Markusen ja Shrock 2006). Kuvaa täydentävät Dreder
ja Vinding (2005), Hoen (2001) ja van Soest ym. (2002) muistuttamalla, että innovaatioista osa syntyy tuottavan yrityksen ja jopa toimialan ulkopuolella ja että
pienyrityksillä on merkittävä rooli tiedollisessa vuorovaikutuksessa. Perusteina
voivat olla paitsi yritysten omien resurssien rajallisuus, myös markkinoiden valtaamiseen ja kasvupyrkimyksiin liittyvät innovaatiopaineet. Pienyrityksistä merkittävä osa toimii palveluissa ja paikallisilla markkinoilla, mikä tarjoaa luontevan
ympäristön tiedolliselle vuorovaikutukselle, joka kaupungeissakin rajoittuu hyvin
suppealle alueelle. McCann ja Simonen (2005) sekä Simonen (2007) kuitenkin
suhteuttavat pienyritysten ja yleensäkin alueellisen agglomeraation merkitystä.
Tärkeämpiä tekijöitä innovaatioiden syntymisessä ovat Simosen mukaan myös
Suomessa olleet muutamat keskeiset ja suuret yritykset avainpartnereineen sekä
korkeatasoisen työvoiman saatavuus – lähialueeseen rajoittumatta.
Useat eurooppalaiset aluetarkastelut, esimerkiksi Paci ja Usai (2006), ovat
viime aikoina vakuuttaneet sekä tuotannon erikoistumisen että monipuolisuuden
merkitystä yritysten ja alueiden innovatiivisuudelle. Van der Panne ja van Beers
(2006) sekä Neffke ym. (2008) tähdentävät erikoistumisen välttämättömyyttä
yritysten tuotantoprosessissa, monipuolisuuden ja verkottumisen hyötyjä puolestaan tuotteiden markkinoille pääsyssä. Boschman ja Iammarinon (2007, 2009)
tarkasteluissa käy ilmi, ettei aluetaloudessa sen enempää erikoistuminen kuin
tuotannon monipuolisuus ole riittävä peruste innovatiivisuudelle ja kasvulle, vaan
edellytyksenä on lisäksi toimialoja yhdistävä tiedollinen vuorovaikutus. Välttämättömiä sille ovat myös kansainväliset yhteydet (Phlippen ja van der Knaap
2007).
Markkinamuutosten ja alueellisen kasvudynamiikan myötä tuotannossa vallitsevat riippuvuus- ja vaikutussuhteet muovautuvat paljastaen alueilla kulloinkin
keskeiset avaintoimialat ja niille rakentuvat klusterit. Fritschin ja Slavtchevin
(2007) johtopäätös koko aluetalouden näkökulmasta on, että on olemassa jonkinlainen optimaalinen, korkean innovatiivisuuden turvaava tuotantorakenne, jossa
yhdistyvät sekä erikoistumisen että monipuolisuuden vaatimukset. Yksipuoliseen
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erikoistumiseen ja ulkopuolisten yhteyksien laiminlyömiseen liittyy kehityksen
lukkiutumisen riski (Grabher 1993). Äärimmäisen monipuolisessa elinkeinorakenteessa puolestaan toimialojen yhteinen kilpailuetu saattaa heikentyä.
Erikoistuminen ja diversiteetti tukevat toisiaan myös Porterilla (1990), joka
näkee teollisuuden kilpailukyvyn vaativan erikoistumista, mutta tähdentää myös
monipuolisia, kehittyneitä palveluja, jotka tukevat teollisuuden innovatiivisuutta
ja kilpailukykyä. Porterin (1996 ja 2000) innoittamana klusterianalyysi on viitoittanut lukuisia elinkeinopoliittisia tavoiteohjelmia ja strategioita. Juuri erikoistumisen yksipuolisesta korostamisesta ja kilpailuhenkisyydestä lähestymistapaa on
myös arvosteltu – perusteina kasvualueillakin markkinakehitykseen liittyvät riskit,
kasvuvaikutusten epätasainen kohdentuminen sekä pienten alueiden pysyvästi
yksipuolinen tuotantoperusta ja heikko kilpailukyky (Markusen 1996, Martin ja
Sunley 2003).
Klusteritarkasteluissa on jossain määrin hyödynnetty panos-tuotosanalyysia,
sekä teknis-taloudellisten ja maantieteellisten riippuvuuksien määrittelemisessä
että arvioitaessa klusterien aluetaloudellista merkitystä makromuuttujin (Feser ja
Bergman 2000, Learmonth ym. 2003, Steiner 2001).3 Myös tiedon toimialoittaista
ja alueellista klusteroitumista on analysoitu panos-tuotoskehikossa (DeBresson
1996, Leoncini ja Montresor 2003). Toimialojen tuotannollisten yhteyksien on
nähty vahvistavan innovatiivista vuorovaikutusta, jossa tietovirrat liittyvät toimialojen keskinäiseen välituotekäyttöön. Tietointensiivisille toimialoille painottuvina ja paikallisesti keskittyvinä ne erilaistavat alueiden tuotantorakennetta
(Audretsch ja Feldman 1996). Erityisesti vientiteollisuuden riippuvuutta tietointensiivisistä palveluista ovat analysoineet Francois ja Reinert (1996), Francois ja
Woerz (2008) sekä Franke ja Kalmbach (2005).
Palvelujen osuutta alueiden innovatiivisuudessa ja kasvussa ei ole helppo
näyttää toteen. Empiiriset havainnot aihepiiristä vaihtelevat riippuen näkökulmasta ja innovaatioiden tulkinnasta. Fritsch ja Slavtchev (2007) ovat huomanneet
tuotantorakenteen palveluvaltaisuuden vaikuttavan negatiivisesti innovaatioiden
(patenttien) määrään, mikä on vastoin Drejerin (1999) sekä Drederin ja Vindingin
(2005) oletusta tietointensiivisten palvelujen vaikutuksesta teollisuuden kehitykseen. Vastakkaisia käsityksiä selittää osin se, että patenteista suuri osa liittyy itse
teolliseen tuotantoon, teknologiaan ja tuotteisiin, eivätkä ne tee oikeutta palvelu-

3

Vastaavanlaisessa tarkoituksessa, makrotaloudellisena alueellisena kokonaiskehikkona, Stelder
(2005) suosittaa panos-tuotosanalyysia täydentämään uudessa maantieteessä suosittuja kaupunkien
kasvumalleja, osoittamaan paikallistason ylä- ja ulkopuolelta määräytyvät kasvun rajoitteet.
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jen enimmäkseen asiakas-, markkina- ja organisaatiopainotteisille innovaatioille
(Drejer 2004, Drejer ja Jørgensen 2005, Leiponen 2008). Palveluvaltaisilla alueilla innovaatiot ovat vähemmän radikaaleja, kumppanuuteen perustuvia ja enemmän uusien tuotteiden markkinoille pääsyyn tähtääviä kuin teollisuusalueilla.
Koska palvelujen myynti suuntautuu yleensä lähialueelle, innovatiivista
vuorovaikutusta voi haitata voimakas paikallinen kilpailu (van der Panne 2004).
Välituote- ja teknologiariippuvuuksiin verrattuna varsin vähän on analysoitu
loppukysynnän, muunkin kuin viennin, maantieteellisiä riippuvuuksia, jotka
useimmilla toimialoilla ovat vähemmän keskittyneitä mutta aluetalouden kehityksessä suuri taustavaikuttaja (Mion 2004). Vaikeaksi jäsennettävän agglomeraatiosta yleensäkin tekee se, että sen eri osatekijät ovat toimialoittain ja maantieteellisesti eri tavoin verkottuneita, vaikuttaen myös ajallisesti eri tahtia (Rosenthal ja
Strange 2004, Phelps 2004). Kun vielä otetaan huomioon paikallisen tuotantorakenteen erityispiirteet, eri agglomeraatiotekijöiden osuudesta tuotannon ja työllisyyden kehityksessä on miltei mahdoton vetää alueille yleisiä johtopäätöksiä
(Combes ym. 2004).
Toimialojen alueellisten välituoteriippuvuuksien merkitystä suhteuttaa myös
se, että tiedollinen vuorovaikutus toteutuu merkittävissä määrin työvoimaan sitoutuneena (Malmberg ja Maskell 2002). Agglomeraatiossa ja kilpailukyvyssä entistä
merkittävämpi tekijä ovat siten paikalliset työmarkkinat ja työvoiman liikkuvuus
tiedollisine ulkoisvaikutuksineen (Eriksson ja Lindgren 2009). Uudelle vuosituhannelle tultaessa kiinnostus onkin suuntautunut aiempaa enemmän työmarkkinoihin, niiden alueellisiin erityispiirteisiin ja muutoksiin. Näyttöä on saatu yhtäältä tietointensiivisen työvoiman vahvasta alueellisesta keskittymisestä (Gabe ja
Abel 2009), toisaalta sen osuudesta tuotannon vertikaalisessa disintegraatiossa
(Figueiredo ym. 2010). Vaikeampaa on määritellä, miten paikalliset, erikoistuneet
työmarkkinat vaikuttavat yksittäisten toimipaikkojen työllisyyden kehitykseen
(Rosenthal ja Strange 2001 ja 2004, Overman ja Puga 2008).
Monia työllisyyden tarkasteluja on viime vuosikymmeninä leimannut motiivi
parantaa innovaatioin työn tuottavuutta ja tuotteiden laatua – tavoitteina yhtäältä
kysynnän ja tulojen kasvu, toisaalta työllisyyden kasvun hillitseminen. Varsin
vähälle huomiolle on jäänyt itse työllisyyden kehitys alueille ominaisine, tuotantorakenteeseen liittyvine piirteineen. Sitäkin huomionarvoisempia ovat muutamat
esimerkit, joissa pääroolissa ovat työllisyyden muutokset tarkasteltuina alueiden
erikoistumista, monialaisuutta ja toimialojen keskinäisiä suhteita vasten (Blien
ym. 2005, Baldwin ja Brown 2004, Frenken ym. 2007 ja Neffke, ym. 2008).
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Enimmäkseen toimialatasolle jääviä tarkasteluja täydentävät Combes (2000) ja
Combes ym. (2004) paikallis- ja yritysaineistolle rakentuvissa esimerkeissään.
Työllisyyden turvaamisen näkökulmasta voimakas erikoistuminen on nähty
ongelmalliseksi, ja osassa empiirisiä tutkimuksia tuotannon erikoistumisen ja
työllisyyden kasvun välinen riippuvuus on osoittautunut selvästi negatiiviseksi
(de Groot ym. 2007, Paci ja Usai 2006, de Vor ja de Groot 2008). Erityisesti viennin nopea kasvu ruokkii työllisyyskehityksen epävakautta, jota lisäävät tuotannon
osavaiheiden ulkoistaminen ja tuonnin kasvu. Pitkällä aikavälillä kehitystä tasapainottavat kasvualojen vaikutusalueillaan mahdollistama uusi yritystoiminta ja
palvelujen vahvistuminen, joten viennin kasvun nettovaikutus työllisyyteen ei
välttämättä ole negatiivinen (Baldwin ja Brown 2004, Koller ja Stehrer 2008).
Sanz ym. (2005) kuitenkin muistuttavat, että pienillä alueilla työllisyys riippuu
ratkaisevasti enemmän keskeisten teollisuudenalojen kansainvälisestä kehityksestä kuin niiden omasta panostuksesta teknologiaan ja yritystoimintaan.
Miten tärkeitä sitten toimialojen keskinäiset tuotantoriippuvuudet ovat tuotannon sijoittumiselle ja toiminnalle? Kolko (2007) täydentää teollisuuteen painottuneita tuotantoriippuvuuksien tarkasteluja, joita edustavat Ellison ja Glaeser
(1997) sekä Ellison ym. (2007). Myös Kolko toteaa välituotteiden tarjonnan ja
käytön kohtaamisen olevan tärkein peruste teollisuudenalojen läheiselle sijainnille,
mutta merkitseviä ovat myös erikoistuneet työmarkkinat ja teknologiavuodot. Sen
sijaan palveluyritysten tärkeimmiksi agglomeraatiotekijöiksi Kolkolla osoittautuivat toimialojen yhteisen asiakaskunnan läheisyys sekä palvelualojen keskinäinen kauppa – ennen erikoistunutta työvoimaa. Osasyy tärkeysjärjestykseen saattaa olla se, että palvelut painottuvat urbaaneihin keskuksiin, joissa työvoiman
tarjonta on luontojaan runsas. Phelps (2004) kiinnittää huomiota toimialojen sijaintitekijöiden kaksijakoisuuteen. Entistä syvemmin tutkimuksessa on paneuduttava toimialoja toisiinsa yhdistäviin agglomeraatiotekijöihin, mutta myös niitä
erottaviin kilpailutekijöihin maantieteellisine riippuvuuksineen ja muutoksineen.
On helppoa yhtyä Blienin ym. (2005) toteamukseen, että alueilla työllisyyskehityksen keskeiset muutosvoimat – vallitsevan tuotantorakenteen ohella – liittyvät niiden omaan väestöperustaan ja peruspalveluihin sekä teollisuuden viennin
kehitykseen. Blienin ja kumppaneiden mielestä tuotannon monipuolistuminen
kasvattaa työllisyyttä sekä palveluissa että teollisuudessa, mutta vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi, mikä teollisuudessa johtuu osin tuottavuuden nousun vastakkaissuuntaisesta vaikutuksesta. Palveluissa puolestaan työllisyyden vuosittaiset
muutokset eivät voi olla suuria, ottaen huomioon niiden ennestään suuri työpanos
ja hidas tuottavuuden kasvu. Suurimmat välittömät ja välilliset muutokset työlli32

syydessä aiheutuvat todennäköisesti viennin määrällisistä ja rakenteellisista muutoksista.
Edellä on tullut esille vain osa tutkimuksista, joilla pitkään jatkuneella kasvukaudella on perusteltu erikoistumisen, viennin ja yleisten agglomeraatiotekijöiden
merkitystä talouden ja alueiden kasvulle ja työllisyydelle. Laskukaudella viennille
rakentuva erikoistuminen ja kansainvälinen disintegraatio näyttävät kääntöpuolensa, kun kysynnän negatiiviset muutokset kertautuvat aluetalouteen, myös palveluihin. Paras suoja suhdannevaihteluja vastaan on tuotantorakenne, joka on
mahdollisimman monipuolinen, mutta vailla voimakkaita riippuvuuksia toimialojen kesken (Frenken ym. 2007, Neffke ym. 2008). Myös valtakunnallisten ja
alueellisten instituutioiden ja tuen merkitys korostuu laskukausina. Mainitut kaksi
taustatekijää puhuvat sen puolesta, että palveluilla ja muilla alueelliselle kysynnälle rakentuvilla toimialoilla tulisi olla teollistuneellakin alueella riittävä edustus
tuotantorakenteessa.
2.1.4 Yhteiskunnallisten instituutioiden asema kasvussa
Perinteiset kasvuteoriat tarjoavat alueiden kehitykselle kaksi näkökulmaa, joissa
julkinen sektori vaikuttaa täysin eri tavoin. Keynesiläisessä ajatusmallissa valtiovallalta voidaan odottaa aktiivisuutta alueiden kysynnän vahvistamiseksi, sekä
suoraan kulutuksellaan että välillisesti investoimalla infrastruktuuriin. Keinovalikoimaa täydentää tulojen uudelleenjako alueiden kasvuerojen kaventamiseksi.
Uusklassisen teorian periaatteiden mukaisesti alueiden kehitystä voidaan parhaimmin tukea tuotannontekijöiden käyttöä tehostamalla, paikallista yritystoimintaa kannustavalla politiikalla ja markkinoiden säätelyä purkamalla. Niinpä endogeenisessa kasvuteoriassa talouspolitiikan tehtäväksi jää teknologisen kehityksen
edellytysten, lähinnä koulutuksen, vahvistaminen.
Instituutioiden talousteoriassa yhteiskunnan muodollisten ja epämuodollisten
instituutioiden nähdään vastaavan taloudessa ongelmiin, joita markkinat eivät
pysty ratkaisemaan. Esimerkkeinä mainitaan yleensä tiedon tason nostaminen,
taloudelliseen toimintaan liittyvien transaktiokustannusten alentaminen sekä yhteistyön edellyttämän luottamuksen vahvistaminen (North 1990 ja 2008). Kehittyvissä maissa näitäkin enemmän korostuu instituutioiden rooli taloudellisten
rakenteiden kontrolloimisessa ja korjaamisessa (Andriesse 2009). Viime vuosien
finanssikriisi on antanut aiheen vahvistaa instituutioiden asemaa myös kehittyneissä maissa ja globaalisti.
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Taloudellisten ja sosiaalisten muutosten virrassa instituutiot ylläpitävät taloudessa vakautta. Kasvun kannalta tärkeää on instituutioiden sopeutumiskyky ja
varautuminen taloudellisen kehityksen vaatimuksiin – myös tiedollisin panostuksin, mikä onkin kantavana ajatuksena endogeenisessa kasvuteoriassa (North 2008,
Stough 2001). Kun taloudelliset ja institutionaaliset edellytykset vaihtelevat suuresti alueittain, myös uusi maantiede on omaksunut vaikutteita instituutioiden
talousteoriasta, haastajanaan käytännönläheisempi, empiirinen aluekehitystutkimus (Martin 2000 sekä Boschma ja Frenken 2006).
Taloudessa instituutiot vaikuttavat paitsi organisaatioiden välityksellä myös
sosiaalisena vuorovaikutuksena, inhimilliseen pääomaan ja paikallisiin yrityksiin
läheisesti liittyen. Harrington ja Ferguson (2001) pohtivat instituutioiden roolia
aluekehitykseen vaikuttavien sosiaalisten prosessien kuten työntekijöiden ja työnhakijoiden käyttäytymisen säätelyssä. Hämäläinen (2007) jäsentää kansallisten ja
kansainvälisten instituutioiden asemaa yleisessä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä, Stimson ym. (2006) osana aluetaloudellista analyysia ja kasvustrategiaa. Jo aiemmin Amin ja Thrift (1994) sekä Amin (1999) ovat perustelleet yhteisöllisen oppimisen ja erilaisten agglomeraatiotekijöiden seurauksena
alueille kertynyttä instituutionaalista vahvuutta edellytyksenä talouden muutosprosessien hallinnalle. Määrittelyjen yleisluonteisuudesta johtuen näillä pohdinnoilla ei ole ollut juurikaan vaikutusta aluetutkimuksen metodiikkaan.
Aluetaloudellisen vaikuttamisen näkökulmasta päärooli institutionaalisissa
rakenteissa on valtiolla, joka määrittelee aluekehityksen yhteiset suuntaviivat,
päättää alueiden käytettävissä olevista resursseista sekä koordinoi ja kontrolloi eri
hallinnonaloja ja toimijoita (Amin 1999). Erityisen riippuvia julkisten organisaatioiden toiminnasta ovat periferia-alueet, joilla yritysperusta ja muut taloudelliset
edellytykset ovat heikot. Kysynnän puute on suuri ongelma, mistä syystä julkisella kulutuksella ja pääomanmuodostuksella on keskeinen merkitys tuotannon,
tulonmuodostuksen ja työllisyyden ylläpitämisessä. Myös tuloerojen tasausjärjestelmää tarvitaan täydentämään taloudellisesti heikkojen kuntien vähäistä tuloverokertymää.
Poliittinen arvovalinta on, missä suhteessa julkisia resursseja allokoidaan yhtäältä väestön peruspalvelujen kulutukseen alue- ja sosiaalipoliittisten perustein,
toisaalta yrityssektoriin ja infrastruktuuriin suunnattuihin investointeihin pitkän
aikavälin kasvutavoitteita silmällä pitäen (Auteri ja Constantini 2004). Kasvun
näkökulmasta peruspalvelut ovat rasite ylläpitäessään ns. Baumolin tautia, mitä
vastoin tietointensiivisille aloille kohdennetut menot tukevat yleistä tuottavuuden
nousua ja kasvua. Talouspoliittiset painotukset ovat heijastuneet myös panos34

tuotostutkimuksen sisältöön. Viennin ja investointien ohella julkinen kulutus ei
ole juurikaan saanut huomiota – ei ainakaan Aminin tarkoittamassa aluepoliittisessa mielessä, kysynnän ja työllisyyden turvaamisessa (ks. kuitenkin Trigg 1987
sekä Hansen ja Jensen-Butler 1996).
Erityisesti Markusen (1996 ja 2003) on arvostellut aluepolitiikan olleen viime
vuosikymmeninä liian heikkoa ja jääneen valtakunnallisen tehokkuus- ja kilpailukykytavoitteille rakentuvan teollisuuspolitiikan varjoon, mikä pitkällä aikavälillä
kostautuu yhteiskunnallisten resurssien tuhlauksena ja epätasapainoisena aluekehityksenä. Myös Martin ja Sunley (2003) arvostelevat valtiovaltaa liian heikosta aluepoliittisesta vaikuttamisesta, aluehallinnon pirstoutumisesta ja klusteriideologian soveltamisesta alueellisiin kehittämisohjelmiin. Taloudellinen kasvu ei
ole alueellisia ongelmia ratkaissut, ei myöskään maantieteellinen tutkimus, jonka
Markusen (2003) moittii epämääräisine käsitteineen ja empiirisen näytön puutteessa jääneen käytännön politiikalle etäiseksi.
2.2

Palvelut alueiden rakenteessa ja kehityksessä

Aina 1980-luvulle saakka aluetaloudellinen tutkimus on ollut teollisuuteen painottunutta. Niin vientikerrointeoriassa kuin kasvukeskusteoriassa keskeinen rooli on
teollisuudella, joka ylläpitää tuottavuuden nousua ja tulojen kasvua ja josta myös
palvelujen kehitys riippuu. Palveluissa mielenkiinto on rajoittunut lähinnä kulutukseen osana väestön hyvinvointia, mikä näkyy myös niiden vanhimmissa määrittelyissä. Menneinä vuosikymmeninä palvelujen tuotekirjo on laajentunut väestöpalveluista ja perinteisistä tuotantopalveluista uudentyyppisiin, sekä yrityksille
että kuluttajille suunnattuihin teknologia- ja muihin asiantuntijapalveluihin. Varsinkin ne kyseenalaistavat palvelujen perinteiset määrittelyt ja aiempien tutkimusten teoreettiset painotukset. Uuden kasvuteorian myötä palvelut ovat saaneet lisääntyvässä määrin huomiota tuotannon, tuottavuuden ja etenkin työllisyyden
tarkasteluissa.
Palvelujen vanhoihin määrittelyihin ja niiden rajallisuuteen palataan tämän
luvun jaksossa 2.2.1. Palvelujen sisällön ja vaikutuspiirin laajentuminen näkyy
myös alueellisessa tutkimuksessa, josta osa 2.2.2 sisältää poimintoja. Kun 1980luvulle saakka oli pohdittu lähinnä palvelujen kysyntää ja tarjontaa, lähestyttäessä
vuosituhannen taitetta ja varsinkin sen jälkeen niitä on alettu tarkastella osana
koko aluetalouden rakennetta ja kehitystä. Keskeisiä teemoja kansainvälisessä
tutkimuksessa ovat palvelujen kasvanut kysyntä, heikko tuottavuus, jossain määrin myös palvelujen ja tavarantuotannon lisääntynyt vuorovaikutus. Nämä kaikki
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ovat osaltaan vaikuttaneet työllisyyden palveluvaltaistumiseen. Osassa 2.2.3 valotetaan muutamia keskeisiä palveluvaltaistumista käsitteleviä tutkimuksia, tarkoituksena perustella tässä tutkimuksessa toteutettua työllisyyden rakenneanalyysia.
2.2.1 Määrittely- ja mittaamisongelmat
Perinteisissä määrittelyissä korostuu palvelujen yhteys väestöön ja kulutukseen
(Fuchs 1968, Hill 1977, Illeris 1989, Begg 1993). Ahtaimmillaan tulkittuna palvelu ei ole myytävissä eikä ostettavissa irrallaan sen tuottajasta ja kuluttajasta, osan
palveluista vaatiessa jopa kuluttajan osallistumista itse palveluprosessiin ja aikaa
molemmilta osapuolilta. Palvelun tuotesisältöön määrittelyt jättävät suuresti tulkinnanvaraa. Ajan myötä sekä palvelujen sisältö että vuorovaikutuksen luonne
ovat monipuolistuneet. Gadrey (2000) on päätynyt kolmeen palvelutyyppiin,
joiden kulutus vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti kohteensa tilaan:
–
–

–

käyttäjien avun tarpeelle rakentuvat palvelut, jotka edellyttävät tuottajan interventiota käyttäjään nähden, esimerkiksi hoiva- ja koulutuspalvelut
kuluttajien teknistä kapasiteettia nostavat palvelut, esimerkiksi tietoyhteydet
sekä liikenne- ja majoituspalvelut, jotka muuttuvat kulutukseksi vasta käyttäjien aloitteesta
henkistä kapasiteettia vahvistavat virkistys- ja kulttuuripalvelut

Kuluttajien tilan muutos on ensimmäisessä palvelutyypissä parhaiten mitattavissa,
ja toisessakin tyypissä sitä voidaan arvioida erilaisin käyttöaste-, tiheys- ym. mittarein. Sen sijaan erilaisten elämyspalvelujen vaikutusta käyttäjiensä tilaan ei
voida objektiivisesti mitata. Väestöpalvelut voidaan nähdä paitsi kulutuksena,
pitkällä aikavälillä myös investointina inhimilliseen pääomaan ja kasvuun (Pugno
2006).
Kulutustakin enemmän aihetta palvelujen sisällön uudelleen arvioimiseen
ovat antaneet teollisuuden kasvu ja välituotekäytön palveluvaltaistuminen. Viime
vuosikymmeninä palvelujen kasvaneessa kysynnässä yhä suurempaa osaa ovat
näytelleet tuotantopalvelut, jotka tuote- ja käyttöominaisuuksiltaan muistuttavat
enemmänkin pitkälle jalostettuja teollisuustuotteita kuin kulutuspalveluja. Palveluista onkin vastoin vanhoja määrittelyjä tullut osin aineellisia, varastoitavia ja
siirrettäviä, mikä tarjoaa mahdollisuuden myös vientiin. Silti tuotantopalveluistakin valtaosa käytetään edelleen lähialueella  osin tavarantuotannon ja palvelujen
läheisestä vuorovaikutuksesta ja yleisistä agglomeraatiotekijöistä johtuen, osin
myös palvelumarkkinoiden säätelyn seurauksena.
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Henkilökohtaisten palvelujen yksilöllisyys, ”tuotteistamisen” vaikeus, haittaa
niiden tilastointia ja empiiristä tutkimusta edelleen. Kun monia palveluja käytetään sekä lopputuotteina että toimialojen välituotteina, niiden luokittelu on tehtävä
enemmän käytännöllisin kuin eksaktein perustein (Schettkat 2007, Schettkat ja
Yocarini 2006). Tuotteiden samankaltaisuutta ja teknologiaa painottava toimialaluokitus ei ota tarpeeksi huomioon palvelujen erilaista käyttöä ja työvoiman taitoja. Tiedetään myös, että tilastoissa tuotannon kehitysarviot mukailevat työllisyyden kehitystä, jolloin hintojen ja määrien osuutta palvelujen tuotannon kasvussa
on vaikea erottaa. Tämä koskee erityisesti julkisyhteisöjen markkinattomia palveluja, joiden tuotanto rakentuu voittopuolisesti työvoimalle ja jotka arvotetaan
useimmiten tuotantokustannushintaan. Tilastoja ja niille rakentuvia tunnuslukuja
tulkittaessa onkin aihetta tiedostaa, että saman palvelun tuotannossa voivat toimia
niin yritykset ja julkisyhteisöt kuin yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt,
toimialoilla ja alueilla vaihtelevin painotuksin (Aulin-Ahmavaara 2000, AulinAhmavaara ja Kokkinen 2001).
Sekä kulutus- että tuotantopalveluihin kaivataan entistä selvempiä ja yksityiskohtaisempia määrittelyjä, ottaen huomioon niiden erilainen käyttötarkoitus ja
-tapa, kohdealue ja työvoiman erikoistuminen. Palvelujen tuotannon arvottamisongelmat vievät osin pohjaa myös työn tuottavuuden määrittelyltä ja
vertailuilta (Griliches 1992, Ahmad ym. 2003, Hartwig 2008, Wölfl 2003, Wölfl
2005). Tilastointikäytännöt yhdessä palvelujen tyypillisen alihinnoittelun kanssa
ovat edelleen osasyy etenkin yhteiskunnallisten palvelujen heikkoon tuottavuuteen, vaikka huomattavaa edistystä Grilichesin esille nostamissa ongelmissa on
tapahtunut (Bosworth ja Triplett 2007, Triplett ja Bosworth 2008). Ilmeistä on,
että varsinkin markkinoita vasta hakevat uudet palvelut ovat alihinnoiteltuja.
Triplett ja Bosworth muistuttavat määrittely- ja arvottamisongelmien lisäksi siitä,
että palvelujen työn tuottavuuden muutoksissa merkittävä tekijä on pääoman
käyttö. Viime vuosikymmeninä lisääntyneet informaatioteknologian investoinnit
ja ostopalvelut ovat osin muuttaneet palvelualojen teknologiaa heijastuen myös
niiden työn tuottavuuteen.
Kansainvälisissä tuottavuusvertailuissa oma pulmansa ovat maiden erilaiset
työelämän käytännöt (Glyn ym. 2004, Wölfl 2005). Periaatteessakin toimialoittaiset tuottavuusmittarit ovat rajoittuneita sikäli, että ne ottavat huomioon vain toimialojen välittömästi vaatiman työpanoksen (Russo ja Schettkat 2001, Wolff
1994). Menettely suosii systemaattisesti teollisuutta palveluihin verrattuna. Ratkaisu ongelmaan ovat panos-tuotosmallille rakentuvat työllisyyden kokonaisker37

toimet, jotka osoittavat kunkin toimialan loppukäyttöön valmistamien tuotteiden
välittömästi ja välillisesti vaatiman työn.
2.2.2 Palvelut empiirisen tutkimuksen kohteena
Lähes puoli vuosisataa sitten Baumol (1967) varoitti palvelujen markkina-aseman
supistuvan heikosta tuottavuudesta ja nousevista hinnoista johtuen. Palveluilla ei
ollut aktiivista roolia myöskään tuolloisessa talousteoreettisessa keskustelussa.
Kasvupyrkimysten rinnalla osoitettiin kuitenkin kiinnostusta tehokkaaseen palvelujärjestelmään, joka toisi urbaanit toiminnot myös maaseudun väestön ulottuville.
Ratkaisuna nähtiin Christallerin jo 1930-luvulla hahmottama, uusklassiselle tasapainolle rakentuva keskushierarkia eritasoisine palveluineen. Myöhemmin, 1980luvulta lähtien, valtasi alaa palvelujen kysyntälähtöinen näkemys, jossa pyrittiin
ottamaan huomioon väestön paikalliset ominaispiirteet ja tarpeet  Belskyn ja
Karaskan (1990) muistuttaessa, ettei kysyntä määräydy riippumatta palvelujen
alueellisesta tarjonnasta.
Pohjoismaissa palvelujen kysynnän kasvua erityisesti 1980-luvulla selittää
hyvinvointivaltion nousu, onhan sen kantavana ajatuksena ollut turvata peruspalvelut koko väestölle ja kaikille alueille tasavertaisesti. Yhteiskunnallinen vastuu
palveluista katsotaan välttämättömäksi, koska ihmiset eivät itse tunnista kaikkia
tarpeitaan tai heillä ei ole mahdollisuuksia niiden täyttämiseen joko henkilökohtaisista syistä tai markkinamekanismin rajallisuudesta johtuen. Tutkimuksen taustalla on vaikuttanut sosiaalipoliittinen motiivi vähentää väestön sosiaalista, taloudellista ja alueellista eriarvoisuutta yhteiskunnallisin palveluin ja tulonsiirroin.
Yhteiskunnallisten palvelujen kokonaistarve ja kysynnän rakenne vaihtelevat
alueittain niiden väestöperustasta, tulotasosta ja alueidenvälisestä muuttoliikkeestä riippuen. Nuorten ja työikäisten ikäluokkien muuttaessa keskuksiin perifeeristen alueiden rasitteeksi jäävät edelleen korkea työttömyys, vanheneva väestö
lisääntyvine palvelutarpeineen ja palvelujen rahoitusongelmat työikäisen väestön
supistuessa (Nivalainen ja Volk 2002, Parkkinen 2007). Asetelma toistuu kansallisine painotuksineen kansainvälisessä kirjallisuudessa, jossa on myös viitteitä
siitä, että väestön poismuuttoa voidaan jossain määrin hidastaa vahvistamalla
nuorisolle ja perheille suunnattujen palvelujen tarjontaa. Kasvukeskuksissa ongelmat ovat käänteisiä, esimerkkinä niistä työvoiman rajallisuus hyvinvointipalvelujen turvaamista ajatellen.
Menneinä vuosikymmeninä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (ks. esim.
Hansen ja Jensen-Butler 1996) vakavin koettelemus yhteiskunnallisten palvelujen
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turvaamisessa on ollut 1990-luvun lama suurine menoleikkauksineen ja muutoksineen valtion tuen kohdentumisessa. Jo tuolloin on ollut tiedossa vuosituhannen
taitteen jälkeinen väestön ikääntyminen ja hoivapalvelujen kysynnän kasvu,
Suomessa vieläkin voimakkaampana kuin muissa maissa. Pitkälle uuden vuosituhannen ensimmäistä vuosikymmentä talouden vahva kasvu on mahdollistanut
palvelujen rahoituksen. Viime vuosina ongelmat ovat pahentuneet, kun vuonna
2008 käynnistynyt maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja kysynnän lamautuminen
ovat koetelleet raskaasti Suomen vientijohteista taloutta. Demografisten ja taloudellisten ongelmien kasvaessa lisääntyvät paineet parantaa palvelujen kustannustehokkuutta (Loikkanen ja Susiluoto 2005 ja 2009) ja tuottavuutta (Kangasharju
2007, Luoma ja Moisio 2005). Lisäksi EU:ta havahduttanut julkisen talouden
rahoituskriisi ja tiukentunut budjettikontrolli rajaavat väistämättä yhteiskunnallisten palvelujen tulevaa kulutusta verrattuna nykyiseen.
Yksityisten palvelujen kysyntää kotitalouksissa ovat viime vuosikymmeninä
tunnetusti lisänneet kehittyneissä maissa pitkään jatkunut tulotason nousu ja kulutusrakenteen palveluvaltaistuminen (Wölfl 2005, Gregory ym. 2007).4 Osan selittää hintojen nousu kuten Baumol on olettanut, mutta viimeaikaiset kansainväliset
tarkastelut (esim. Schettkat 2007) vakuuttavat myös palvelujen kiinteähintaisen
osuuden loppukysynnästä nousseen, joskin hitaammin kuin käypähintaisen osuuden. Merkitystä etenkin Yhdysvalloissa on ollut naisten lisääntyneellä osallistumisella työmarkkinoille, jolloin osa ennen tilastoimattomasta kotityöstä on korvautunut ulkopuolisilla palveluilla. Myös voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
rooli palvelujen tuotannossa on vahvistunut ja tullut osin markkinatalouden piiriin.
Baumol (2001) kuitenkin katsoo talouden palveluvaltaistumista liioitellun ja hintojen nousun jääneen tarkasteluissa liian vähälle huomiolle.
Kun Baumol seuraajineen oli mieltänyt palvelut vain talouden tuottavuutta ja
kasvua hidastaviksi lopputuotteiksi, näkökulmaa laajensi myöhemmin Oulton
(2001) tekemällä eron tuottavuudeltaan pysähtyneiden yhteiskunnallisten palvelujen ja välituotteina käytettävien tuotantopalvelujen kesken. Vaikka jälkimmäistenkin työn tuottavuus on yleensä alhainen, Oulton vakuutti niiden käytöllä voitavan välillisesti nostaa teollisuuden ja koko talouden tuottavuutta. Kiinnostusta on
sittemmin herättänyt erityisesti tietoteknisten palvelujen käytön osuus kokonais4

Itse asiassa jo Fisher (1935) ja Clark (1940, 1951) olivat löytäneet tämän lainalaisuuden, joka vuosikymmenien varrella on noussut toistuvasti esille. Lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa on pohdittu,
missä määrin kulutuspreferenssit ovat muuttuneet ja missä määrin ne ovat peittäneet alleen palvelujen
ja tavaroiden suhteellisten hintojen kehityksen negatiiviset vaikutukset (Appelbaum ja Schettkat 2001,
Schettkat ja Salverda 2004).
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tuottavuuden kasvussa, kuten jo edellä on tullut esille (ks. myös Oulton 2002,
Kox ja Rubalcaba 2007, Maroto-Sánchez ja Cuadrado-Roura 2009 sekä Wolff
2006 ja 2007).
Viime vuosisadan lopulla teollisuuden pitkä kasvukausi ja uuden teknologian
murros avasivat mahdollisuuksia liike-elämän palvelujen erikoistumiselle ja kysynnän kasvulle, mutta alueellisesti keskittyen. Teollisuuden ja palvelujen
riippuvuuksista johtuu, että työllisyys yleensä palveluvaltaistuu myös
teollisuusalueilla, joilla kasvu rakentuu voittopuolisesti tavaroiden viennille. Vastaavaa työllisyyttä ylläpitävää dynamiikkaa ei ole tavarantuotannoltaan yksipuolisilla alueilla, joilla myös tuotantopalvelut ovat heikosti edustettuina ja kysyntä
enemmän julkisen kulutuksen varassa (Ainali 2009, Capron ja Debande 1997).
Yhteiskunnallisen kahtiajaon välttämiseksi näillä alueilla tulee Capronin ja
Debanden mielestä pyrkiä ensisijaisesti teollisen perustan, toiseksi liike-elämän
palvelujen vahvistamiseen  tulojen kasvun mahdollistaessa myös väestön
peruspalvelujen kysynnän kasvun.
Euroopassa tuotannon palveluvaltaistumista ovat hallinneet yksityiset palvelut, sillä julkisten palvelujen osuus tuotannosta on 1980-luvulta lähtien laskenut
(Kaseva ym. 2005). Yleisestä kehityssuunnasta Suomi on selvästi poikennut
1990-luvun alun lamavuosina, jolloin yhteiskunnallisten palvelujen asema tuotannossa vahvistui tilapäisesti muutamalla prosenttiyksiköllä yksityisten palvelujen
menettäessä hieman osuuttaan. Sen jälkeen teollisuuden kasvu yhdessä yhteiskunnallisten palvelujen supistumisen kanssa on alentanut tuotannon palveluvaltaisuuden astetta, huolimatta yksityisten palvelujen vahvasta kasvusta. Viime vuosien taantuman seurauksena palvelujen suhteellinen asema tuotannossa on ilmeisesti jälleen vahvistunut.
Menneinä vuosikymmeninä teollisuuden viennin kasvu ja syvenevä työnjako
ovat herättäneet toiveita myös periferian kasvun nopeutumisesta (Porterfield ja
Pulver 1991, Glasmeier ja Howland 1993, Hansen 1993). Maaseudun palveluyritykset rakentuvat kuitenkin pääosin kypsälle teknologialle, paikallisen väestön
kysynnälle ja ovat myös paikallisessa omistuksessa, eivätkä ne todennäköisesti
myöskään tulevaisuudessa voi toimia kasvun vetureina. Toisenlaisiakin esimerkkejä on menneeltä kasvukaudelta. Esimerkiksi Grimes ja White (2005) vakuuttavat, että kansainvälisten tietotekniikan yritysten sijoittuminen maaseudulle on
avannut mahdollisuuksia myös palvelujen viennille. Kansainvälisten yritysten
aluetaloudellisia vaikutuksia rajoittaa kuitenkin niiden suuri riippuvuus tuonnista.
Castro ja Jensen–Butler (2003) varoittavatkin liian suurista ITC-sektoriin liitetyistä odotuksista. Sen voimakas, tarjontalähtöinen tukeminen voi pahimmillaan joh40

taa syrjäisillä alueilla negatiiviseen kasvukierteeseen liian heikosta kilpailuasemasta ja vähäisestä kysynnästä johtuen.
Suomessakin palvelujen kasvu on ollut maaseudulla yleisesti hitaampaa kuin
keskuksissa. Syynä ovat osin palvelurakenteen alueittaiset erot. Yksityisten palvelujen edustus on vahvimmillaan pää- ja muilla kaupunkiseuduilla, joille väestö ja
erilaiset kilpailukykytekijät keskittyvät (Kangasharju ym. 2002). Maaseudun
suhteellista asemaa muihinkin kasvukeskuksiin verrattuna ovat edeltäneinä vuosikymmeninä heikentäneet maatalouden rakennemuutos, yksipuolinen teollinen
perusta ja alueidenvälinen muuttoliike. Näistä taustatekijöistä johtuen myös edellytykset liike-elämän palvelujen kasvulle ovat olleet perifeerisillä alueilla heikot.
Yksityisten palvelujen heikkoa edustusta ja vähäistä vientiä kompensoivat osin
julkiset palvelut. Kehitys on ollut alueiden kesken epätasaista myös maatamme
huomattavasti suuremmissa talouksissa, joissa erikoistuneiden liike-elämän palvelujen kasvu on painottunut metropoleihin (Coffey ja Shearmur 2002, Beyers
2005).
Kasvualueilla liike-elämän ja muiden tuotantopalvelujen monipuolistunut tarjonta ja käyttö ovat muuttaneet tuotantorakennetta palveluvaltaisempaan suuntaan.
Alueen sisäinen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole välttämättä lisääntynyt (Beyers
ja Lindahl 1998, Khayum 1995). Jo tuotannon palveluvaltaistuminen saattaa vähentää sitä, koska tavarapanoksilla on työvaltaisten palvelujen tuotannossa vähäisempi merkitys kuin teollisuudessa ja muussa tavarantuotannossa. On myös huomattava, että tuotannon lisääntynyt riippuvuus palveluista on vain osittain vähentänyt ulkopuolista markkinariippuvuutta, sillä yleensä liike-elämän palvelut nojaavat alueella vahvaan vientisektoriin (Francois ja Reinert 1996). Alueellisen
klusteroitumisen kannalta vieläkin negatiivisempi lieveilmiö on, että juuri uudet
palvelut ovat mahdollistaneet teollisuustuotannon kansainvälisen osittamisen,
mikä on ollut omiaan kasvattamaan tuontia (Jones ja Kierzowski 2005). Tulevaisuudessa tuotannon kansainvälinen uudelleenjako ulottuu yhä enemmän palveluihin, tuotantopalvelujen hakeutuessa teollisuuden vanavedessä suuremmille markkinoille ja myös väestöpalvelujen säätelyn lieventyessä.
Kansainvälistymisen vastapainona tuotannon monipuolisuuden merkitys alueiden vakaan kehityksen, toimintakyvyn ja väestön toimeentulon ylläpitämisessä
korostuu. Tästä näkökulmasta Jensen ym. (1987 ja 1988) sekä West (2001) katsovat alueiden perustoimialoiksi väestön fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevat
palvelut sekä elintarvikkeiden ja energian tuotannon. Samoin Illeris (2005) korostaa erityisesti kotitalouksille suunnattujen palvelujen merkitystä aluekehityksessä,
myös politiikan vaikutuskanavana. Asuminen ja kaikilla alueilla välttämätön inf41

rastruktuuri liittävät rakennustoiminnan perustoimialojen joukkoon. Näiden, kaikilla alueilla edustettujen toimialojen ohella moninaiset liike-elämän palvelut
vahvistavat sekä väestön että yritysten toimintakykyä ja kehittymisen edellytyksiä.
2.2.3 Työllisyyden palveluvaltaisuuden taustatekijät
Teollisuusmaissa kasvun ohella yhä suurempaa huomiota on viime vuosikymmeninä saanut työllisyyden palveluvaltaistuminen. Pontta sen empiiriselle tutkimukselle on antanut tieto, että Yhdysvaltojen ja Euroopan kehittyneiden maiden työllisyyden palveluvaltaisuuden asteessa vallitsee noin kymmenen prosenttiyksikön
suuruinen kuilu. Tutkimuksista laaja-alaisimpia on DEMPATEM-hanke, jossa
Yhdysvaltojen ja Euroopan suurten maiden palveluvaltaisuuden eroja ja taustatekijöitä on analysoitu 1970-luvulta lähtien. Osatutkimukset päätuloksineen on
esitelty koosteessa Gregory ym. (2007). Työllisyyden palveluvaltaisuuden eroihin
tutkimuksessa on nimetty kolme pääsyytä, seuraavassa tärkeysjärjestyksessä
(Schettkat ja Damen 2004, Schettkat ja Salverda 2004):
1.
2.
3.

erot ja muutokset maiden tulotasossa, kulutuksessa sekä palvelujen ja tavaroiden suhteellisissa hinnoissa
erot toimialojen työn tuottavuudessa, erilaistavina tekijöinä tuotannossa sovellettava teknologia, työvoiman laadulliset ominaisuudet ja työmarkkinat
toimialojen vertikaaliset riippuvuudet ja niille rakentuva työnjako

Fisherin (1935) ja Clarkin (1940, 1951) tuotua esille kulutuksen palveluvaltaistumisen Fuchs (1968) huomasi hämmästyttävän yhdenmukaisuuden kehittyneiden
maiden työllisyyden palveluvaltaistumisessa. Työllisyyden palveluvaltaisuuden
aste näytti seuraavan per capita -tulotason nousua lähestyen epälineaarisesti ykköstä, jota lähimpänä olivat Yhdysvallat korkeimmalla tulotasollaan. Kyse ei
Fuchsin mielestä voinut olla talousteoreettisesta kausaalisuudesta, koska tulotason
ohella työllisyyteen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Tulo- ja hintakehityksestä
riippumatta maiden kulutusrakennetta erilaistavat monet demografiset ja yhteiskunnalliset tekijät  esimerkiksi kotitalouksien koko, rakenne ja asumismuoto,
naisten työhön osallistumisaste ja yleinen työttömyysaste sekä palvelujen tuotannon institutionaaliset puitteet.
Baumolin (1967) sekä Baumolin ym. (1985) oletus oli, että syy työllisyyden
palveluvaltaistumiseen oli palvelujen heikossa tuottavuudessa. Tuottavuus on
pysynyt heikkona, mutta siitä huolimatta kulutus on viime vuosikymmeninä palveluvaltaistunut, kuten myöhemmin Baumol (2001) sekä Gregory ym. (2007) ja
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Schettkat (2007) ovat todenneet. Tutkimuksessa kiinnostus palveluihin on näihin
päiviin asti lisääntynyt, motiivina enemmänkin Baumolin taudin uhka kasvulle
kuin työllisyyden kehitys sinänsä (Hartwig 2010, Nordhaus 2008, MarotoSánchez ja Cuadrado-Roura 2009, Pohjola 2007). Mielenkiintoinen poikkeus on
kuitenkin Iscanin (2010) koko 1900-luvun kattava analyysi Yhdysvaltojen
työllisyyden palveluvaltaistumisesta. Tulosten mukaan Engelin laki, palvelujen
teollisuustuotteita korkeampi tulojousto, on vaikuttanut voimakkaimmin
vuosisadan
ensimmäisinä
vuosikymmeninä
selittäen
työllisyyden
palveluvaltaistumisesta noin puolet. Toimialojen tuottavuuden kasvuerojen
vaikutus on alkanut vahvistua 1940-luvulta lähtien, mutta selittänyt silloinkin vain
viitisentoista prosenttia työllisyyden palveluosuuden kasvusta. Koko menneellä
vuosisadalla nämä kaksi tekijää ovat selittäneet noin kaksi kolmasosaa
työllisyyden palveluvaltaistumisesta.
Yhdysvalloissa Euroopan kehittyneimpiinkin maihin verrattuna korkea tulotaso näkyy sekä kulutuksen tasossa että rakenteessa, joka on palveluvaltaisempi
kuin Euroopassa, ja myös palvelujen osuus koko loppukysynnästä on korkeampi.
Hinnat eivät merkittävästi erilaista maiden kulutusta, vielä vähemmän kotitalouksien ominaisuudet. Palvelujen loppukysynnästä 80 - 95 % toteutuu yksityisessä ja
julkisessa kulutuksessa, jonka taso määrää oleellisesti palvelujen kokonaiskysyntää ja työllisyyttä. Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden vertailuasetelmaa hankaloittava tekijä on julkisen sektorin erilainen asema taloudessa, mikä vaikuttaa niin
kotitalouksien budjettiin, palvelujen sisältöön ja saatavuuteen kuin palvelujen ja
tavaroiden suhteellisiin hintoihin. Yksityiseen ja julkiseen kulutukseen verrattuna
viennin ja pääomanmuodostuksen osuus palvelujen loppukysynnässä on vertailuun sisältyvissä maissa vähäinen.
Julkista kulutusta säätelevät kustannusten ohella erilaiset yhteiskunnalliset
velvoitteet ja tavoitteet. Viime vuosikymmeninä julkiset koulutus- sekä terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ovatkin olleet merkittävä tekijä Euroopan kehittyneiden maiden työllisyyden kasvussa. Melkoisen osan kysynnän työllisyysvaikutuksista on kuitenkin eliminoinut työn tuottavuuden nousu, joka on Euroopassa ollut
voimakkaampaa kuin Yhdysvalloissa. Siellä puolestaan suurempi merkitys on
yksityisen kulutuksen kasvulla ja rakenteellisilla muutoksilla, joustavien työmarkkinoiden tarjotessa edullista työvoimaa kulutuspalvelujen tuotantoon (Glyn
ym., 2004). Euroopassa jäykät työmarkkinat ja säädellyt palkat ovat rajoittaneet
palvelujen työvoiman kasvua. Lisäksi työttömien sosiaaliturva on nähty hidasteena erityisesti matalapalkka-alojen työllisyyden kasvussa (D’Agostino ym. 2006).
Kun samalla teollisuuden työn tuottavuuden nousu on saavuttanut ja monilla
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aloilla ylittänytkin Yhdysvaltojen tason, työttömyys on pysynyt korkeammalla
tasolla kuin amerikkalaisessa yhteiskunnassa.
Kansainvälisissä tutkimuksissa loppukysynnän muutokset ja Baumolin tauti
taustatekijöineen selittävät suurelta osin työllisyyden palveluvaltaistumisen. Myös
toimialojen keskinäisissä riippuvuuksissa tapahtuneella kehityksellä on merkitystä.5 Teollisuuden tuotannon uudelleenjärjestelyistä, tuotantopalvelujen ulkoistamisesta ja kasvusta on kirjoitettu paljon (esim. Siegel ja Griliches 1992, Fixler ja
Siegel 1999), mutta niitä huomattavasti tärkeämpi vaikutus on todennäköisesti
ollut kokonaan uudentyyppisillä, uutta teknologiaa hyödyntävillä palveluilla
(Gregory ja Russo 2007, Russo ja Schettkat 2001, Dathe ja Schmid 2000). Vuorovaikutuksen vahvistumisessa pääroolissa ovat olleet tietotekniset palvelut sekä
teknologiateollisuus, niin laitevalmistajana kuin palvelujen käyttäjänä (van Ark
ym. 2003, Francois ja Reinert 1996). Tuotantoperustan osittaisesta uusiutumisesta
ja työnjaon syvenemisestä johtuen sekä teollisuuden että palvelujen aikaansaamista työpaikoista yhä suurempi osa kohdistuu palveluihin, mitä osaltaan korostaa
teollisuuden nopeasti kasvanut ja palveluissa matalana pysynyt työn tuottavuus.
Miten sitten kansainvälisissä tutkimuksissa esille tulleet tekijät erilaistavat
alueiden työllisyyden rakennetta? Alueiden kulutuksen rakenteessa suhteellisilla
hinnoilla on tuskin senkään vertaa merkitystä kuin eri maiden kesken – etenkään
Suomessa ja muissa hyvinvointivaltioissa, joissa pyrkimyksenä on alueiden ja
väestöryhmien tulotaso- ja kulutuserojen kaventaminen. Myös työmarkkinoiden
toimintamallit ja palkkasopimukset ovat pitkälle valtakunnallisesti säädeltyjä.
Työvoiman laadulliset ominaisuudet tai kustannukset eivät oleellisesti erilaista
alueiden työllisyyden rakennetta, ottaen huomioon sen ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus. Huomiota ansaitsevat sen sijaan loppukysynnän – muunkin kuin
kulutuksen  rakenne, toimialojen eriasteinen työn tuottavuus sekä alueilla toimialojen kesken erilaisena toteutuva työnjako. Kaikkia näitä osatekijöitä yhdistävä,
alueiden työllisyyttä erilaistava, perusta on niiden tuotantorakenne.
Loppukysynnän alkuperällä on kahdessakin mielessä merkitystä työllisyyden
rakenteen ja muutosten analyysissa. Ensiksikin vienti ja pääomanmuodostus kohdentuvat pääosin tavarantuotannon aloille, kulutusmenot etenkin julkisella sektorilla miltei kokonaisuudessaan palveluihin, ja loppukysynnän toimialajakauma
5

Tähän on syytä lisätä, että myös toimialojen sisällä on tapahtunut suuria sisällöllisiä ja rakenteellisia
muutoksia, jotka eivät tule perinteisen toimialaluokituksen puitteissa esille. Pajarinen ym. (2010) ja
Okko (2010) valottavat, miten Suomen keskeisillä teollisuudenaloilla itse valmistuksen ja
kokoonpanon osuus tuotannon arvosta on hyvin vähäinen, suuren osan siitä perustuessa erilaisiin
palvelu- ja tukitoimintoihin, joiden alkuperä voi olla yhtä lailla ulkomailla kuin kotimaassa.
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määrää lähtökohtaisesti työpaikkojen kohdentumista. Toiseksi työllisyyden rakennetta ja muutoksia päästään jäsentämään loppukysynnältään ja tuotantoperustaltaan erilaisissa aluetalouksissa. Vienti on ratkaisevasti alueiden työllisyyden
rakennetta ja kasvua erilaistava tekijä. Pääomanmuodostus suhteutuu kunkin alueen väestön määrään, kasvuun ja asuntojen kysyntään kasvualueilla korostuen.
Kaupungistuneilla alueilla korkea tulotaso, palvelujen monipuolinen tarjonta sekä
erilaiset, kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen liittyvät tekijät tukevat yksityistä
kulutusta. Pienissä, perifeerisissä maakunnissa edellytykset kaikkien edellä lueteltujen kysyntätekijöiden turvaamiseen ovat yleensä heikot, mistä syystä julkisella
kulutuksella on suurempi rooli niiden loppukysynnässä ja työllisyydessä.
Alueiden erikoistuminen tuotannossaan säätelee paitsi loppukysynnän rakennetta myös toimialojen keskinäistä vuorovaikutusta, rajoittavina tekijöinä niiden
soveltama teknologia, tuotteiden käytön kohdentuminen sekä riippuvuus tuonnista.
Palvelujen tuotannossa alueiden ulkopuolinen vuorovaikutus on vähäisempää
kuin tavarantuotannon aloilla. Tästä syystä myös muutokset palveluvaltaisessa
tuotantorakenteessa ovat hitaampia kuin vientiteollisuuteen erikoistuneilla alueilla.
Yleensäkin toimialojen tuotantoriippuvuuksien samoin kuin niihin liittyvien tuloja kulutusriippuvuuksien oletetaan pysyvän lyhyellä aikavälillä suhteellisen vakaina. Loppukysynnän työllisyysvaikutusten kanavina niillä on keskeinen rooli
työllisyyden rakenteessa. Erityisesti alueidenvälisessä vertailussa toimialariippuvuudet ansaitsevat enemmän huomiota, kuin ovat esimerkiksi työllisyyden palveluvaltaisuuden kansainvälisissä pitkittäistarkasteluissa saaneet. Toisaalta näiden
esimerkkien perusteella voidaan päätellä, että tuotantorakenteen muutoksia koskevien tietojen puute ei välttämättä ole este työllisyyden muutosten arvioimiselle.
Työn tuottavuus vaihtelee tunnetusti toimialoittain, mutta myös samalla toimialalla alueiden kesken. Yritysten tuottavuus on yleensä keskimääräistä heikompaa syrjäisissä, pienissä aluetalouksissa, joissa integroituminen markkinoihin on
vähäistä (Böckerman ja Maliranta 2007). Alueittaiset erot työvoiman käytössä
kuvastavat paitsi kilpailun voimakkuutta ja tehokkuutta työvoiman käytössä,
myös tuotannon paikallisia piirteitä kuten yritysten kokoa ja alihankintasuhteita,
tuotannon jalostusastetta ja tuotevalikoimaa (Ainali 2010), mahdollisesti myös
eroja työpanoksen tehtävärakenteessa (Pajarinen ym. 2010). Näiden piirteiden
vertaaminen edellyttäisi toimiala-analyysia täydentävää mikroaineistoa. Sen puuttuessa työn tuottavuuden alueellisia eroja ja muutoksia on aihetta tulkita väljästi
erityisesti tuotannoltaan vähäisillä toimialoilla – onhan niillä työllisyyden palveluvaltaisuudessa sittenkin vähäinen merkitys keskeisten toimialojen kysyntään
verrattuna.
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2.3

Omakohtaiset johtopäätökset teorioista ja aiemmasta
tutkimuksesta

Edellä en ole esittänyt omaa teoriaa alueiden tai työllisyyden kehityksestä, vaan
tuonut esille aiempaa tutkimuskirjallisuutta erilaisine näkemyksineen kasvusta ja
työllisyyden osuudesta siinä. Teoria ja aiemmat tutkimukset palvelevat tätä tutkimusta sikäli, kuin ne auttavat vastaamaan kolmeen keskeiseen kysymykseen:
1.
2.
3.

Mille tekijöille alueiden kasvu rakentuu?
Millainen on palvelujen asema aluetaloudessa?
Miten alueiden työllisyys riippuu toimialojen tuotannosta?

Selvää on, että kysymykset liittyvät sisällöltään toisiinsa, näkökulmasta riippuen
vaihtelevin painotuksin.
Kasvuprosessin selittäminen on ollut pyrkimyksenä sekä endogeenisessa kasvuteoriassa että vientikerrointeoriassa. Molemmissa keskeinen rooli on tuottavuuden kasvulla  edellisessä työvoiman määrän ja ominaisuuksien, jälkimmäisessä
eksogeenisen viennin asettaessa rajat kasvulle. Keskustelu kasvua määräävistä
tekijöistä ja niiden vaikutussuhteista jatkuu empiirisessä tutkimuksessa. Endogeenisen kerroinprosessin on todettu toteutuvan parhaimmin kehittyneillä teollisuusalueilla ja nousukaudella, jolloin vienti turvaa tuotannon kasvun ja sen ohella
alueen sisäiset tekijät tukevat tuottavuuden nousua niin, etteivät työvoiman tarjonta ja kustannukset nouse kasvun rajoitteeksi.
Alueellisissakin kasvutarkasteluissa tarjonta- ja kysyntätekijöiden tarkastelu
on yleensä rajoittunut makrotasolle ja vastaamatta on jäänyt, millainen rooli talouden eri toimijoilla, kuten merkittävillä yrityksillä tai eri kunnilla, on ollut kasvussa. Kysymys on erityisen aiheellinen silloin, kun yhdellä tai muutamalla yrityksellä tai toimipaikalla on hallitseva asema alueen tuotannossa. Tällöin mikrotason päätöksillä voi olla yllättävä ja suuri vaikutus alueen kehitykseen. Pienillä,
heikosti teollistuneilla alueilla puolestaan julkisyhteisöt saattavat olla tuotannon ja
työllisyyden kehityksessä tärkeämpi vaikuttaja kuin yksittäiset yritykset. Tällöin
markkinatekijät eivät riitä selittämään tuotannon kasvua ja työllisyyttä, niin kuin
kasvuteoriassa yleisesti on oletettu.
Uuden talousmaantieteen vahvuutena voidaan pitää yli taloudellisten muuttujien ulottuvaa laajakatseisuutta sen tuodessa esille paitsi yritysten myös muiden
instituutioiden, väestön ja inhimillisen pääoman roolia aluekehityksessä. Kääntöpuolena on muuttujien ja ilmiöiden vaikea määriteltävyys ja mitattavuus, mistä
johtuen tarkastelut ovat yleensä jääneet kuvauksen asteelle. Kuvaa tosin täydentä46

vät kaupungistumismallit, jotka antavat yksityiskohtaisempaa empiiristä tietoa
agglomeraatiosta ja alueiden kehityksestä, esimerkiksi palkkojen osuudesta työvoiman ja tuotannon keskittymisessä (Fingleton 2006).
Vaikka mainitut oppisuunnat esittävät hyvin erilaisia, osin vastakkaisiakin perusteluja kasvusta, yhtä mieltä ne ovat siitä, että kasvun edellytykset vaihtelevat
alueiden kesken suuresti. Luontevimman taustan alueiden rakenteen ja kehityksen
empiiriselle analyysille tarjoaa kysyntälähtöinen kasvunäkemys ottaessaan huomioon yhtäältä alueiden eriasteisen avoimuuden ja viennin kysynnän lähteenä,
toisaalta vientitoimialojen ja alueen muun tuotannon kesken vallitsevan vuorovaikutuksen. Nämä, alueiden kehitystä suuresti erilaistavat rakennetekijät eivät saa
juurikaan huomiota endogeenisessa kasvuteoriassa, jonka ansiot ovat lähinnä
teknologisen kehityksen sekä työvoiman riittävän tarjonnan ja osaamisen pohtimisessa. Aikana, jolloin työttömyys on yleisesti korkealla tasolla ja myös korkeasti koulutettujen piirissä kasvamaan päin, suuri työvoimareservi on enemmän
ongelma kuin vahvuus. Perifeerisillä alueilla työvoiman tarjonta nousee vain
poikkeuksellisen suurissa hankkeissa kasvun rajoitteeksi.
Palvelut ovat menneinä vuosikymmeninä jääneet kasvutarkasteluissa teollisuuden varjoon, kunnes viime vuosisadan lopun voimakas kasvukausi on suunnannut huomiota myös tuotantopalvelujen voimakkaaseen kasvuun, erikoistumiseen ja välilliseen rooliin teollisuuden kasvussa. On herätty kysymään, millainen
asema palveluilla on alueiden taloudellisessa rakenteessa ja kehityksessä. Silti
empiirinen tutkimus palvelujen välittömästä ja välillisestä merkityksestä kansantaloudessa on ollut vähäistä niin Suomessa kuin muissa maissa, alueellisista esimerkeistä puhumattakaan. Tämä tutkimus ja aiemmat tulokseni (Ainali 2004,
2009, 2010) ovat vahvistaneet käsitystäni, että palvelujen aluetaloudellista merkitystä voitaisiin ja tulisi tähänastista enemmän analysoida empiirisesti, panostuotoskehikon tarjotessa sille luontevan menetelmällisen perustan.
Alueiden työllisyyden riippuvuutta toimialojen tuotannosta on vaihtelevissa
määrin sivuttu vientikerrointeoriassa ja alueellisen agglomeraation yhteydessä.
Vientikerrointeoriassa huomio ei ole kohdistunut niinkään työllisyyden ylläpitämiseen kuin vientiteollisuuden kasvun aikaansaamiin työnjaon muutoksiin. Osana
agglomeraatiokeskustelua on pohdittu alueiden erikoistumisen ja viennin kasvun
seuraamuksia alueiden työllisyyteen. Molemmilla tahoilla tarkasteluja ovat sävyttäneet pitkään kestänyt kasvukausi ja oletukset sen jatkumisesta. On myös muistutettu tuotantoperustan riittävästä monipuolisuudesta työllisyyden turvaamiseksi.
Nämä, tutkimuskirjallisuudessa esille tulleet, mutta empiirisiä perusteluja vaille
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jääneet huomiot olkoot osoituksena siitä, että systemaattinen jäsennys toimialojen
tuotannon ja työllisyyden yhteydestä on jäänyt puuttumaan.
Yhtäältä tutkimuskirjallisuuden teoreettiset ja empiiriset kasvutarkastelut, toisaalta alueiden työllisyyttä sivunnut kotimainen keskustelu ovat herättäneet kysymyksiä ja omakohtaisen kiinnostukseni Suomen erikokoisten ja tuotantoperustaltaan erityyppisten alueiden empiiriseen analyysiin. Miten erikoistunut tai monialainen maakuntien tuotantoperusta on, missä määrin toimialat ovat yhteydessä
toisiinsa ja miten nämä piirteet heijastuvat työllisyyden rakenteeseen ja kehitykseen? Ennakkokäsitykseni on ollut, että alueiden tuotannon rakenteella on niiden
työllisyydessä suurempi merkitys, kuin perinteiset kasvuteoriat pystyvät selittämään.
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3

Panos-tuotosanalyysi tarkastelukehikkona

Viime vuosisadan puolivälin vaiheilla Leontiefin (esim. 1953) panos-tuotosmalli
tarjosi perustan talouden rakenteen ja riippuvuuksien analysoimiseksi. Siitä lähtien myös alueellista tilastointia ja menetelmällisiä valmiuksia on kehitetty empiiristä analyysia silmällä pitäen. Panos-tuotostaulujen laatimisesta ja luotettavuudesta sekä panos-tuotosmallin rakenteellisista ratkaisuista ja sovelluksista on
runsain määrin kirjallisuutta. Jatkokehittelyt ovat kohdistuneet lähinnä Leontiefin
avoimen mallin laajentamiseen, sittemmin yleisiin tasapainomalleihin sekä aluetalouden sisäisten ja ulkopuolisten riippuvuuksien analyysiin. Nämä tarkastelut ovat
suurelta osin painottuneet tuotantoon ja sen kasvuun, työllisyyden rakenteen ja
siinä tapahtuvien muutosten jäädessä suhteellisen vähälle huomiolle.
Tämän luvun ensimmäisessä osassa 3.1 esitellään lyhyesti alueellisen panostuotostaulun rakenne ja laatimisperusteet. Mallien esittelyssä, osassa 3.2, rajoitutaan ratkaisuihin, joista on hyötyä työllisyyden rakenteen, erityisesti tavarantuotannon ja palvelujen riippuvuuksien, analyysissa. Palvelujen tuotannossa ja kulutuksessa tärkeässä asemassa ovat kotitaloudet, joiden endogenisoimiseen paneudutaan ensimmäisessä jaksossa. Toisen jakson sisältönä on panos-tuotosmallin
dekomponointi, jonka pohjalta voidaan jäsentää työllisyyden rakenteen alueidenvälisiä eroja ja muutoksia. Kolmanneksi tarkastellaan panos-tuotosmallin mahdollisuuksia toimialojen vuorovaikutuksen analyysissa. Osaan 3.3 on tiivistetty menetelmälliset valinnat tämän tutkimuksen alueellista panos-tuotosmallia varten.
3.1

Aluetalouden rakenne panos-tuotostaulussa

Panos-tuotostilinpito kuvaa eri toimialojen tuotantoa yhtäältä sen käytön, toisaalta
valmistuksessa käytettyjen välituotteiden ja peruspanosten näkökulmasta (taulukko 1). Loppukäyttöä on kaikki toimialojen tuotanto, jota ei käytetä välituotteina.
Vain yhtä aluetta kuvaavassa panos-tuotostaulussa loppukäyttöä on myös välituotteiden vienti muille alueille ja ulkomaille. Toimialojen peruspanoksiin sisältyvät
välituotteiden tuonti, palkansaajakorvaukset, tuotantoverot ja -tukipalkkiot sekä
pääoman kuluminen ja toimintaylijäämä. Peruspanokset lukuun ottamatta välituotteiden tuontia muodostavat toimialojen arvonlisäyksen. Mikäli välituotteiden
ohella myös muut lohkot on kuvattu kattavasti, tuotantojärjestelmä on suljettu.
Tavanomaisempi käytäntö on, että ainakin osa loppukäyttöön sisältyvistä perus-
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panoksista jää kokonaan määrittelemättä.6 Tuotantojärjestelmän kuvauskehikkona
panos-tuotostilinpito ei ota kantaa muuttujien keskinäiseen kausaalisuuteen.
Taulukko 1. Panos-tuotostilinpidon rakenne.
Toimialat

Loppukäyttö alueella
ja sen ulkopuolella

Toimialat

Peruspanokset

X = toimialojen tuotanto omaan

Y = toimialojen tuotanto

Toimialojen tuotanto

ja toistensa välituotekäyttöön

loppukäyttöön

yhteensä

Z = toimialojen käyttämät

W = loppukäyttöön sisältyvät Peruspanokset

peruspanokset

peruspanokset

Toimialojen panokset yhteensä

Loppukäyttö yhteensä

yhteensä

Aloitteen alueellisten panos-tuotostaulujen laatimisesta teki Isard 1900-luvun
puolivälissä, ja 1960-luvulla toteutuivat ensimmäiset aidolle alueelliselle aineistolle perustuvat panos-tuotostaulut ja mallikokeilut Washingtonin osavaltion toimiessa kokeilujen kohteena. Formaaliset puitteet alueelliselle tilinpidolle rakensi
puolestaan Stone (1961), joka myös määritteli eri alueiden ja eri toimialaryhmien
kesken tuotannossa vallitsevat riippuvuudet. Menetelmällisistä valmiuksista huolimatta alueellinen tutkimus eteni hitaasti tuolloisista tilastollisista puutteista johtuen.
Suomessa alueellisen panos-tuotostutkimuksen esiinnousu toteutui Forssellin
ohjauksessa 1980-luvulla. Tuolloin Oulun, Joensuun ja Helsingin yliopistoissa
käynnistyneissä hankkeissa suuren osan tutkimusresursseista vaati itse taulujen
laatiminen. Uuden tulemisen empiirinen tutkimus on kokenut 2000-luvun puolella,
Tilastokeskuksen (2000 ja 2006a) julkaistua kaikille maakunnille laaditut panostuotostaulut ensin vuodelta 1995 ja myöhemmin vuodelta 2002.7
Vuoden 2002 panos-tuotostauluissa tuottavia toimialoja on 27, joista seitsemäntoista ensimmäistä edustaa tavarantuotantoa ja loput kymmenen palveluja.
Tuotannon loppukäyttö on alkuperäisissä panos-tuotostauluissa jaettu seitsemään
6

Forssell (1970) käsittelee yksityiskohtaisesti määrittelyjen ja toimialaluokituksen periaatteita ja
teoriataustaa.
7
Vuoden 2002 alueelliset panos-tuotostaulut eroavat edeltäjistään, vuoden 1995 tauluista, paitsi toimialojen määrän suhteen myös laatimisperusteiltaan (Tilastokeskus 2006c). Sisällöllisiä eroja aiheutuu
alue- ja kansantalouden tilinpidossa toteutetuista uudistuksista, muun aineistoperustan eroavuuksista
sekä menetelmällisistä ratkaisuista. Näistä syistä taulut eivät sellaisinaan sovellu tuotantorakenteen
alueellisten muutosten analyysiin.
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erään, joista osalla on kaikilla alueilla vain vähäinen merkitys. Varsinainen, toimialojen keskinäisiä riippuvuuksia kuvaava panos-tuotostaulu rakentuu yksityiskohtaisemmille tarjonta- ja käyttötaulukoille, joissa tulee esille toimialojen tuotesisältö. Tarjontataulun elementit osoittavat tietyllä toimialalla valmistettujen tavaroiden ja palvelujen rahamääräisen arvon. Alueellista tarjontaa täydentää tavaroiden
ja palvelujen tuonti. Käyttötaulu puolestaan kuvaa tavaroiden ja palvelujen kohdentumista eri toimialoille välituotteiksi sekä lopulliseen käyttöönsä kulutukseen,
pääomanmuodostukseen ja vientiin. Toimialojen kokonaistarjonnan ja -käytön on
oltava yhtä suuret, mitä silmällä pitäen molemmat taulukot on laadittu perushintaisina.
Tuoreemmassa,
vuotta
2002
koskevassa
alueellisessa
panostuotostutkimuksessa maakuntien tarjonta- ja käyttötaulukot on laadittu uuden
kansantalouden tilinpidon SKT2005 mukaisina, lähtökohtana aluetilinpito ja sitä
täydentävät maakunnalliset tilastot sekä koko maan vastaavat tiedot
(Tilastokeskus 2006b). Aluetilinpidon kokonaistuotoksen arvosta noin kahdelle
kolmasosalle on pystytty tuottamaan tarjonta-arviot alueellisesta perusaineistosta.
Sen sijaan toimialojen välituotekäytössä on jouduttu suuremmassa määrin turvautumaan koko maan tuotejakaumiin, joita on sovellettu aluetilinpidon sisältämiin
välituotekäytön summiin. Aineistot eivät sisällä tietoa minkään kahden maakunnan keskenään käymästä kaupasta, mitä varten tilastoja on täydennetty erillisellä,
vuotta 2002 koskevalla kauppavirtaselvityksellä.8
Aineistojen rajoituksista ja kompromisseista huolimatta alueellinen panostuotostaulujen laadinta on toteutettu hyvin yksityiskohtaisella tarkkuudella. Tarjonta- ja käyttöaineiston tuotekirjo sisältää kansantalouden tilinpidon mukaisesti
noin 950 nimikettä, jotka ovat maakuntien tuotannossa vaihtelevasti edustettuina.
Tuotteiden tarjonnan ja käytön tasapainotus on suoritettu 144 tuotteen tasolla, ja
lopullisen panos-tuotostaulukon laskennassa on sovellettu 95 toimialan luokitusta.
Julkistetuissa tauluissa sekä toimialojen että tuoteryhmien määrä on kolmekymmentä. Varsinaista tuotantotoimintaa harjoittavia toimialoja on kaksikymmentäseitsemän.
Myös vuoden 2002 panos-tuotostaulujen soveltamismahdollisuuksia rajoittaa
se, että ne eivät sisällä tietoa alueiden kahdenkeskisistä kauppavirroista. Tutki8

Tämä selvitys on toteutettu laskennallisesti toimialojen tuotetietojen sekä kaupan ja liikenteen alueellisten tilastoaineistojen pohjalta. Sen sijaan vuoden 1995 panos-tuotostaulujen laatimisen yhteydessä
toteutettiin erillinen kauppavirtakysely. Molemmille panos-tuotostauluille yhteistä on, että ne osoittavat vain toimialojen kotimaisen viennin ja tuonnin kokonaisarvon, eivät viennin kohdealuetta eivätkä
tuonnin alkuperäaluetta.
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muksellisesti kiinnostava tieto olisi, missä määrin eri maakuntien ja toimialojen
kotimaanvienti palvelee tietyn maakunnan ulkomaanvientiä esimerkiksi metsäteollisuuden tai teknologiateollisuuden toimialoilla. Näin voitaisiin hahmottaa yli
alueiden ulottuvia jalostusketjuja ja klustereita alueiden erikoistumista kuvastavine tavara- ja palveluvirtoineen. Alueellisten kauppavirtojen tilastoinnin ja mallittamisen vaikeus on yleismaailmallisesti tiedostettu. Viime aikoina esimerkiksi
Polenske ja Hewings (2004) ovat pohtineet niiden moniulotteisuutta ja hierarkkisuutta sekä empiirisistä että teoreettisista lähtökohdista.
3.2

Panos-tuotosmallit

Tässä luvussa esitellään Leontiefin alkuperäisestä panos-tuotosmallista kehitettyjä
versioita ja niiden sovelluksia tutkimuksen aihepiirin näkökulmasta. Perinteisen
mallin endogeenista perustaa laajentamalla saadaan toimialojen tuotannosta kotitalouksille kertyvät tulot ja niille rakentuva kulutus alueellisen vuorovaikutuksen
piiriin. Panos-tuotosmallille rakentuvasta dekomponoinnista on apua työllisyyden
alueellisten rakenne-erojen ja muutosten jäsentämisessä. Mallin blokkiratkaisu
puolestaan mahdollistaa tuotannon osasysteemien, tässä tapauksessa palvelujen ja
tavarantuotannon, keskinäisen vuorovaikutuksen ja työllisyysriippuvuuksien analyysin.
3.2.1 Avoimen panos-tuotosmallin laajentaminen
Ensimmäisissä alueellisissa panos-tuotosmalleissa endogeenisiksi määriteltyjä
olivat vain toimialojen alueelle rajoittuvat välituotekäytön riippuvuudet – eksogeenisiksi oletettujen välituotteiden viennin ja tuonnin kaventaessa osaltaan mallin selitysvoimaa. Suurimpana kehittämistarpeena koettiin aluetaloudessa merkittävien kotitalouksien tulojen ja kulutuksen liittäminen toimialojen tuotantoon
(Hewings 1984, Hewings ja Madden 1995). Lukuisten toteutusten erilaisia lähtöoletuksia ja menetelmällisiä ratkaisuja ovat verranneet muiden muassa Batey ja
Rose (1990) sekä Dietzenbacher ja Lahr (2001). Pyrkimykset kotitalouksien ohella muiden, avoimessa mallissa eksogeenisten sektoreiden mallittamiseen ovat
olleet vähäisempiä  osin muuttujien suuremmassa määrin eksogeenisesta luonteesta, osin tilastollisista rajoitteista johtuen.
Panos-tuotosmallin ensimmäisissä laajennuksissa 1960-luvulla kotitaloudet
liitettiin malliin aggregaattina, jonka tuotti työvoimaa ja käytti panoksina kulutushyödykkeitä. Ensimmäisen kerran tulojen ja kulutuksen osittamisen idea toteutui
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erottamalla työvoiman tulomuutosta johtuva tulojen kasvu tuottavuuden nousun
aikaansaamasta tulojen kasvusta. Alueelle muuttaneen lisätyövoiman tuloihin
mallissa sovellettiin keskimääräisiä kulutuskertoimia, aiemman työvoiman tuottavuuden noususta johtuvaan tulojen kasvuun marginaalisia kertoimia. Kokeilun
suosio jäi vähäiseksi, koska tuottavuuden muutosten osuus tulojen kasvussa osoittautui käytännössä vähäiseksi. Myös mallin perusolettamukset alueen sisäisestä ja
ulkopuolisesta työvoiman kysynnästä on moneen kertaan todettu epärealistisiksi
muutoin kuin poikkeuksellisen voimakkaan kasvun ja työvoiman ylikysynnän
vallitessa.
Pyrkimyksenä oli realistisempi ja yksityiskohtaisempi tulo- ja kulutusriippuvuuksien luokittelu ja liittäminen panos-tuotosmalliin. Keynesiläisen tulonmuodostusprosessin Leontiefin tuotantomalliin yhdisti sitten Miyazawa (1976) osittamalla sekä toimialojen maksamat tulot että niiden kulutuksen tuloluokittain,
mille edellytyksiä oli luonut jälkikeynesiläisten edellisellä vuosikymmenellä toteuttama tulokertoimen disaggregointi. Miyazawan toteuttama laajennus perustuu
kehäpäätelmälle, että yhden tuloluokan tuotannosta saamien tulojen kulutus johtaa edelleen tuotantoon, josta myös muut tuloluokat saavat osansa. Tulo- ja kulutusriippuvuudet malli määritteli tuotannosta käsin, panos-tuotostilinpidolle rakentuen, jolloin instituutioiden keskinäiset tulonsiirrot eivät tulleet esille. Mallin
puutteeksi koettiinkin, ettei funktionaalinen tulonjako suoraan palvellut eri yhteiskuntaluokkien tulonjaon ja hyvinvointierojen analyysia. Talouspoliittinen
analyysi olisi myös edellyttänyt mallin laajentamista ja syventämistä julkisyhteisöjen suuntaan (Polenske 1989).
Kehittämistyön sisältönä 1980- ja 1990-luvuilla oli väestöryhmien sosioekonomisten ja demografisten tekijöiden liittäminen mallin rakenteisiin. Esimerkiksi
Sastry ym. (1989) disaggregoivat tulot ja kulutuksen ikäluokittain. Batey ym.
(1987) puolestaan määrittelivät tulonmuodostuksen ja kulutuksen erikseen työssäkäyville, työttömille ja tulomuuttajille. Näille rakentuvan vuorovaikutuksen
alueidenvälisessä mallikehikossa jäsensivät Madden ja Trigg (1990). Myöhempiä,
eri maita edustavia esimerkkejä sisältyy teokseen Hewings ym. (1999). Myös
työvoiman ammattirakenne alkoi saada huomiota (Holub ja Tappeiner 1989, Ruiz
ja Wolff 1996).
Tulonjakoa ja tuloluokkien keskinäistä riippuvuutta ovat Miyazawan viitoittamalla tiellä analysoineet esimerkiksi Lager (1988), Rose ja Beaumont (1989),
Rose ja Li (1999) sekä Rose ym. (2001). Tarkasteluissa tulee esille eri tuloluokkien kesken taloudessa vallitsevien riippuvuuksien epäsymmetrisyys, mitä selittävät
alempien tuloluokkien kulutuksen suhteellisesti suurempi osuus tuloista sekä
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kulutuksen paikallista tulonmuodostusta suosiva rakenne. Tästä johtuu, että taloudellista aktiviteettia voidaan vahvistaa erityisesti alimmille tuloluokille suunnatuin tulonsiirroin. Tulonjaon näkökulmasta vaikutukset jäävät kuitenkin rajallisiksi, sillä merkittävä osa kerrannaisvaikutuksista vuotaa kohderyhmien ulkopuolelle.
Vuotovaikutukset osoittautuivat ainakin Yhdysvalloissa niin suuriksi, että ylimmät tuloluokat näyttivät hyötyvän alimmille luokille kohdennetuista tulonsiirroista enemmän kuin itse saamistaan.
Panos-tuotosmallin laajennukset ovat edellyttäneet tilinpidon kehittämistyötä,
jota on Stonen (1961) jälkeen tehty paljon myös sosiaalitilinpidon nimissä (esim.
Pyatt ja Round 1985, Pyatt 1991, 1999 ja 2001, Robinson ym. 2001). Alueiden
tilinpidon kehittämiseen ja ulkopuolisten riippuvuuksien mallittamiseen on paneutunut monipuolisimmin Round (1988, 1995 ja 2001), viime aikoina myös
Madsen ja Jensen-Butler (2005). Käytännössä uudistukset ovat silti jääneet pääosin kansantalouden tasolle ja kohdistuneet enemmänkin muuttujien disaggregointiin kuin tilinpidon institutionaaliseen perustaan, jonka tulisi periaatteessa
kattaa myös pääomavirrat. Tarvetta kotitalouksien tilinpidon syventämiseen on
koettu niin Suomessa alueellisten panos-tuotostaulujen laatimisen yhteydessä
(Tilastokeskus 2000) kuin kehitysmaiden tulo- ja hyvinvointierojen analyysissa
(Round 2003). Viime aikoina julkisyhteisöjen ja kotitalouksien tilinpitoa, erityisesti tulonsiirtojen ja työllisyyden tilastointia, on pyritty kehittämään ja yhdenmukaistamaan eurooppalaisella yhteistyöllä (Eurostat 2003).
Alueellisten panos-tuotosmallien laajennukset ovat lukuisista jatkokehittelyistä huolimatta rajoittuneet enimmäkseen kotitalouksien endogenisointiin ja jääneet
yksialueisiksi (Dietzenbacher ja Lahr 2001, Rose ja Casler 1996). Toisaalta nimenomaan kotitalouksien disaggregoinnilla ja endogenisoinnilla on ollut eniten
mielenkiintoa alueellisen tulonmuodostuksen ja väestön hyvinvointierojen näkökulmasta. Muutamassa esimerkissä tulovirtojen analyysiin on sovellettu toiminnallista alueluokitusta. Cohen (1996) on analysoinut kaupunkikeskusten ja niiden
ulkopuolisten alueiden osuutta tulonmuodostuksessa. Jensen-Butlerin ja
Madsenin (2005) työssäkäyntialueita yhdistävässä, sosiaalitilinpidolle rakentuvassa mallissa tuloja erilaistavat paikalliset työmarkkinat ja elinkeinorakenne.
Kysyntäjohteisissa panos-tuotosmalleissa vienti käsitetään täysin eksogeeniseksi muuttujaksi. Myös pääomanmuodostus ja julkinen kulutus ovat yleensä
jääneet eksogeenisiksi eriksi mallissa. Pienissä aluetalouksissa onkin perusteltua
olettaa, että investointien rahoitus tulee merkittävissä määrin alueen ulkopuolelta.
Myös tilastointi asettaa rajoituksensa investointien alueellisten riippuvuuksien ja
dynamiikan määrittelylle. Julkisen kulutuksen liittävät toimialojen tuotantoon
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yhtäältä valtion ja kuntien verotulot, toisaalta palveluihin kohdentuvat menot.
Niiden syntymisen ja käytön kattava endogenisointi edellyttäisi käytännössä alueidenvälistä, sekä alue- että kansantalouden tasolla määriteltyä panos-tuotosmallia,
joka sisältäisi myös tulojen uudelleenjaon eri instituutioiden kesken. Yleisempi
käytäntö on ollut pitää julkinen kulutus itse mallissa eksogeenisena. Menettely
jättää mahdollisuuden arvioida Luptačikin ja Schmoranzin (1980 ja 1986) tavoin
demografisten muutosten tai poliittisten linjausten vaikutuksia aluetaloudessa.
Panos-tuotosmalleissa korkea eksogeenisuuden aste johtaa helposti alueellisten vaikutusten yliarviointiin (Harris 1988, Harrigan ja McGregor 1988, Partridge
ja Rickman 1998, Oosterhaven ja Polenske 2009, Swales 2005). Taustalla nähdään vaikuttavan eonomic base -teorian, jossa päärooli on viennillä ja jossa kulutuksen tai pääomanmuodostuksen tulorajoitteisiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi
huomiota. Kritiikki kohdistuu erityisesti laajoihin alueidenvälisiin mallisysteemeihin, sillä kaikkien alueiden kysyntä ei voi olla ulkopuolelta rahoitettua. Vain
hyvin pienillä alueilla on perusteita jättää kysynnän rahoitus eksogeeniseksi. Kysyntäjohteisia panos-tuotosmalleja on arvosteltu myös siitä, etteivät ne ota huomioon työvoiman alueellisia tarjontarajoitteita, jotka todellisuudessa saattavat
hillitä etenkin suurten kertaluonteisten investointien työllisyysvaikutuksia. Yleensä työvoiman määrä ei kuitenkaan ole noussut kasvun rajoitteeksi ainakaan perifeerisillä alueilla, joilla vallitsee korkea työttömyys. Hyvänä kompromissina
Swales näkee Northin (1955) alkuperäisen vientikerroinmallin laajentamisen
tarjontatekijöiden suuntaan.
Parina viime vuosikymmenenä huomiota panos-tuotosmalleilta ovat etenkin
kansainvälisen kaupan tutkimuksissa vieneet yleiset tasapainomallit (McDonald
ym. 2005 sekä Devarajan ja Robinson 2002). Keskeinen rooli kysynnän ja tarjonnan tasapainossa on tuotteiden ja tuotannontekijöiden hinnoilla. Luontevimmin
tasapainomallit soveltuvat vahvasti intgroituneisiin talouksiin, joissa on hyvät
edellytykset tasapainoehtojen toteutumiselle ja kaupalle. Myös aluetaloudellisessa
analyysissa tasapainomallit ovat saaneet kannatusta (Löfgren ja Robinson 2002,
McGregor ym. 2010). Dietzenbacher ja Lahr (2001) kuitenkin toteavat pienten,
perifeeristen alueiden erityispiirteineen jäävän laaja-alaisissa malleissa helposti
suurten alueiden ja markkinaehtojen varjoon. Myös West (2002) katsoo perinteisten panos-tuotosmallien puolustavan edelleen paikkaansa aluetaloudellisten riippuvuuksien analyysissa – sitä paremmin, mitä pienempiä kohdealueet ovat.
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3.2.2 Dekomponointi
Kaksi vuosikymmentä sitten Forssell (1988, 1989) ja Skolka (1989) tahoillaan
jakoivat kansantalouden tuotannon kasvun panos-tuotosmallin avulla osatekijöihinsä. Tätä dekomponointina tunnettua menettelyä Skolka (1984) oli soveltanut
jo muutamaa vuotta aiemmin työllisyyden muutosten analyysiin, joka sai pian
jatkoa Forssellin (1990) ja Hanin (1995) sovelluksista. Kokonaistyöllisyydessä
kahden ajankohdan välillä toteutunut muutos voidaan selittää kolmella päätekijällään  loppukysynnän määrän ja/tai rakenteen muutoksilla, toimialojen keskinäisissä riippuvuuksissa toteutuneilla muutoksilla sekä toimialojen tuottavuudessa
tapahtuneella kehityksellä. Myös tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus tulee ottaa
huomioon (Dietzenbacher ja Los 1998, Rose ja Casler 1996).
Kansantalouksiin sovelletut dekomponoinnit ovat osoittaneet loppukysynnän
muutosten selittävän oleellisen osan useimpien toimialojen tuotannon kasvusta.
Uusilla, voimakkaasti kasvavilla tai supistuvilla toimialoilla teknologian ja tuotantoriippuvuuksien muutosten merkitys saattaa kuitenkin nousta suureksi
(Feldman ym. 1987, Guilhoto ym. 2001, Wang 1996), varsinkin aluetalouksissa
myös välituotteiden tuonnista riippuen (Holland ja Cooke 1992). Integroituneilla
markkinoilla loppukysynnän ja toimialariippuvuuksien muutokset liittyvät toisiinsa, jälkimmäiset yleensä pidemmällä aikavälillä toteutuen. Viime vuosikymmenellä huomiota sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa ovat saaneet voimakkaasti kasvanut vienti ja siitä riippuva välituotteiden tuonti (Bayert ym. 2008,
Pei ym. 2008). Myös viennin varassa nopeasti kasvaneissa aluetalouksissa tuonti
on osin korvannut kotimaista välituotekäyttöä, mikä on muovannut toimialojen
riippuvuuksia.
Joissakin alueellisissa rakenne- ja kehitystarkasteluissa voidaan nähdä
vaikutteita dekomponoinnista. Siegelin ym. (1995) laajennetulle alueelliselle
panos-tuotosmallille rakentuva jäsennys on tarkoitettu palvelemaan poliittisten
vaihtoehtojen analyysikehikkona. Vaikuttamisen kohteina ovat yhtäältä eksogeenisen loppukysynnän erät kulutus, pääomanmuodostus ja vienti, toisaalta välituotekäytön rakenne tuontiriippuvuuksineen. Kun mallissa on endogenisoitu sekä
kotitalouksien alueellinen tulonmuodostus ja kulutus että pääomatulo ja sille rakentuvat investoinnit, loppukysynnässä tärkeimmiksi vaikuttamisen kohteiksi
jäävät julkinen kulutus ja vienti. Rakennepolitiikan kohteina puolestaan voivat
olla niin välituote- ja tuontiriippuvuudet kuin tulonmuodostus ja kulutus. Loppukysynnän disaggregoinnin tärkeyttä perustelevat Oosterhaven ja van der Linden
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(1997) talouspolitiikan painotuksilla, Dewhurst ja Jensen (1995) alueellisten perus- ja vientialojen jäsentämisellä ja aluetaloudellisella analyysilla.
Dekomponoinneista valtaosa on toteutettu Leontiefin avoimeen panostuotosmalliin, joskin Forssell (1989) suosittaa mallin endogeenisen perustan laajentamista kotitalouksien kulutuksella. Toisaalta Schumann (1994) muistuttaa
loppukysynnän dekomponoinnilla olevan merkitystä ja tulkinnallista sisältöä sitä
vähemmän, mitä suurempi osa loppukysynnästä määräytyy endogeenisesti. Tärkeämpänä tavoitteena Schumann pitääkin itse mallisysteemin laajentamista. Tämän hän puolestaan katsoo vievän edellytyksiä dekomponoinnilta, syinä paitsi
eksogeenisten muuttujien vähäinen määrä myös endogenisoitujen riippuvuuksien
simultaanisuus. Rose ja Casler (1996) sen sijaan eivät näe estettä esimerkiksi tuloja kulutusriippuvuuksien määrittelylle. Palkkatuloilla ja niiden kulutuksella laajennettuun kysyntäjohteiseen malliin dekomponointia ovat hiljakkoin soveltaneet
Chen ja Wu (2008) etsien ratkaisua myös kasvun kolmen komponentin sisällä
toteutuneisiin muutoksiin ja niiden osuuteen kokonaisratkaisussa. Hierarkian eri
asteilla esimerkiksi viennin tai tuonnin rakenteen ja muutosten teoreettisia taustoja voidaan pohtia perusteellisemmin kuin yleisessä ratkaisussa.
Panos-tuotosmallille tyypillisin rajoituksin dekomponointi antaa lähtökohdat
suhteuttaa eri toimialojen kysyntätekijöiden, tuottavuuden ja tuotantorakenteen
muutosten vaikutusta työllisyyteen. Forssellin (1990) sovellus koskee Suomen
työvoiman määrässä ja rakenteissa vuodesta 1970 vuoteen 1980 tapahtuneita
muutoksia. Viittä vuotta myöhemmälle kymmenvuotiskaudelle ajoittuu Hanin
(1995) Japania koskeva työllisyyden muutosten analyysi. Yllätys ei ole, että molemmissa esimerkeissä toimialojen työn tuottavuuden muutoksella sekä loppukysynnän kasvulla ja rakenteellisilla muutoksilla on työllisyyden kehityksessä
paljon suurempi merkitys kuin tuotantoriippuvuuksien muutoksilla. Sama perusasetelma toistuu myöhemmin Kollerilla ja Stehrerilla (2008), jotka jäsentävät
Itävallan viimeaikaisen kansainvälistymisen ja välituotekaupan kasvun vaikutuksia työllisyyteen. Tuloksissa toimialariippuvuuksien muutosten nettovaikutus
kokonaistyöllisyyteen on vain lievästi negatiivinen, sillä tuotannon ulkoistamisen
ja tuonnin kasvun negatiivisten vaikutusten vastapainona myös kotimainen välituotekäyttö on lisääntynyt, sekin voimakkaammin teollisuudessa kuin palveluissa.
Molemmansuuntaiset muutokset ovat painottuneet 1990-luvun lopun voimakkaalle kasvukaudelle.
Huomionarvoista edellä mainituissa tarkasteluissa on myös se, miten loppukäytön rakenne ja sen muutokset heijastuvat työvoiman koulutusrakenteeseen 
viennin vaatiessa erikoistunutta, korkeammin koulutettua työvoimaa kuin tuotanto
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keskimäärin ja lisätessä teknisten ammattiryhmien osuutta työllisyydessä. Keskeinen tekijä korkeakouluasteisen työvoiman lisääntymisessä on kuitenkin ollut
hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvu. Teollisuuden välituotevalmistuksen siirtyminen ulkomaille heikentää työllisyyttä, alimmin koulutettujen piirissä suhteellisesti eniten. Palvelujen ulkoistamisen vaikutukset painottuvat korkeammin koulutettuun työvoimaan, mutta kokonaismäärältään vähäisempinä (Koller ja Stehrer
2008). Edellä mainittuja analyyseja täydentävät Wolffin (esim. 2006 ja 2007)
tarkastelut siitä, miten erityisesti toimialojen tuottavuuden muutokset ovat vaikuttaneet työllisyyden rakenteeseen.
Dekomponointia on jossain määrin hyödynnetty myös kansantalouksien palveluvaltaistumisen analyysissa (Gregory ja Russo 2004, Savona ja Lorenz 2006).
Palvelujen kasvun päätekijäksi on todettu loppukysynnän, erityisesti kotimaisen
kulutuksen, voimakas kasvu, jota alhaisena pysytellyt työn tuottavuus ei ole juurikaan heikentänyt. Myös palvelujen lisääntynyt käyttö välituotteina on vahvistanut niiden osuutta kokonaistuotannossa ja -työllisyydessä, alueittain vaihtelevasti
riippuen tuotannon erikoistumisesta sekä toimialojen kasvuasteesta ja työnjaosta.
Erityyppisillä alueilla toimialojen eriasteinen kasvu sekä viennin ja tuonnin muutokset saattavat erilaistaa työllisyyden kehitystä enemmän kuin niiden soveltaman
teknologian muutokset. Empiiristä tietoa tämäntyyppisten muutosprosessien alueellisesta merkityksestä ei kuitenkaan ole tarjolla.
Tavarantuotannon kansainvälisten kytkentöjen voimistuessa palvelujen suhteellinen asema alueiden tuotantoriippuvuuksissa vahvistuu. Rakenteellisten muutosten kohdentuminen ja suuruus riippuvat myös itse palvelualojen sisäisestä
kehityksestä. Tuotantopalvelujen monipuolistuminen ja kasvu vahvistavat tuotannon riippuvuuksia. Sen sijaan kulutuspalvelujen kytkennät muihin toimialoihin
pysyvät todennäköisesti vähäisinä. Tavarantuotannon ja tuotantopalvelujen osin
vastakkaisista rakenteellisista muutoksista johtuen joidenkin alueiden tuotantorakenne voi muuttua entistä avoimempaan, joidenkin taas suljetumpaan suuntaan.
3.2.3 Toimialojen ja blokkien asema aluetaloudessa
Toimialojen asema ja niiden panoskäyttöön liittyvät riippuvuudet ovat olleet tuotantorakenteen tarkasteluissa keskeisellä sijalla jo Leontiefin (1953) ajoista lähtien. Alueelliset rakenneanalyysit kävivät mahdollisiksi 1970-luvulta, ensimmäisten
Yhdysvaltojen osavaltioille alkuperäisaineistosta laadittujen panos-tuotostaulujen
valmistuttua. Päähuomio kohdistui lähinnä 1960-luvulla toteutuneisiin tuotantoteknologian muutoksiin, mutta jo tuolloin huomattiin kotitalouksien sekä jul58

kisyhteisöjen kulutuksen kasvava rooli rakennemuutoksissa, mikä näkyi palvelujen aseman vahvistumisena suhteessa aiemmin korostuneeseen teollisuuteen
(Beyers 1989, Polenske 1989).
Myöhemmin Jackson ym. (1989) tarkastelivat tuotantorakennetta alueiden
kehittyneisyyttä vasten huomaten, että tuotantoperustaltaan yksinkertaisissakin
aluetalouksissa olivat edustettuina välttämättömät, talouden perustoimintoihin
liittyvät tuotantoriippuvuudet. Taloudellisen kehitysasteen noustessa toiminnot
monipuolistuvat, tuotantohierarkia kasvaa ja toimialojen keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy. Kehityksen kypsässä vaiheessa alueellisen vuorovaikutuksen kasvu
hiipuu ja saattaa jopa kääntyä laskuun. Myöhemmin Hewings ym. (1998) sekä
Okuyama ym. (2006) ovat todenneet, että ratkaiseva syy tuotantoriippuvuuksien
ohentumiseen on toimialojen sisäinen, kansainvälinen kauppa, jota puolestaan
selittävät kasvualojen kansainvälinen disintegraatio ja tuotannon alueellinen pirstoutuminen.
Jackson ym. (emt.) näkevät tärkeäksi keskittyä tuotantorakenteen analyysissa
yhtäältä aluetaloudellisiin perusrakenteisiin, toisaalta muuttuviin, mutta ennustettavissa oleviin riippuvuuksiin. Kolmantena kohderyhmänä kirjoittajat mainitsevat
analyyttisesti mielenkiintoiset riippuvuudet, jotka ovat tuotantorakenteessa keskeisiä ja joilla on systemaattista merkitystä aluetaloudellisessa kehityksessä. Erityisesti näiden vaikutusten jäljittämisen Jackson ym. katsovat edellyttävän tuotantorakenteen hierarkkista analyysia. Tätä ajatusta ovat Sonis ja Hewings (esim.
1988 ja 1991, Hewings ym. 1995, Sonis ym. 1994 ja 2000) vieneet eteenpäin
lukuisissa empiirisissä sovelluksissa. Tarkastelut ovat yleensä perustuneet sosiaalitilinpidolle, jolloin varsinkin kehittyvien talouksien rakenteissa tärkeät tuloriippuvuudet sisältyvät analyysiin.
Jensen ym. (1987 ja 1988) katsovat alueiden perusrakenteen kattavan alueelliset palvelut ja muut välttämättömät toiminnot kuten elintarvikkeiden tuotannon
ja energianhuollon, joiden riippuvuus eksogeenisista tekijöistä on vähäistä.
Keskeinen sija perusrakenteessa on väestön henkilökohtaisilla palveluilla.
Alueiden väestöperustasta, yksityisestä ja julkisesta kulutuksesta riippuvina niiden kehitys on suhteellisen vakaata ja makromuuttujien valossa hyvin ennustettavissa, alueiden kesken myös suuressa määrin yhdenmukaista (West 2001, Thakur
2008a ja 2008b; Chen ja Wu 2008). Tämän taloudellisen ytimen ulkopuolelta
aiheutuvat suurimmat alueittaiset erot ja muutokset tuotannossa, tuloissa ja työllisyydessä. Keskeisiä vaikuttajia ovat vientitoimialat sekä välittömine että muille
toimialoille kohdistuvine välillisine vaikutuksineen. Vientikysynnälle rakentuvan
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tuotannon suuruus suhteessa perustuotantoon vaihtelee alueittain suuresti ja on
vaikeasti ennustettavissa.
Tietä yksittäisten toimialojen aluetaloudelliselle analyysille ja avaintoimialojen määrittelylle on viime vuosisadan puolivälissä avannut Hirshman (1958) kiinnittäessään huomion toimialojen tuotantoketjuissa taaksepäin ja eteenpäin aiheuttamiin kerrannaisvaikutuksiin. Peruslogiikka mukailee Schumpeterin ajatusta
pioneeriyrittäjästä, kasvun avaintoimialojen johtaessa kehitystä ja välittäessä
kasvua niin sanotuille seurannaistoimialoille. Sittemmin avaintoimialoihin on
liitetty lisämerkityksiä juuri teknologisen kehityksen välittäjinä tai kysynnän ja
työpaikkojen hankkimisessa suljetuille toimialoille.
Kvantitatiivisen muodon Hirschmanin käsitteet saivat samaan aikaan vaikuttaneelta Rasmussenilta (1956), joka valjasti Leontiefin käänteismatriisin sarakesummat kuvaamaan toimialojen taaksepäin suuntautuvien kerrannaisvaikutusten voimakkuutta, rivisummat puolestaan eteenpäin suuntautuvien tuotantovaikutusten suuruutta. Lukuarvojen perusteella toimialat voitiin luokitella hierarkkisesti
sen perusteella, miten paljon ne kaikkiaan aiheuttivat tuotantoa edeltäneissä tai
seuraavissa jalostusvaiheissa. Rasmussenin kertoimia onkin sellaisinaan tai jalostuneempina versioina sovellettu runsaasti avaintoimialojen määrittelyyn. Sovellukset ovat saaneet myös kriittistä huomiota, osan siitä tosin kohdistuessa panostuotosmenetelmän yleisiin rajoitteisiin kuten kerrointen kyvyttömyyteen määritellä toimialojen riippuvuuksiin liittyvää kausaalisuutta.
Myös kerrointen tulkinta kasvun avaintoimialojen perustana on herättänyt
vuosikymmenien varrella arvostelua, jonka avasi McGilvray (1977). Tulevien
kasvualojen valinnalle kertoimet ovat riittämätön perusta paitsi staattisen luonteensa vuoksi myös siksi, etteivät ne sisällä tietoa toimialojen tuotantokapasiteetista, saati tulevista investointimahdollisuuksista tai toimialojen markkinaasemasta. Dynaamiseen suuntaan avaintoimialojen tarkastelua on myöhemmin
vienyt etenkin Los (2004) laajentamalla näkökulmaa välituoteriippuvuuksista
pääoman ja työvoiman rakenteeseen ja muutoksiin. Itse kerrointen menetelmällistä perustaa on syventänyt Dietzenbacher (1992). Soofi (1992) puolestaan on nähnyt tärkeäksi arvioida toimialariippuvuuksien monipuolisuutta, ei vain vuorovaikutuksen kokonaisintensiteettiä. Ratkaisevasti avaintoimialakriteerien käyttöarvo
on lisääntynyt Cuellon ym. (1992) laajennuksen seurauksena. Siinä toimialojen
välituoteriippuvuudet on painotettu kertoimin, jotka ottavat huomioon kunkin
toimialan aseman loppukysynnässä.
Tarkastelut toimialojen keskinäisestä asemasta ovat enimmäkseen perustuneet
niiden taaksepäin suuntautuville kerroinvaikutuksille, jotka on helpompi jäsentää
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ja tulkita kuin eteenpäin suuntautuvat vaikutukset. Sovelluksissa suosittu on ollut
myös Cellan (1984) kokonaisriippuvuuksien indikaattori, joka ei kuitenkaan ole
saanut varauksetonta kannatusta hankalan tulkintansa takia. Esimerkiksi
Dietzenbacher ja van der Linden (1997) ovat nähneet antoisammaksi määritellä
erikseen taaksepäin ja eteenpäin suuntautuvat riippuvuudet. On myös epäilty,
tuleeko toimialojen sisäisiä kertoimia ja palautevaikutuksia lainkaan sisällyttää
tarkasteluun. Tuoreemmista sovelluksista on aihetta mainita AndreossoO´Gallaghan ja Yue (2004), Cai ja Leung (2004) sekä Miller ja Lahr (2001). Vuorovaikutuksen erilaiset määrittelyt ovat empiirisissä vertailuissa antaneet hieman
vaihtelevia tuloksia toimialojen (alue)taloudellisesta merkityksestä. Miller ja Lahr
(emt.) kokevat kuitenkin periaatekeskustelun kriteerien paremmuudesta turhaksi,
sillä useimmat pystyvät paljastamaan avaintoimialojen kärkijoukon.
Drejer (1999) toteaa pelkästään panos-tuotosaineistolle rakentuvan analyysin
joka tapauksessa riittämättömäksi kuvaamaan toimialojen asemaa kehittyneessä
taloudessa. Mitä monipuolisemmin kehittynyt ja verkottunut talous on, sitä heikompi on indikaattorien erottelukyky. Toinen peruspuute mittareissa on, että vain
välituotteiden kysyntä- ja tarjontariippuvuuksille rakentuvina ne jo lähtökohtaisesti suosivat teollisuutta palveluihin verrattuna. Kasvun kannalta oleelliseksi
Drejer (emt.) on nähnyt tiedon ja teknologian tason liittämisen osaksi avaintoimialojen määrittelyä. Tässä suhteessa toimialojen välituotteina käyttämät liikeelämän palvelut ja työvoima ovat ratkaisevassa asemassa.
Viime vuosikymmenien suurten rakenteellisten muutosten myötä yksittäisten
avaintoimialojen nimeäminen on menettänyt merkitystään niin alueiden kasvua
kuin työllisyyttä ja tasapainoista aluekehitystä ajatellen. Yhä enemmän onkin
tuotu esille tarve analysoida tuotantotoimintaa useammille toimialoille rakentuvina osakokonaisuuksina, klustereina tai vertikaalisina tuotantoketjuina (Hoen 2002,
Sánchez-Chόliz ja Duarte 2003). Ajatus ei ole uusi, sillä jo puoli vuosisataa sitten
Simpson ja Tsukui (1965) olivat huomanneet toimialojen tuotantoriippuvuuksien
pelkistyvän varsin erityyppisissäkin kansantalouksissa muutamaan, tuotannon
perustoimintoja kuvaavaan blokkiin, jotka ovat rakenteeltaan erilaisia ja toisistaan
jokseenkin riippumattomia. Panos-tuotostaulussa ne keskittyvät välituotematriisin
lävistäjän tuntumaan  poikkeuksena kuitenkin palvelut, joiden käyttö hajautuu
useiden blokkien kesken.
Tavarantuotannon ja palvelujen keskinäistä vuorovaikutusta selittävät panostuotosmallit juontavat juurensa Stonen (1961) muotoilemaan, alueille ja toimialaryhmille soveltamaan blokkiratkaisuun, jonka perusteluna Stone näki paremminkin blokkien riippumattomuuden toisistaan kuin niiden keskinäisen yhteistyön.
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Samoihin aikoihin Miller (1966) sovelsi ratkaisua alueidenväliseen malliin, jolla
hän analysoi erityisesti alueiden keskinäisiä palautevaikutuksia ja niiden merkitystä alkuperäalueelle. Palautevaikutukset osoittautuivat empiirisen aineiston
valossa niin vähäisiksi, että kerroinvaikutusten tarkastelussa voitiin keskittyä
alueiden sisäiseen vuorovaikutukseen ja vuotoihin. Samaan tulokseen on päätynyt
esimerkiksi Susiluoto (1996) Helsingin seudun ja muun Suomen kasvuun
painottuneessa panos-tuotostutkimuksessaan.
Toimialoittaisessa tarkastelussa blokkiratkaisua on alkuvaiheessaan tulkittu
Schultzin (1977) ja Cellan (1984) tavoin toimialan tai blokin hypoteettisena poissulkemisena (Hypothetical Extraction Method, HEM), mikä todellisuudessa toteutuu harvoin kirjaimellisesti. Tuoreemmissa toteutuksissa ajatuksena on enemmänkin toimialan tai toimialaryhmän toiminta osana (alue)taloutta. Esimerkkeinä
voidaan mainita Cain ja Leungin (2004) sovellus maatalouteen ja elintarviketuotantoon, Songin ym. (2005) kiinteistösektoriin kohdistuva analyysi sekä Guon ym.
(1999) malli teollisuuden ja muun tuotannon suhteellisen aseman ja keskinäisten
riippuvuuksien määrittelemiseksi. Dietzenbacher ja Lahr (2008) tarkastelevat,
miten ratkaisussa voidaan ottaa huomioon toimialan kapasiteettirajoituksista tai
yksittäisen tuotantolinjan tai toimipaikan lakkauttamisesta johtuva osittainen
poissulkeminen.
Yleisenä puutteena avaintoimialakriteerien ja blokkiratkaisun sovelluksissa
on pidetty sitä, etteivät ne kata toimialojen tuotannon ja kotitalouksien keskinäisiä,
tulojen syntymiselle ja käytölle rakentuvia riippuvuuksia (Gardenete ja Sancho
2006). Tästä syystä tulokset kuvaavat paremmin teollisuutta kuin palveluja, joihin
tulo- ja kulutusprosessin riippuvuudet painottuvat. Tarkastelun kapea-alaisuus on
ongelma varsinkin teolliselta perustaltaan heikkoja aluetalouksia analysoitaessa.
Szyrmer (1992) puolestaan näkee loppukysynnän korostuvan ratkaisussa liiaksi –
tarkastellen itse tuotantorakennetta alueellisille raaka-aineille ja välituotteille
rakentuvina jalostusketjuina, tuotantovaiheittain.
Palvelujen ja tavarantuotannon keskinäistä vuorovaikutusta kansantaloudessa
ovat panos-tuotosmallin blokkiratkaisun pohjalta tarkastelleet Barker (1990),
Hirvonen (1995) ja Zaytseva (2000). Alueellisessa sovelluksessaan Guo ym.
(1999) osoittavat alueiden tavarantuotannossa keskeisten teollisuudenalojen voimakkaan riippuvuuden vientikysynnästä, mutta myös vahvan riippuvuuden paikallisista palveluista – vientikerroinmallin perusajatuksen mukaisesti. Mallin
ratkaisussa Zaytseva etenee Guota ym. pidemmälle määrittelemällä loppukysynnän osatekijöiden vaikutuksen kuhunkin arvonlisäyksen erään, myös kohdentumisen blokeittain. Määrittelemättä molemmilla jää loppukysynnän merkitys blokki62

en työllisyydelle, johon vaikuttaa myös toimialoittain ja alueittain vaihteleva työn
tuottavuus. Kaikissa esimerkeissä kertautuminen perustuu vain välituoteriippuvuuksille, vailla yhteyksiä tulonmuodostukseen ja -käyttöön.
3.3

Menetelmälliset valinnat ja empiirisen tutkimuksen painotukset

Luvuissa 3.1 ja 3.2 on viitattu joukkoon vuosikymmenien varrella ilmestyneitä
tutkimuksia, joissa panos-tuotosanalyysia on kehitetty sekä rakenneanalyysia että
panos-tuotosmallin selitysvoimaa silmällä pitäen. Laaja-alaisen katsauksen tutkimuksen aihepiiriin tarjoaa kolmiosainen kokoomateos Kurz ym. (1998). Aiemmat
esimerkit menetelmällisestä kehitystyöstä ovat enimmäkseen olleet kansantalouteen sovellettuja ja kohdistuneet joko avoimen kysyntämallin laajentamiseen, sen
blokkiratkaisuun tai tulosmuuttujien muutosten dekomponointiin, yleensä vain
yhteen piirteeseen kerrallaan. Tässä tutkimuksessa alueellista panos-tuotosmallia
on nähty tarpeelliseksi täydentää kaikissa kolmessa suhteessa. Aiemmissa suomalaisissa aluesovelluksissa (esim. Häyrynen 1984, Susiluoto 1996) on jo kokemusta avoimen panos-tuotosmallin laajentamisesta Forssellin (1985) esimerkin mukaisesti – endogenisoinnin kohteena ainakin osa kotitalouksien kulutuksesta. Vieraampia suuntia sen sijaan ovat toimialaryhmien vuorovaikutuksen analyysi ja
muutosten dekomponointi, joista tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpien sovellusten menetelmällisiä piirteitä ja empiiristä kattavuutta jäsentää taulukko 2.
Tutkimuksista Zaytseva (2000) ja Guo ym. (1999) ansaitsevat huomiota
tavarantuotannon ja palvelut erottavalla blokkiratkaisullaan. Myös Gregory ja
Russo (2004) sekä Savona ja Lorenz (2006) ovat paneutuneet mainittujen kahden
blokin keskinäisten riippuvuuksien määrittelyyn ja vuorovaikutuksen analyysiin.
Erityisesti Gregoryn ja Russon (emt.) esitys valottaa panos-tuotosmallin mahdollisuuksia työllisyyden toimialariippuvuuksien jäsentämisessä. Idea tavarantuotannon ja palvelujen sisäisistä ja toisilleen kanavoimista työllisyysvaikutuksista tulee
esille myös Pilatilla ja Wölflilla (2005), mutta menetelmällisesti sovellus on edellisiä vaatimattomampi. Wölfl (2003, 2006) Drejer (1999), Dreder ja Vinding
(2005), Wolff (2006 ja 2007) ovat tarkastelleet riippuvuuksia toimialatasolla,
tuoden erityisesti esille tietointensiivisten liike-elämän palvelujen käytön osuutta
teollisuuden tuottavuuden kasvussa.
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Taulukko 2. Tavarantuotannon ja palvelujen asema tarkasteltuna panostuotoskehikossa.

Forssell (1990) ja Han (1995) ovat panos-tuotosmallin dekomponoinneillaan
avanneet tietä työllisyyden kasvun ja rakenteellisten muutosten analyysille. Tuloksissa tulee selväksi loppukysynnän, erityisesti viennin, vaihtelujen keskeinen
merkitys työllisyyden määrällisissä ja rakenteellisissa muutoksissa jo menneinä
vuosikymmeninä. Tuoreempaa empiiristä tietoa tarjoaa Kollerin ja Stehrerin
(2008) analyysi kansainvälisen kaupan kasvun työllisyysvaikutuksista. Kaikissa
kolmessa tutkimuksessa hitaimmin muuttuvana ja vähiten työllisyyden kehitykseen vaikuttavana taustatekijänä on mainittu tuotantoriippuvuudet. Alueellisessa
vertailussa on kuitenkin syytä korostaa toimialojen erilaista roolia ja keskinäistä
vuorovaikutusta  niiden jakaessa alueilla eri tavoin suhteutuvien viennin ja paikallisen kysynnän työllisyysvaikutuksia toimialojen kesken. Vienti- ja alueellisten
toimialojen kahtiajakoon ovat paneutuneet West (2001) ja Thakur (2008a ja
2008b).
Aineksia sekä dekomponoinnista että blokkiratkaisusta sisältää laaja, kansainvälinen DEMPATEM-hanke (Gregory ym. 2007, Schettkat 2007), jossa on
analysoitu Yhdysvaltojen ja Euroopan kehittyneimpien maiden työllisyyden palveluvaltaistumista aina 1970-luvulta lähtien. Lähtöoletuksina on korostettu eri
toimialojen ja maiden erilaista työn tuottavuuden kehitystä sekä yksityisessä ja
julkisessa kulutuksessa tapahtuneita muutoksia, empiiristen tulosten antaessa
vahvistusta oletuksille. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavin osa hanketta on
Gregoryn ja Russon (2004) panos-tuotosanalyysi palvelujen ja tavarantuotannon
keskinäisistä työllisyysriippuvuuksista. DEMPATEM-hanke on empiiriseltä kattavuudeltaan laajempi kuin muut taulukossa 2 mainitut tutkimukset, mutta se
jättää huomiotta, mikä asema viennillä ja pääomanmuodostuksella  kulutuksen
ohella  on työllisyyden muutoksissa.9
Alueiden työllisyyden näkökulmasta aiempien, kansainvälisten tutkimusten
yleisinä puutteina on todettava ensiksikin kapea, vain toimialojen välituoteriippuvuuksille rakentuva malliperusta, toiseksi aluetaloudellisten esimerkkien puuttuminen ja kolmanneksi se, ettei työllisyyden rakennetta ole määritelty kattavasti
panos-tuotoskehikon mahdollistamissa puitteissa. Rajoittuneisuudestaan huolimatta ne ovat toisiaan täydentäen viitoittaneet tämän tutkimuksen menetelmällisen kehikon laatimista, avaten myös näkökulmia alueelliseen kysymyksenasetteluun ja tulosten tulkintaan.
9

Yhdysvaltojen ja muiden suurten talouksien näkökulmasta on ymmärrettävää rajoittua loppukysynnässä kulutukseen, mutta Suomen kansantaloudessa vientiä ei voi sivuuttaa. Forssellin (2010) tuoreen
tutkimuksen mukaan viennin osuus Suomen kokonaistyöllisyydestä ehti vahvistua kolmeenkymmeneen prosenttiin ennen viime vuosikymmenen lopun globaalia talouskriisiä.

65

Tässä tutkimuksessa panos-tuotosmallin rakentamisessa ja muuttujien määrittelyssä on tehty sovelluksen aihepiiriin liittyviä periaatteellisia valintoja, mutta
myös kompromisseja lähinnä empiirisen aineiston rajoittuneisuudesta johtuen.
Kaikissa aluetalouksissa toimialojen tuotantoa, siinä syntyviä tuloja ja kotitalouksien kulutusta yhdistävien riippuvuuksien voidaan olettaa pysyvän suhteellisen
vakaina, joten niille rakentuva panos-tuotosmalli on luonteva perusta työllisyyden
rakenneanalyysille. Laajennetussakin mallissa osa kotitalouksien kulutuksesta
määräytyy tuotannon ulkopuolisista tuloista, jotka tasapainottavat aluekehitystä ja
työllisyyttä tuotannon vaihdellessa. Täysin eksogeenisia muuttujia mallissa ovat
julkinen kulutus, pääomanmuodostus ja vienti. Julkinen kulutus on haluttu pitää
mallissa toimenpidemuuttujana, jolla työllisyyteen voidaan vaikuttaa. Vienti ja
pääomanmuodostus puolestaan edustavat kysyntää, jonka välityksellä kansainväliset suhdanteet heijastuvat alueiden talouteen.10
Panos-tuotosmallin blokkiratkaisu antaa yksittäisiä toimialoja jäsentyneemmän kuvan tavarantuotannon ja palvelujen suhteellisesta asemasta työllisyyden
aikaansaamisessa ja toteutumisessa. Merkitystä on sekä loppukysynnän rakenteella että tavarantuotannon ja palvelujen keskinäisellä vuorovaikutuksella, joihin
molempiin vaikuttaa alueiden erikoistuminen tuotannossaan. Työllisyysvaikutuksissa oleellinen työn tuottavuus on tavarantuotannossa yleisesti korkeampi kuin
palveluissa, mutta vaihtelee paitsi toimialojen kesken myös samalla toimialalla
alueittain. Nämä eroavuudet antavat aiheen tarkastella myös yksittäisten toimialojen asemaa blokkien rakenteissa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Työllisyyden kasvun ja rakenteellisten muutosten tarkasteluun sovelletaan
dekomponointia, joka jäsentää toimialojen tuottavuuden, loppukysynnän ja keskinäisten riippuvuuksien suhteellista merkitystä työllisyydessä. Ratkaisun soveltamista rajoittaa se, että panos-tuotostaulut ovat käytettävissä ainoastaan yhdeltä
vuodelta. Kasvukaudella yleinen suunta on, että toimialojen tuottavuuden nousu
vähentää niiden työvoiman tarvetta, mutta loppukysynnän kasvu lisää sitä. Alkuperäisen loppukysynnän kohdentumisesta ja toimialojen keskinäisestä työnjaosta
sekä niiden eriasteisesta työvaltaisuudesta riippuu, miten muutosvaikutukset toimialojen kesken kohdentuvat.
Suomen maakunnissa loppukysynnän rakenne vaihtelee suuresti, minkä ohella tuotantorakenne sisäisine ja ulkopuolisine riippuvuuksineen sekä toimialojen
10
Pääpiirtein mallin oletukset mukailevat Thakurin (2008a ja 2008b) ja Westin (2001) kahtiajakoa
alueiden kehitykseen endogeenisesti ja eksogeenisesti vaikuttaviin toimialoihin ja instituutioihin 
lisäpiirteenä kuitenkin, että tässä tutkimuksessa kotitaloudet vaikuttavat osin endogeenisesti, osin
eksogeenisesti.
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eriasteinen työvaltaisuus muodostavat hyvin erilaiset lähtökohdat alueiden työllisyyden rakenteelle ja kehitykselle. Teollisuuden viennillä on yleensä keskeinen
rooli kasvussa ja myös toimialojen kesken toteutuvassa työnjaossa. Toisaalta on
otettava huomioon, että kaikki alueet eivät ratkaisevasti elä teollisuudesta ja että
talous ei aina kasva. Myös osa palvelujen kysynnästä on eksogeenista, perifeerisillä alueilla lähinnä tulonsiirtoihin, urbanisoituneilla alueilla enemmän palvelujen
vientiin ja ulkopuolisen väestön tuloihin perustuvaa. Julkista kulutusta alueiden
kesken voivat erilaistaa väestön ikärakenne, muuttoliike, työttömyysaste ja muut
sosioekonomiset tekijät. Palvelujen tuottavuuden voidaan olettaa muuttuvan kaikilla alueilla hitaasti. Pääomanmuodostuksen asema alueiden loppukysynnässä
vaihtelee, kasvualueilla siihen on tarvetta ja edellytyksiä enemmän kuin taantuvilla alueilla.
Edellä on jo tullut esille, että työllisyyden rakenteellisia muutoksia ja toimialojen keskinäistä työnjakoa on jossain määrin tarkasteltu panos-tuotoskehikossa,
mutta tiettävästi vain kansantalouden tasolla. Gregorylla ym. (2007) pääroolissa
työllisyyden palveluvaltaistumisessa on täysin eksogeeniseksi oletettu kotitalouksien kulutus. Kulutuksen määrällisen kasvun ja rakenteellisten muutosten ohella
keskeisiä tekijöitä ovat toimialojen eriasteinen työn tuottavuus ja sen muutokset.
Myös tavarantuotannon ja palvelujen vaikutus toistensa työllisyyteen on otettu
huomioon, joskaan kulutuskysyntää painottava tarkastelu ei tee sille täyttä oikeutta. Laajempi näkökulma on Ainalilla (2009) sekä Pilatilla ja Wölflilla (2005),
jotka määrittelevät myös viennin palveluissa aiheuttaman työllisyyden. Pilatilla ja
Wölflilla samoin kuin Gregorylla ym. (2007) analyysi perustuu avoimelle kysyntäjohteiselle panos-tuotosmallille, jättäen muutoinkin avoimia kysymyksiä ja
täydentämisen varaa sekä malliperustan että työllisyysanalyysin kattavuuden
suhteen. Kansantalouksia alemmalle aluetasolle ei kummassakaan tarkastelussa
mennä.
Tässä tutkimuksessa työllisyyttä analysoidaan vientiin suuntautuvan Suomen
neljässä maakunnassa, erikokoisilla ja tuotantoperustaltaan hyvin erilaisilla alueilla. Oletukset aluetalouksien toiminnasta ja vaatimukset panos-tuotosmallin laatimiselle ovat monessa suhteessa toisenlaiset kuin aiemmissa, suuriin kansantalouksiin kohdistuneissa vertailuissa. Keskeiset erot voidaan tiivistää seuraavasti:
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

Kotitalouksien kulutuksesta suuri osa toteutuu alueen tuotannossa syntyvien
tulojen varassa. Etenkin yhteiskunnallisten palvelujen tuotannossa tulonmuodostus on alueilla suhteellisen vakaata, samoin kulutuksen rakenne. Kotitalouksien alueelle rajoittuvien tulonmuodostuksen ja kulutuksen endogenisoinnista johtuen kotitalouksien kulutuksen paino eksogeenisessa loppukysynnässä on systemaattisesti vähäisempi kuin kansainvälisissä tarkasteluissa.
Hyvinvointivaltion periaatteiden mukaisesti julkisyhteisöjen osuus alueiden
kokonaiskulutuksessa on suuri, mutta julkisen kulutuksen kytkeytyminen alueen toimialojen tuotantoon epäselvä.
Pääomanmuodostus on pääosin peräisin alueen rakennustoiminnasta, mutta
sen rahoituksen alueellisesta alkuperästä ei ole tietoa.
Alueet ovat keskinäisestä kaupastaan johtuen avoimempia kuin kansantaloudet. Sen lisäksi ulkomaankauppa vaihtelee suuresti alueiden kesken. Etenkin
teollisuuden ulkomaanvienti erilaistaa merkittävästi alueiden loppukysyntää
suhteuttaen myös alueellisen kulutuksen osuutta siinä.
Toimialojen tuotannollinen vuorovaikutus toteutuu alueilla eri tavoin  erilaistavina tekijöinä alueiden erikoistuminen ja toimialojen riippuvuudet ulkopuolisista loppu- ja välituotemarkkinoista, mutta kaikilla alueilla välttämättömänä perustana väestön ja yritysten toimintaedellytykset turvaava tuotanto,
tulot ja kulutus.
Panos-tuotosmallissa käytettävät työpanoskertoimet ja niiden alueidenväliset
erot kuvastavat etenkin teollisuudessa enemmänkin erikoistumista ja paikallista tuotevalikoimaa kuin tuotannon tehokkuutta tavanomaisessa mielessä.

Edellä luetelluista painotuksista johtuen tämän tutkimuksen empiirinen toteutus ja
sisältö eroavat kolmessa suhteessa aiemmista. Ensiksikin tässä arvioidaan kaikkien loppukysynnän erien osuutta kokonaistyöllisyydessä, ottamatta ennakkoon
kantaa niiden suhteelliseen merkitykseen. Toiseksi työn tuottavuus ei saa niin
suurta huomiota kuin kansainvälisissä vertailuissa. Kolmanneksi toimialojen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sen taustoihin paneudutaan edeltäneitä esimerkkejä perusteellisemmin, alueiden erikoistumisen ja avoimuuden näkökulmasta.
Tärkeimpänä menetelmällisenä tavoitteena on määritellä alueen koko työllisyyden kattava mallikehikko, joka mahdollistaa yhtäältä työllisyyden rakenteiden
alueidenvälisen vertailun, toisaalta työllisyyden muutosten rakenneanalyysin.
Empiirinen tarkastelu painottuu vuoden 2002 tuotannon ja työllisyyden rakenteisiin ja sen jälkeisellä viisivuotiskaudella työllisyydessä tapahtuneisiin muutoksiin.
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4

Tutkimuksen menetelmällinen kehikko:
alueellinen panos-tuotosmalli vuodelle 2002

Tutkimuksessa laadittu alueellinen malli perustuu vuoden 2002 panostuotostauluille (Tilastokeskus 2006a). Luvussa 4.1 esitellään panos-tuotosmallin
perusrakenne ja menetelmälliset ratkaisut, jotka määrittelevät alueen tavarantuotannon ja palvelujen tuotannon eksogeenisen loppukysynnän funktiona. Tuotantoratkaisusta johdetaan työllisyyden komponentit luvussa 4.2. Toteutus koskee Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Uudenmaan maakuntia sekä maata kokonaisuudessaan. Vastaavat ratkaisut ovat sovellettavissa mihin tahansa maakuntaan.
4.1

Mallin aineistoperusta, rakenne ja ratkaisu

Vuoden 2002 panos-tuotostauluissa tuottavia toimialoja on 27, niistä seitsemäntoista ensimmäistä edustaa tavarantuotantoa ja loput kymmenen palveluja. Tietyn
toimialan tuotantoon voivat osallistua niin yritykset kuin julkiset organisaatiot ja
yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tässä tutkimuksessa yksityisillä
palveluilla tarkoitetaan toimialoja 1823 ja yhteiskunnallisilla palveluilla toimialoja 2427. Jälkimmäisessä ryhmässä julkisyhteisöjen ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rooli tuotannossa on merkittävä. Toimiala 28, kotitalouksia palveleva toiminta, on jätetty mallin ulkopuolelle siitä syystä, ettei sillä
ole minkäänlaista yhteyttä alueiden muuhun tuotantoon. Tuotannon loppukäyttö
on alkuperäisissä panos-tuotostauluissa jaettu seitsemään erään, joista osalla on
alueilla kauttaaltaan vain vähäinen merkitys. Mallissa kotitalouksien kulutus sekä
kotimaanvienti ja ulkomaanvienti ovat itsenäisesti edustettuina. Sen sijaan voittoa
tavoittelemattomien yhteisöjen verrattain vähäinen kulutus on liitetty julkiseen
kulutukseen. Myöskään varastojen muutos ei tule erikseen esille, vaan se sisältyy
pääoman bruttomuodostukseen.
Panos-tuotosmallin laatimisen lähtökohtana on Leontiefin alkuperäinen kysyntäjohteinen panos-tuotosmalli. Se kuvaa tuotantotoimintaa avoimena, toimialojen välituoteriippuvuuksille rakentuvana järjestelmänä, jossa kaikki valmistus
tähtää loppukäyttöön. Toimialojen kokonaistuotannon ratkaisevat niiden keskinäiselle välituotekäytölle rakentuvat panoskertoimet yhdessä eksogeenisesti määräytyvän loppukysynnän kanssa. Merkitään toimialojen kokonaistuotosta vektorilla x
ja niiden loppukäyttöön menevän tuotannon kokonaismäärää vektorilla y . Näille
muuttujille rakentuva avoin panos-tuotosmalli on muotoa:
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x

Ax

y

I

A

y

By

(1)

Yhtälössä panoskerrointen neliömatriisi A aij
xij/xj liittää toimialojen välituotteiden valmistuksen loppukäyttöön. Välituotteita valmistetaan vain sen verran,
kuin loppukysynnän tyydyttäminen edellyttää. Loppukysyntä käsittää yksityisen
ja julkisen kulutuksen, pääoman bruttomuodostuksen sekä kotimaisen ja ulkomaisen viennin. Ratkaisussa käänteismatriisin B kertoimet osoittavat, minkä verran
kunkin toimialan yhden yksikön suuruinen loppukysynnän erä aiheuttaa välittömästi ja välillisesti tuotantoa.
Kun loppukysynnän y koostumus otetaan huomioon, yhtälön (1) rakenne
voidaan avata muotoon:
x

Ax

yC

yG

yI

y ED

y EF

Ax

y

(2)

Yhtälössä:
x = toimialojen i (i =1,…, 27) kokonaistuotosta kuvaava pystyvektori
A = [aij] = [xij/xj] = matriisi, joka osoittaa toimialojen i valmistamien välituotteiden osuuden toimialojen j (j=1,…, 27) tuotannosta
yC = kotitalouksien kulutus
yG = julkinen kulutus: valtion, kuntien ja yksityisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot
yI = pääoman bruttomuodostus ml. varastonmuutos
yED = vienti muualle maahan
yEF = vienti ulkomaille
yΣ = toimialojen tuotanto loppukäyttöön, yhteensä
Mallissa viisi loppukäytön erää ja niiden yhteismäärä kuvautuvat julkaistujen
panos-tuotostaulujen mukaisesti (27 × 1)-pystyvektoreina, joissa kaikki 27 toimialaa ovat edustettuina. Muilta osin toimialojen tuotanto suuntautuu välituotekäyttöön. Kunkin loppukäytön erän kokonaisosuus tuotannosta vaihtelee neljän tutkimusalueen kesken merkittävästi riippuen niiden erikoistumisesta ja myös välituotekäytön suuruudesta (kuvio 1). Välituotekäytön suurta osuutta alueen tuotannossa voivat selittää raaka-aineiden ja välituotteiden monipuolinen tarjonta, niille
rakentuvat vertikaaliset tuotantoketjut ja kehittyneet tuotantopalvelut – mutta
myös ylivoimaisen vahva, välituotekäyttöä omalla kysynnällään ja tarjonnallaan
hallitseva toimiala.
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Kuvio 1. Alueiden tuotannon kohdentuminen välituote- ja loppukäyttöön (% kokonaistuotoksesta) vuonna 2002.

Yhtälö (2) edustaa perinteistä avointa panos-tuotosmallia, jonka endogeeninen
perusta rakentuu vain toimialojen keskinäisille välituoteriippuvuuksille. Näin
määriteltynä mallin endogeenisuuden aste yltäisi tutkimuksen neljällä kohdealueella kolmenkymmenen prosentin vaiheille, korkeimmaksi Uudellamaalla ja heikoimmaksi Kainuussa. Koko maassa osuus on hieman korkeampi, koska alueiden
keskinäinen välituotekauppa sisältyy endogeenisiin riippuvuuksiin. Mallin endogeenisen perustan laajentamiseksi on syytä pohtia, missä määrin loppukysynnän
erät todellisuudessa riippuvat alueen sisäisistä vs. ulkopuolisista tekijöistä.
Todellisuudessa loppukysynnän eksogeenisuuden aste vaihtelee sen sisällöstä
ja alkuperästä riippuen. Kiistattomimmin alueen ulkopuolelta määräytyvä tekijä
on ulkomaanvienti, joka yksin selittää kasvun perinteisissä vientikerroinmalleissa.
Pohjois-Pohjanmaalla ja varsinkin Lapissa teollisuuden ulkomaanviennillä on
loppukysynnässä erityisen suuri osuus. Tässä tutkimuksessa eksogeeniseksi käsitetään myös kunkin alueen vienti muualle maahan, määrittelemättä erikseen kohdealuetta saatikka alueiden kahdenkeskistä kauppaa. Täysin eksogeenisiksi määriteltyinä koti- ja ulkomaanvienti ovat toisistaan riippumattomia, mikä yhden alueen näkökulmasta lieneekin perusteltua. Useampia alueita ja jalostusvaiheita yh71

distävissä vertikaalisissa tuotantoketjuissa on kuitenkin mahdollista, että yhden
alueen ulkomaanvienti aikaansaa toisella alueella välituotteiden kotimaanvientiä.
Ilmeisesti nämä riippuvuudet painottuvat muutamalle toimialalle ja suurimpiin
yrityksiin yhdistäen niiden eri alueilla sijaitsevia toimipaikkoja.
Vientiä läheisemmin alueelliseen tuotantoympäristöön kytkeytyy pääomanmuodostus, josta suuren osan kattaa alueella toteutuva yksityinen rakentaminen.
Määrällisesti vähäisempi osuus pääoman kertymisessä on julkisilla yhteisöillä.11
Pohjaa pääomanmuodostuksen endogenoisoimiselta vie rahamarkkinoiden globaalisuus, sen ohella myös itse yritysten toiminnan kansainvälisyys. Hämäräksi
jää, mikä osuus investoinneissa on alueen tuotannossa syntyvillä tuloilla, mikä
ulkopuolisilla rahoitus- ja muilla tekijöillä. Tässä tutkimuksessa sekä yksityinen
että julkinen pääomanmuodostus käsitetään kullakin alueella täysin eksogeeniseksi.
Suhdanteittain vaihtelevien viennin ja pääomanmuodostuksen vastapainona
aluekehitystä tasapainottaa kulutus. Perifeerisillä alueilla se täydentää pysyvästi
muutoin yksipuolista kysyntää. Kainuussa julkisella kulutuksella on loppukysynnässä suurempi osuus kuin kolmessa muussa maakunnassa, mistä syystä valtakunnallisilla poliittisilla linjauksilla ja kunnallisilla ratkaisuilla on siellä erityisen
tärkeä merkitys. Uudellamaalla, väestön ja liike-elämän valtakunnallisella keskusalueella, yksityinen kulutus korostuu. Loppukysynnän alkuperä heijastuu
myös sen toimialoittaiseen kohdentumiseen  kulutuksen suuntautuessa kaikilla
alueilla suurelta osin palveluihin, pääomanmuodostuksen rakennustoimintaan,
viennin puolestaan alueittain vaihtelevin osuuksin keskeisille teollisuudenaloille.
Alueittaiset erot koko loppukysynnän toimialajakaumassa johtuvat suurelta osin
viennistä.
Julkista kulutusta hallitsevien peruspalvelujen tulee hyvinvointivaltion periaatteiden mukaisesti määräytyä väestön tarpeista – mukaillen alueiden väestön
määrää, ikärakennetta, sairastavuutta sekä taloudellis-sosiaalisia realiteetteja.
Väestön tarpeiden ja kuntien verotulojen ohella palvelumenojen tasoa ja rakennetta alueiden yläpuolelta säätelevät valtakunnallisesti määritellyt poliittiset painotukset ja rahoitus. Julkisyhteisöille tyypillisiä palveluja tarjoavat jossain määrin
yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joiden kulutuksessa on myös kotitalouksille ja yrityksille ominaisia piirteitä (Hanson ja Robinson 1991). Tässä tut-

11

Osuutta sopisi myös endogeenisen kasvuteorian mukaan vahvistaa, ei kuitenkaan yksityisen pääomanmuodostuksen vaan julkisten palvelumenojen kustannuksella. Tämä on yksi esimerkki siitä, että
loppukysynnän muuttujat eivät todellisuudessa määräydy täysin toisistaan riippumatta.
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kimuksessa ne on liitetty julkiseen kulutukseen paitsi rakenteensa vuoksi myös
siksi, että niiden toiminta riippuu oleellisesti valtion ja kuntien rahoituksesta.
Valtion ja kuntien rinnalla niiden merkitys kulutuksessa on vähäinen.
Julkiset kulutusmenot on mallissa käsitetty eksogeeniseksi muuttujaksi, jonka
taso- ja rakennemuutoksin voidaan vaikuttaa aluetalouden kehitykseen. Työllisyyden rakenteen ja etenkin sen muutosten kannalta merkitystä on myös menojen
rakenteella. Väestön näkökulmasta keskeinen tekijä on menojen jakautuminen
yksilöllisten ja yhteisöllisten kulutusmenojen kesken. Yksilölliset kulutusmenot
kohdentuvat ensisijaisesti terveys- ja sosiaalipalveluihin ja koulutukseen, joiden
kysyntää ja kehitystä määräävät oleellisesti alueen demografiset tekijät, mutta
joita säädellään hyvinvointivaltion periaattein ja kuntien menoin. Mallilla voidaan
arvioida menoissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia alueiden tuotannon ja työllisyyden kehitykseen.
Loppukysynnän eristä lähimmin alueen tuotantoon liittyy kotitalouksien kulutus, sillä toimialoilla maksetuista tuloista merkittävä osa kohdentuu alueella sijaitseviin kotitalouksiin ja niiden toimesta kulutukseen. Tulonmuodostuksessa ja
kulutuksessa keskeinen asema on palveluilla. Määrittelemällä nämä riippuvuudet
endogeenisiksi mallin alueellista selitysvoimaa voidaan jonkin verran lisätä. Vielä
laajemman endogeenisen malliperustan antaisi kotitalouksien ja julkisyhteisöjen
molemminpuolisten meno- ja tulovirtojen määrittely sosiaalitilinpidon tapaan
(Rose ja Stevens 1991). Tietyn alueen näkökulmasta ongelma on, että suuri osa
instituutioiden keskinäisistä rahavirroista on alueelta toiselle ulottuvia ja niiden
alkuperän ja kohdentumisen kattava määrittely edellyttäisi käytännössä alueidenvälistä, koko kansantalouden kattavaa mallia.
Edellä esille tulleet oletukset huomioon ottaen panos-tuotosmallin laajennus
koskee yhtälön (2) termiä y C , joka liittää kotitalouksien kulutuksen toimialojen
tuotantoon. Alueelliseen tulonkiertoprosessiin liittyy kolme vaihetta: tulojen syntyminen, vastaanottaminen ja käyttö.12 Vain siltä osin kuin kaikki nämä vaiheet
toteutuvat samalla alueella, tulonmuodostus- ja kulutusprosessi on siellä täysin
endogeenista, muun osan kulutuksesta jäädessä edelleen eksogeeniseksi. Yhtälön
(3) kuvaamassa laajennetussa mallissa endogeeninen, tuotannosta riippuva kulutus näkyy tulona Fx, ja eksogeenisen loppukysynnän kokonaismäärä on endogenisoidun kulutuksen verran avoimen mallin loppukysyntää pienempi.

12

Rosen ja Stevensin (1991) mukaan alueellisilla tulo- ja menovirroilla voi olla endogeenisissa riippuvuuksissa jopa suurempi merkitys kuin välituoteriippuvuuksilla, jos alue on kovin heikosti teollistunut.
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x = Ax+Fx+

Ĉ

+yG +yI +yED +yEF

Ax+Fx+y

(3)

Yhtälössä:
F= [fij ]= toimialojen tuotannon, tulojen ja kulutuksen alueellisia riippuvuuksia kuvaava kerroinmatriisi, jossa i =1,…, 27 ja j = 1,…,27
y Ĉ = kotitalouksien eksogeeninen kulutus
y = laajennetun mallin eksogeeninen loppukysyntä yhteensä
Eksogeenisen kulutuksen taustalla vaikuttavien tulo- ja kulutusvuotojen osatekijät
vaihtelevat alueittain eri syistä:
–

–
–
–

–

Erilaiset tulonsiirrot, kuten eläkkeet, työttömyys- ja sairauspäivärahat ja opintotuki, ovat eri tavoin edustettuina alueiden kotitalouksien tuloissa. Tällaiset
erät eivät ainakaan suoraan kytkeydy saman alueen tuotantoon, mutta vaikuttavat merkittävästi kulutusmahdollisuuksiin.
Alueen ulkopuolelta saatua palkka- tai omaisuustuloa käytetään kulutukseen
tuloalueella ja päinvastoin.
Verojen ja muiden veronluonteisten maksujen osuus kotitalouksien tuloista
vaihtelee alueittain.
Matkailu ja osa-aika-asuminen hajottavat kulutusta yli aluerajojen. Samaa
vaikutusta on vähäisessä määrin myös työssäkäynnillä ja paikallisella ostoskäyttäytymisellä, jotka yleensä kuitenkin liittyvät alueen sisäiseksi jäävään
keskusta/maaseutu -asetelmaan.
Alueelle kohdentuvan kulutuksen osuutta kaventavat tuonti ja säästäminen.

Maakunnan tasolla kuitenkin merkittävä osa toimialojen tulo- ja kulutusriippuvuuksista rajoittuu samalle alueelle. Sekä eksogeenisen että endogeenisen kulutuksen rakenne on arvioitu panos-tuotostaulujen pohjalta toimialoittain, vain pienin tarkistuksin.
Edellä kuvattujen rajausten perusteella mallin endogeenisen perustan muodostavat toimialojen välituotekäytön riippuvuudet yhdessä alueen kotitalouksiin
kytkeytyvien tulo- ja kulutusriippuvuuksien kanssa. Eksogeenisia vaikutusmuuttujia ovat julkinen kulutus y G , pääomanmuodostus y I , viennin erät y ED ja y EF sekä
kotitalouksien kulutuksesta erä y Ĉ , joka ei riipu alueen omasta tuotannosta. Toimialojen kokonaistuotanto voidaan siis ilmaista yhtälönä:
x = I-A-F)
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{y Ĉ +yG +yI +yED +yEF

I-A-F)

y

(4)

Toimialojen tulo- ja kulutusriippuvuuksien kehä pelkistyy kertoimiin F, joiden
arvioiminen mukailee Forssellin aiempia esityksiä (esim. Forssell 1985).13 Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa on johdettu kotitalouksien kulutukseen käytettävissä olevien tulojen osuus eri toimialoilla syntyvistä tuloista. Merkitään näitä
osuuksia kertoimilla gj (j=1,…,27). Kertoimet on saatu, kun toimialojen kaikkiaan
maksamien työtulojen tuotanto-osuudesta on vähennetty verojen ja sosiaaliturvamaksujen sekä säästöjen osuus.
Toimialojen i kysynnäksi tulokertoimet on kohdennettu niiden kulutusmenoosuuksien c i 1, … , n suhteessa. Nämä osuudet perustuvat alueellisten panostuotostaulujen sisältämään kotitalouksien kulutusmenorakenteeseen, mutta eivät
sellaisinaan. Panos-tuotostauluissa kulutusmenot sisältävät myös alueen ulkopuolisten kotitalouksien kulutuksen, joka ei liity alueella syntyviin tuloihin ja on
jätetty riippuvuuksien ulkopuolelle. Toimialojen tuotannon sekä kotitalouksien
saamien tulojen ja kulutuksen väliset riippuvuudet määrittelee pystyvektorin c ja
vaakavektorin g tulona saatu matriisi F=[cigj]=[fij], missä i=1,…,27 ja j=1,…,27.
Kerroin fij osoittaa, mikä osuus toimialan j yhden tuotantoyksikön valmistuksessa
syntyneestä tulosta kohdentuu kotitalouksien kulutuksen välityksellä kysynnäksi
toimialalle i.
Alueellisen tulo- ja kulutusprosessin osittainen endogenisoiminen laajentaa
panos-tuotosmallia kuvion 2 (Ainali 2004, 375) osoittamalla tavalla. Jotta toimialojen tuotannon ja kotitalouksien väliset tuloriippuvuudet on voitu rajata erilleen
muusta taloudesta, on panos-tuotostaulujen tuotannontekijätuloihin sovellettu
institutionaalista luokitusta. Katkoviivalla merkityt riippuvuudet kuvaavat mallin
tulonkiertoon liittyviä eksogeenisia vuotoja, jotka kytkevät kotitalouksien tulonkäytön muihin instituutioihin sekä alueen ulkopuolisiin tuotemarkkinoihin. Endogeenisen vaikutusketjun ulkopuolelle jäävät kotitalouksien saamat tulonsiirrot ja
omaisuustulot, jotka eivät määräydy toimialojen tuotannosta. Niiden aikaansaama
kulutus on mahdollista liittää eksogeeniseen loppukysyntään omana eränään,
vastaavasti kuin julkiset kulutusmenot. Tulosmuuttujana mallissa on toimialojen
kokonaistuotoksesta riippuva työllisyys.
Tuotannossa syntyvien tulojen alueellista kulutusta kuvastavan matriisin F
kertoimet lisäävät toimialojen tuotantoa sitä enemmän, mitä suurempi osuus palkoilla ja muilla kotitalouksien tuloilla on niiden panosrakenteessa. Laajennetun
mallin käänteismatriisin valossa monilla palvelualoilla onkin huomattavasti suurempi aluetaloudellinen merkitys, kuin pelkästään tuotantoriippuvuuksille raken13

Periaatteessa samaa ratkaisua ehdottaa Schumann (1994) toteuttamatta sitä kuitenkaan empiirisesti.
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tuvat avaintoimialakriteerit antavat ymmärtää. Finanssipolitiikkaan reagoivina
tulo- ja kulutusriippuvuuksilla on sijansa myös tulevissa rakennemuutoksissa.14
Kotitalouksien kulutuksen osittainen endogenisoiminen pienentää eksogeenisen loppukysynnän määrää alkuperäisestä. Sen jälkeenkin eksogeenisen loppukysynnän osuus tuotannosta jää Pohjois-Suomen maakunnissa runsaaseen kuuteenkymmeneen ja Uudellamaalla vajaaseen kuuteenkymmeneen prosenttiin kokonaistuotannosta, koko maassa osuus on noin puolet. Koska palveluilla on kotitalouksien kulutuksessa hallitseva rooli, tavaroiden paino loppukysynnässä on
laajennetussa mallissa suurempi kuin avoimessa mallissa.
toimialoille
kohdistuva
loppukysyntä

toimialojen
tuotanto

endogeenisen
kulutuksen
kohdentuminen
toimialojen tuotantoon

tuonti
työllisyys

palkat ja
yrittäjien tulot

kotitalouksien
kokonaiskulutus

kulutus alueen
ulkopuolella

tulojen institutionaalinen luokitus
verot

maksetut
tulonsiirrot

kotitalouksien
käytettävissä
olevat tulot

säästöt

Kuvio 2. Panos-tuotosmallin rakenne.

14

Tulo- ja kulutusriippuvuuksien rooli kerroinprosessissa ansaitsisi oman tutkimuksensa, jossa tulisi
perusteellisesti esille alueiden vienti- ja palvelualojen erilainen asema tulonmuodostuksessa ja tulojen
käytössä. Tilastoissa puolestaan tulisi paneutua nykyistä yksityiskohtaisemmin alueellisten tuotanto-,
tulo- ja kulutusaineistojen yhteensovittamiseen ja erien alueelliseen rajaukseen.
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Yhtälön (4) ratkaisun sisältämä käänteismatriisi kuvaa toimialojen välituoteriippuvuuksien ja "keynesiläisten" tulo-kulutusriippuvuuksien yhteisvaikutusta tuotannossa. Kullakin toimialalla tuotannon kokonaismäärään vaikuttavat erilaiset,
joko menneen kehityksen seurauksena muotoutuneet tai poliittisessa vaikutuskentässä määräytyvät rakennetekijät, jotka Siegelin ym. (1995) tapaan voidaan
jäsentää seuraavasti:
tuotantoriippuvuudet:
–
–

välituotekäytön osuus kunkin toimialan tuotannosta
tuonnin osuus välituotekäytöstä

tulo- ja kulutusriippuvuudet:
–
–
–
–

palkansaajien ja ammatinharjoittajien tulojen osuus toimialojen tuotannosta (taustatekijöinä työvoiman määrä ja palkkataso)
tuloista kotitalouksille jäävä osuus, johon vaikuttavat alueittain vaihtelevat veroaste ja kotitalouksien maksamat tulonsiirrot
kotitalouksien säästämisaste
kulutuksen rakenne ja endogeenisuuden aste

Rakenneparametrien pysyessä kiinteinä tuotannon muutosten alkuperä on lähinnä
julkisen kulutuksen taso- ja rakennemuutoksissa, pääomatavaroiden kysynnässä
tai viennissä. Näihin tekijöihin verrattuna kotitalouksien kulutuksen merkitys on
kaventunut mallin laajennuksen myötä vähäiseksi. Pienillä alueilla kuitenkin kapea elinkeinoperusta, väestön ikääntyminen ja rakennetyöttömyys heikentävät
työhön osallistumisastetta ja lisäävät riippuvuutta tuotannon ulkopuolisista tuloista.
Mallissa välituotekäytön riippuvuudet perustuvat suoraan maakuntien ja koko
maan vuoden 2002 panos-tuotostaulujen aineistolle. Se sisältää myös tiedot toimialoilla maksetuista palkoista, mutta ei yrittäjien tulosta.15 Muiltakin osin tuloja kulutusriippuvuuksien arviointiin on liittynyt monia eri vaiheita ja arvionvaraisuutta. Panos-tuotosaineistojen ohella keskeisintä aineistoperustaa ovat
kotitalouksien alueellinen tilinpito (Tilastokeskus 2007a) sekä alueellinen tulo- ja
varallisuustilasto (Tilastokeskus 2007b). Perusongelma riippuvuuksien alueellisessa rajaamisessa on, että panos-tuotostilinpito kuvaa tuotantoa toimipaikkojen
15

Aitojen tietojen puuttuessa yrittäjien tulot on arvioitu aluetilinpidon (Tilastokeskus 2006d) toimialoittaisten tilien pohjalta. Kullakin toimialalla toimivien yrittäjien keskitulo on oletettu yhtä suureksi
kuin palkansaajilla, samaan tapaan kuin Susiluodon (1996) tutkimuksessa.
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sijainnin, kotitalouksien tilinpito taas tuloja saavien ja käyttävien kotitalouksien
sijainnin perusteella. Periaatteessa kuitenkin kaikki muut riippuvuudet paitsi valtakunnallinen säästämisaste rakentuvat alueellisille aineistoille.
Matriisien A ja F kerrointen välityksellä toimialojen tuotevalikoima, teknologia ja kauppa sekä kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen erilaistavat alueiden
tuotantomaisemaa toisiinsa ja koko maahan verrattuna. Kun päähuomio on toimialojen tuotannossa eikä tulonjaossa, mallin tuotanto- ja kulutusriippuvuuksia ei
ole välttämätöntä analysoida erikseen, vaan tarkastelu voidaan perustaa summakertoimille D
A
F .
Laajennetun panos-tuotosmallin tuotantoratkaisu yhtälössä 4 osoittaa kaikkien 27 toimialan tuotannon niiden loppukysynnän funktiona. Samaa malliperustaa
voidaan soveltaa osittaisratkaisuun, joka määrittelee blokkien loppukysynnän
aikaansaaman tuotannon ja sen kohdentumisen blokkien kesken. Blokki 1 kuvaa
toimialoille 117 rakentuvaa tavarantuotantoa ja blokki 2 palveluja, joita edustavat toimialat 1827. Tältä pohjalta kulutusosuuksilla laajennettu panoskerroinmatriisi D jakautuu neljään osamatriisiin:
D11 = tavarantuotannon toimialojen 117 keskinäiset riippuvuudet
D22 = palvelutoimialojen 1827 keskinäiset riippuvuudet
D12 = palvelujen tuotannon ja tulojen aiheuttama, tavarantuotannon toimialoille kohdistuva kysyntä
D21 = tavarantuotannon ja tulojen aikaansaama palvelujen kysyntä
Kun myös kokonaistuotanto x ja loppukysyntä y jaetaan blokeittain, panostuotosmallin rakenne voidaan kirjoittaa muodossa:
x
x

D
D

D
D

x
x

y
y

(5)

Toimialojen tuotanto kiinnittyy blokkien sisäisten ja keskinäisten rakenneparametrien välityksellä molempien blokkien loppukysyntään. Loppukysynnän toimiala- ja blokkijakauma riippuu sen alkuperästä. Jaetaan siis tavaroiden ja palvelujen loppukysyntä alkuperänsä mukaisesti viiteen osatekijään kuten yhtälössä (2):
Ĉ,

+yG,1 +yI,1 +yED,1 +yEF,1

Ĉ,

+yG,2 +yI,2 +yED,2 +yEF,2

(6)

Ylempi yhtälö kuvaa kunkin toimialan 117 valmistamien tavaroiden loppukäyttöä: erä y Ĉ, kulutusta alueen kotitalouksissa ja erä y G,1 julkisyhteisöissä, y I,1 pää78

omanmuodostusta, y ED,1 vientiä muualle maahan ja y EF,1 vientiä ulkomaille.
Alempi yhtälö määrittelee toimialojen 1827 tuottamien palvelujen käytön vastaavissa kohteissa. Merkitään nyt rakenneyhtälön (5) ratkaisu tiivistetyssä muodossa:
(7)
Osamatriiseihin B i 1,2 sisältyvät kertoimet kuvaavat blokkien sisäisiä ja
niitä yhdistäviä tuotanto- ja kulutusriippuvuuksia, jotka muodostavat perustan
tuotannon kertautumiselle ja toimialojen keskinäiselle työnjaolle. Yhtälöparin
ratkaisussa osamatriisien sisältö määräytyy seuraavasti:
B11

I

B
B
B

D
I

I

I

D

D

D

B D

D B D
I

D

I

D

D

D B
I

D

Osamatriisi B11 osoittaa tavarantuotannon toimialojen omasta loppukysynnästään
(=1 kaikilla toimialoilla) saaman tuotannon, osana sitä välituotteina käytettyjen
palvelujen tuotannosta takaisin tavarantuotantoon palautuvat vaikutukset. Tavarantuotannon palveluista saamat palautevaikutukset voidaan ratkaista myös erikseen erotuksena B
I D
, jonka jälkimmäinen termi sisältää pelkästään
tavarantuotannon sisäisille riippuvuuksille rakentuvat tuotantokertoimet. Osamatriisi B22 kuvaa palvelutoimialojen kokonaistuotantoa niiden kunkin loppukysynnän ollessa yhden yksikön suuruinen. Myös tämä osamatriisi sisältää toisesta
blokista palautuvat vaikutukset.
Kolmas osamatriisi B12 määrittelee tavarantuotannon, joka välillisesti tarvitaan palvelujen loppukysynnän tyydyttämiseen. Palvelublokin näkökulmasta nämä kertoimet ovat ulkopuolisista tuotantoriippuvuuksista johtuvia vuotoja, jotka
ovat analogisia alueidenvälisissä malleissa määriteltyjen tuontivuotojen kanssa.
Neljäs matriisi B21 osoittaa tavaroiden loppukysynnän palveluissa vaatiman tuotannon, jota perinteiset vientikerroinmallit korostavat. Nämä vaikutukset yhdessä
itse tavarantuotantoon kohdistuvien tuotantovaikutusten B kanssa määrittelevät
tavaroiden loppukysynnän kaikkiaan aikaansaaman tuotannon. Avain vientikerroinmallien ytimeen on loppukysynnän alkuperän erittely, joka mahdollistaa teollisuuden vientiin liittyvän palvelutuotannon rajaamisen.
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Vanhastaan tavarantuotannosta palveluihin suuntautuvat vaikutukset on tulkittu vetoavuksi palveluille, joille teollisuuden avainalat turvaavat kysynnän –
yhtäältä tuotantopalveluihin suuntautuvien välituoteriippuvuuksien kanavoimina,
toisaalta niiden tulonmuodostuksen turvatessa väestön kulutuksen. Viime vuosikymmeninä tuotantopalvelujen profiili on noussut, ja niiden vuorovaikutus tavarantuotannon kanssa on osoittautunut osin molemminpuoliseksi. Edellä on jo
tullut esille, että erityisesti tietointensiivisten palvelujen tarjonnalla ja käytöllä
voidaan nostaa teollisuuden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Perusoletus teollisuuden viennistä kasvun perustana on silti säilynyt, eikä blokkien vastakkaissuuntainen riippuvuus ole herättänyt tutkimuksessa juurikaan kiinnostusta. Osaltaan sitä
selittää se, että varsinkin työvaltaisissa yhteiskunnallisissa palveluissa tavarapanosten käyttö välituotteina on vähäistä. Tärkeämpi vaikutuskanava tässä suunnassa ovat palveluissa toteutetut laiteinvestoinnit, jotka eivät edellä määritellyissä
toimialariippuvuuksissa näy.
4.2

Työllisyyden määräytyminen

Panos-tuotosmallien blokkitarkasteluissa päähuomio on yleensä ollut tuotannossa.
Työmarkkinoiden ja väestön toimeentulon näkökulmasta keskeisempi analyysin
kohde on työllisyys. Blokkiratkaisu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella tavarantuotannon ja palvelujen asemaa työllisyydessä kahdesta näkökulmasta, sekä niiden aikaansaamien työpaikkojen että niiden tuotannossa toteutuneen työllisyyden
perusteella. Jaksossa 4.2.1 tarkastellaan työllisyyden määräytymistä loppukysynnästä sekä kohdentumista tavarantuotannon ja palvelujen kesken. Edellisessä
luvussa 4.1 esiteltyjen loppukysynnän ja tuotantoriippuvuuksien ohella työllisyyden määrään ja rakenteeseen vaikuttaa toimialojen erilainen työn tuottavuus. Jaksossa 4.2.2 panos-tuotosmalliin sovelletaan dekomponointia, tarkoituksena arvioida toimialojen loppukysynnän, keskinäisten riippuvuuksien ja työn tuottavuuden osuutta työllisyyden muutoksissa, tässä tapauksessa aikavälillä 2002–2007.
4.2.1 Tavarantuotannon ja palvelujen työllisyys kahdesta
näkökulmasta
Laajennetussa panos-tuotosmallissa toimialojen kokonaistyöllisyyden kertoimet
määräytyvät niiden välittömien työpanoskerrointen, vaakavektorin t
t ,…,t
sekä yhtälön (4) käänteismatriisin tulona:
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t

t I

A

F

tB

(8)

Tuloksena saadut kertoimet t*
t1*,…, t27* osoittavat, minkä verran kullakin
toimialalla oletettu yhden yksikön suuruinen loppukysyntä kaikkiaan aiheuttaa
alueella työllisyyttä. Panos-tuotostaulujen työpanoskertoimet määrittelevät toimialojen työllisyyden suhteessa kiinteähintaiseen kokonaistuotantoon kiinteäksi,
jolloin kysynnän lisääntyessä työllisyyden oletetaan kasvavan samassa suhteessa.
Todellisuudessa tuottavuuden nousu vähentää työvoiman tarvetta, minkä vuoksi
yhtälön (8) ratkaisua on pidettävä työllisyysvaikutusten ylärajana.
Blokkien kokonaistyöllisyyden kertoimet johdetaan samalla tavalla, kertomalla yhtälön (7) tuotantokertoimet vastaavilla työpanoskerrointen vektoreilla
t
t ,…,t
ja t
t , … , t . Tavaroiden loppukysynnän (kullakin toimialalla =1) kaikkiaan aiheuttamat työllisyysvaikutukset jakautuvat blokkien kesken
seuraavasti:
t

t B

t B

(9)

Ratkaisun ensimmäinen osatekijä sisältää tavaroiden loppukysynnästä itse tavarantuotannossa välittömästi ja välillisesti toteutuvan työllisyyden. Jälkimmäinen
erä puolestaan osoittaa tavarantuotannon aktivoiman, palvelujen tuotantoon kohdentuvan työllisyyden. Osa palvelujen työllisyydestä tukeutuu siis teollisuuden
tuotantoon. Riippuvuus on ilmeinen tuotantopalveluissa, mutta koskee jossain
määrin myös väestön peruspalveluja, joiden kulutus riippuu teollisuudessa ja
muussa tavarantuotannossa syntyvistä tuloista. Vastaavasti määräytyvät kullakin
palvelutoimialalla oletetun yhden yksikön suuruisen loppukysynnän aiheuttamat
työllisyysvaikutukset:
t

t B

t B

(10)

Jälkimmäinen termi kuvaa kokonaistyöllisyyttä itse palvelublokin toimialoilla ja
ensimmäinen erä endogeenisten riippuvuuksien välityksellä tavarantuotannossa
toteutuvaa työllisyyttä. Tuotannon välittömästi vaatiman työpanoksen ohella alueittaisia eroja kertoimiin voivat aiheuttaa palvelublokin sisäinen verkottuminen
sekä vuorovaikutus tavarantuotannon kanssa.
Työllisyyden kokonaisasetelmaa havainnollistaa kuvio 3. Siinä termi tBy kattaa kaikkien toimialojen ja koko loppukysynnän aikaansaaman työllisyyden, joka
kokonaismäärältään vastaa aluetilinpidossa tilastoitua työllisyyttä. Tavarantuotannon ja palvelujen aikaansaaman työllisyyden ratkaisevat niiden loppukysyntä y1
ja y2 sekä yhtälöiden (9) ja (10) tuloksena saadut kokonaistyöllisyyden kertoimet.
Kun kohdeblokkien itse aikaansaamaan työllisyyteen lisätään niiden toisesta blo81

kista vastaanottamat työllisyysvaikutukset, saadaan yhtäältä tavarantuotannossa,
toisaalta palveluissa kaikkiaan työskentelevien henkilöiden määrä. Näin tulee
määritellyksi blokkien kesken toteutuva työnjako. Mikäli blokkien toisilleen välittämät työllisyysvaikutukset eivät satu olemaan yhtä suuret, tavarantuotannon ja
palvelujen keskinäinen asema työllisyyden toteuttamisessa on eri kuin työpaikkojen hankkimisessa. Ilmeistä on, että epäsymmetrisyys ilmenee työllisyydessä
voimakkaampana kuin tuotannossa palvelujen suuremmasta työvaltaisuudesta
johtuen.
loppukysynnästä kaikkiaan
aiheutuva työllisyys
T= tBy

tavaroiden loppukysynnästä
(t1B11+t2B21)y1

tavarantuotantoon
kohdentuva
t1B11y1

palveluista
tavarantuotantoon
t1B12y2

tavarantuotannossa toteutuva
t1(B11y1 +B12y2)

palvelujen loppukysynnästä
(t1B12+t2B22)y2

tavarantuotannosta
palveluihin
t2B21y1

palveluihin
kohdentuva
t2B22y2

palveluissa toteutuva
t2(B21y1+B22y2)

työllisyys yhteensä
t1(B11y1 +B12y2)+t2(B21y1+B22y2) = T

Kuvio 3. Tavarantuotannon ja palvelujen aikaansaama ja toteuttama työllisyys.

Aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Gregory ym. 2004, Pilat ja Wölfl
2005) on tullut esille, että maiden rakenteellisista eroista huolimatta tavarantuotannon ja palvelujen merkitys työpaikkojen luomisessa on tasaväkisempi, kuin
julkinen keskustelu on antanut ymmärtää – merkittävän osan tavarantuotannon
työllisyysvaikutuksista hajautuessa teollisuuden vertikaalisten tuotantoketjujen
kanavoimina muille toimialoille ja nimenomaan palveluihin. Alueilla tuotannon
erikoistuminen lyö leimansa sekä loppukysynnän rakenteeseen että toimialariip82

puvuuksiin erilaistaen niiden molempien välityksellä työllisyyden rakennetta.
Kolmas, työllisyyttä blokkien kesken jakava tekijä ovat toimialojen työpanoskertoimet, jotka heijastavat sekä tuotannon että työllisyyden alueellisia erityispiirteitä.
Kuvion 3 määrittelyt eivät tuo esille, mikä osuus loppukysynnän alkuperällä
ja eri toimialoilla on työpaikkojen syntymisessä ja kohdentumisessa. Kun mallissa
blokkeihin kohdistuvan loppukysynnän, tavarantuotannon y1 ja palvelujen y2,
alkuperä on määritelty yhtälöiden (6) osoittamalla tavalla, voidaan ratkaista, mikä
määrä niiden työpaikoista on alueen yksityisen ja julkisen kulutuksen, pääomanmuodostuksen ja viennin varassa. Taulukko 3 kattaa tavarantuotannossa kaikkiaan
toteutuvan työllisyyden. Sarakkeet osoittavat työllisyyden alkuperän, rivit puolestaan työllisyyden jakautumisen välittömiin ja välillisiin työpaikkoihin. Kahdella
ensimmäisellä rivillä vaikutusten alkuperä on itse tavarantuotannon loppukysynnässä. Välillisiä työllisyysvaikutuksia tavarantuottajille kertyy paitsi niiden keskinäisestä tuotantoriippuvuudesta myös palautevaikutuksina palvelujen tuotannosta.
Sen sijaan kolmannen rivin erissä työllisyyden alkuperä on palvelujen loppukysynnässä. Vastaavasti taulukon 4 palvelujen työllisyys koostuu loppukäyttöön
kohdentuvien palvelujen vaatimasta välittömästä työpanoksesta, itse palvelujen
blokkiin kohdistuvista välillisistä työpaikoista sekä tavaroiden loppukysynnän
aikaansaamista palvelutyöpaikoista.
Taulukoiden 3 ja 4 yhdessä sisältämät kolmekymmentä komponenttia määrittelevät tyhjentävästi alueen työllisyyden rakenteen, sen määräytymisen eksogeenisista loppukysynnän eristä ja kohdentumisen tuotantoblokkien kesken. Näkökulma on laajempi kuin monissa aiemmissa osittaistarkasteluissa, jotka painottuvat lähinnä blokkien sisäisiä kerroinvaikutuksia ja keskinäisiä riippuvuuksia
kuvaavien tuotantokerrointen määrittelyyn. Menetelmällistä vastaavuutta tähän
tutkimukseen on eniten Guon ym. (1999) ja Zaytsevan (2000) esimerkeissä, joissa
analysoidaan tavarantuotannon ja palvelujen vuorovaikutusta tuotannossa. Yhteys
blokkien työllisyyteen jää kuitenkin molemmilla määrittelemättä. Stelder ja
Oosterhaven (1995) puolestaan ovat soveltaneet blokkiratkaisua työllisyyden
tarkastelussa, mutta heillä kiinnostuksen kohteena ei ole eri toimialaryhmien,
vaan alueiden vaikutus toistensa työllisyyteen.

83

84

Yhteensä

loppukysynnästä

Välillinen palvelujen

loppukysynnästä

Välillinen tavaroiden

tuotannossa

Välitön tavaran-

t y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t y Ĉ,

kulutus

Kotitalouksien eksog.

t y G,

t B y G,

t B y G,

t B y G,

t B y G,

t y G,

Julkinen kulutus

Taulukko 3. Tavarantuotannon työllisyyden komponentit.
Pääoman-

t y I,

t B y I,

t B y I,

t B y I,

t B y I,

t y I,

muodostus

t y ED,

t B y ED,

t B y ED,

t B y ED,

t B y ED,

t y ED,

Vienti kotimaahan

t y EF,

t B y EF,

t B y EF,

t B y EF,

t B y EF,

t y EF,

Vienti ulkomaille

t B y

t y

t B y

t B y

t B y

t y

Yhteensä
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Yhteensä

loppukysynnästä

Välillinen tavaroiden

loppukysynnästä

Välillinen palvelujen

Välitön palveluissa

t y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t B y Ĉ,

t y G,

t B y G,

t B y G,

t B y G,

t B y G,

t y G,

kulutus

t y Ĉ,

Julkinen

Kotitalouksien
eksog. kulutus

Taulukko 4. Palvelujen työllisyyden komponentit.

t y I,

t B y I,

t B y I,

t B y I,

t B y I,

t y I,

Pääoman-muodostus

t y ED,

t B y ED,
t B y ED,

t B y ED,

t B y ED,

t y ED,

Vienti kotimaahan

t y EF,

t B y EF,
t B y EF,

t B y EF,

t B y EF,

t y EF,

Vienti ulkomaille

t B y

t y

t B y

t B y

t B y

t y

Yhteensä

Määriteltyjen komponenttien valossa voidaan pohtia alueiden työllisyyden riippuvuutta esimerkiksi julkisista menoista tai viennistä. Julkisyhteisöjen aikaansaamassa työllisyydessä keskeinen erä on kulutusmenojen välittömästi palveluissa
vaatima työpanos t y G, . Vientikerrointeorian lähtökohdista samoin kuin markkinoiden globalisoitumisen näkökulmasta erityistä mielenkiintoa on komponentilla
t B y EF, , joka osoittaa, minkä verran tavaroiden ulkomaanvienti työllistää alueen palveluja. Blokkien ja niihin sisältyvien toimialojen työllisyyden kattavana
kehikko täydentää paitsi tavanomaisia panos-tuotostarkasteluja myös työllisyystilastoja, jotka kertovat toimialoilla toteutuneen työllisyyden, mutta eivät sen alkuperää. Komponenttien osuudet kokonaistyöllisyydestä tarjoavat mahdollisuuden
verrata työllisyyden rakennetta eri alueiden kesken.
Toimialojen asema taulukoiden 3 ja 4 komponenteissa ja kokonaistyöllisyydessä avautuu, kun kaavoissa työpanoskertoimia ja loppukysyntää kuvaavat vektorit korvataan vastaavilla lävistäjämatriiseilla. Tällöin taulukossa 4 tavaroiden
ulkomaanviennistä riippuva palvelujen työllisyys kuvautuu tulona t̂ B ŷEF, .
Tulosmatriisin sarake osoittaa, kuinka paljon toimialan vienti aiheuttaa työllisyyttä erityyppisissä palveluissa, rivi puolestaan työllisyysvaikutusten kohdetoimialan.
Näin voidaan rajata esimerkiksi sähköteknisen teollisuuden viennistä liike-elämän
palveluihin aiheutuvat työpaikat. Vaikutusten suunta on sama kuin perinteisissä
vientikerroinmalleissa, mutta toimialoittain yksilöityinä ne kuvastavat myös alueen erikoistumista tavarantuotannossa ja palveluissa.
4.2.2 Työllisyyden muutosten osatekijät
Kokonaistyöllisyydessä T tietyllä aikavälillä toteutunut muutos voidaan dekomponoidun panos-tuotosmallin avulla selittää kolmella osatekijällään, nimittäin
loppukysynnässä y tapahtuneilla muutoksilla, matriisin B kerrointen eli toimialojen keskinäisten riippuvuuksien muutoksilla sekä työpanoskerrointen t muutoksilla. Työllisyyden muutos voidaan siis määritellä kolmen komponentin summana,
diskreetissä muodossa ilmaistuna seuraavasti:
∆T

∆tBy

t∆By

tB∆y

(11)

Erien suuruuteen vaikuttaa se, painotetaanko eri tekijöiden muutokset alku- vai
loppuvuoden tiedoin (Dietzenbacher ja Los 1998, Gregory ja Russo 2004, Rose ja
Casler 1996). Mitä useampia muuttujia kokonaismuutoksen selittämisessä käytetään, sitä enemmän valinnan mahdollisuuksia dekomponointi tarjoaa ja sitä tulkinnanvaraisempia tulokset ovat. Jos kaikkiin muuttujiin sovelletaan saman vuo86

den painoja, mainittujen komponenttien lisäksi mukaan tulee liittää vuorovaikutustermi. Tekijöiden erilaisin lähtöoletuksin kaavaa voidaan soveltaa paitsi toteutuneen työllisyyskehityksen selittämiseen, myös tulevien muutosten tarkasteluun.
Aiempien tutkimusten (Forssell 1990, Gregory ja Russo 2004 ja Han 1995,
Skolka 1984) perusteella määräävä tekijä kokonaistyöllisyyden kasvussa ovat
olleet loppukysynnän määrän ja rakenteen muutokset. Tärkeä, työllisyyden kasvua systemaattisesti hidastava tekijä on toimialojen työn tuottavuuden nousu.
Tuotannon rakenne muuttuu vahvassa, kehittyneessä taloudessa hitaasti. Sen sijaan voimakkaasti kasvavilla tai taantuvilla alueilla eri toimialojen kehityksessä,
viennissä, tuonnissa ja yritysten sijainnissa tapahtuvat muutokset ovat suhteellisesti merkittävämpiä ja heijastuvat nopeammin toimialojen keskinäisiin suhteisiin.
Alueilla toimialojen välittömän työpanoksen ja kokonaistuotannon suhteena
määriteltyjen työpanoskerrointen muutokset voivat johtua paitsi tuotantoteknologian kehityksestä, myös muutoksista yritysperustassa, tuotevalikoimassa tai toimialojen ja alueiden keskinäisessä työnjaossa. Teollisuudessa työpanoskerrointen
supistuminen on tuotannon kasvusta ja toimialojen kilpailuasemasta johtuen
yleensä voimakkaampaa kuin palveluissa. Kuten luvussa 2.2 on tullut esille, syyt
palvelujen heikkoon tuottavuuskehitykseen ovat osin tilastoista johtuvia.
Työllisyyden kasvu edellyttää, että toimialojen loppukysynnän taso- ja rakennemuutokset ∆y lisäävät työllisyyttä enemmän kuin niiden työpanoskerrointen
muutokset ∆t sitä vähentävät. Nousukaudella tilanne on tällainen: teollisuuden
vienti, tuotanto ja työn tuottavuus kasvavat, ja vientituotannossa syntyvien tulojen
käyttö ruokkii myös muiden toimialojen kysyntää. Toimialojen keskinäisten riippuvuuksien muutokset ∆B voivat periaatteessa vaikuttaa joko negatiivisesti tai
positiivisesti kokonaistyöllisyyteen, mutta kahteen muuhun taustatekijään verrattuna niiden osuus on suhteellisen vähäinen. Niillä saattaa kuitenkin olla merkittävä osuus työllisyyden rakenteen muutoksissa.
Työllisyyden palveluvaltaistumista koskevat tarkastelut ovat toistaiseksi rajoittuneet suuriin vahvoihin kansantalouksiin, joissa ulkopuolisella loppukysynnällä on vähäisempi merkitys kuin avoimissa aluetalouksissa. Voimakkaasti erikoistuneella alueella yksi tai muutama vientitoimiala saattaa hallita niin loppukysyntää, tuotanto- ja tuontiriippuvuuksia kuin tuotannon kasvua, suhteuttaen
myös yksityistä ja julkista kulutusta työllisyyden perustana. Viennin määrälliset ja
rakenteelliset muutokset voivat olla vuosittainkin suuria, ja vientitoimialoilla
myös työn tuottavuuden kasvu on yleensä vahvaa. Alueen erikoistumisella on siis
oleellinen merkitys työllisyyden rakenteellisissa muutoksissa.
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Kaavan (11) kolmesta komponentista ensimmäinen ΔtBy voidaan panostuotosmallin blokkiratkaisun perusteella jakaa kahteen osatekijään (Ainali 2010,
188):
∆T
∆T

∆t B y
∆t B y

B y
B y

(12)

Ylempi yhtälö kuvaa, miten tavarantuotannon toimialojen työpanoskerrointen
muutokset Δt1 näkyvät blokin työllisyydessä. Alemman erän sisältönä on palvelujen työpanoskerrointen muutosten Δt2 vaikutus blokin kokonaistyöllisyyteen.
Tuottavuuden muutokset kohdistuvat yhtä lailla blokin toimialojen omalla loppukysynnällään aikaansaamaan kuin toisesta blokista peräisin olevaan tuotantoon.
Osamatriisit Bij (i ja j = 1, 2) kuvaavat panos-tuotosmallin blokkiratkaisun tuotantokertoimia, itse blokkiin kohdistuvia vaikutuksia (kun i = j) ja blokista toiseen
suuntautuvaa tuotantoa (kun i ≠ j). Vektori y1 sisältää tavarantuotannon toimialoille ja vektori y2 palveluihin kohdistuvan loppukysynnän.16
Kahden jälkimmäisen komponentin erilliseen määrittelyyn ei ole tässä tutkimuksessa perusteita, koska toimialariippuvuuksien ja loppukysynnän muutoksista
ei ole tietoa. Jos kuitenkin kokonaistyöllisyyden muutos ΔT tunnetaan, muiden
tekijöiden yhteisvaikutus työllisyyteen saadaan erotuksena:
∆T

∆T

∆T

∆T

(13)

Jäännöserä ∆T3 voidaan tulkita paitsi yhtälön (11) kahden jälkimmäisen komponentin summana myös toimialojen tuotantoon kohdistuvan, sekä lopputuotteet
että välituotteet sisältävän, kokonaiskysynnän muutoksina. Välituotteiden kysyntään muutoksia voivat aiheuttaa paitsi loppukysyntä, myös toimialojen teknologiassa, kaupassa ja keskinäisessä työnjaossa tapahtuva kehitys. Alueilla toimialojen
eriasteinen kasvu ja yritystasolla tapahtuvat ratkaisut, esimerkiksi tuotannon sisällölliset tai alueelliset uudelleenjärjestelyt, heijastuvat tuotantoriippuvuuksiin suhteellisesti voimakkaammin kuin kansantaloudessa. Verrattuna loppukysynnän
määrän ja rakenteen muutoksiin niiden nettovaikutus kokonaistyöllisyyteen lienee
sittenkin ollut viiden vuoden jaksolla vähäinen – ottaen huomioon yhtäältä teolli16

Vektoreissa ∆t ja ∆t vuoden 2007 työpanoskertoimista on vähennetty vuoden 2002 kertoimet.
Kertoimet perustuvat aluetilinpidon tuotanto- ja työllisyystietoihin (Tilastokeskus 2009). Erotukset
ovat enimmäkseen negatiivisia, viitaten työn tuottavuuden kasvuun. Toimialariippuvuuksia kuvaavat
osamatriisit Bij samoin kuin loppukysynnän vektorit y1 ja y2 ovat vuodelta 2002. Yhtälön (11) yhteydessä mainittuihin useampiin painotusvaihtoehtoihin ei ole edellytyksiä, koska tuoreempia panostuotostauluja ei ole käytettävissä. Yhtälön (13) tuloksena saatavaan aggregaattiin sisältyy myös selittävien tekijöiden vuorovaikutus.
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suuden rakenteellisten muutosten negatiiviset työllisyysvaikutukset, toisaalta
palvelujen lisääntynyt välituotekäyttö ja edelleen alhainen työn tuottavuus.
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5

Vertailualueiden taustakehitys ja tuotannon
rakenne vuonna 2002

Maamme tuotanto ja työllisyys painottuvat Uudellemaalle ja muualle EteläSuomeen. Molemmilla muuttujilla mitattuna Uudenmaan osuus kansantaloudesta
on noussut vuoteen 2007 mennessä yli kolmannekseen. Koko maan väestöstä
Uudellamaalla asuu noin neljäsosa. Pohjois-Pohjanmaan osuus maamme kokonaistuotannosta samoin kuin työllisyydestä on noussut noin seitsemään prosenttiin.
Lapin osuudet ovat puolta pienempiä ja Kainuun vain prosentin tai kahden luokkaa. Pohjois-Pohjanmaan asema koko maan taloudessa on 1990-luvun puolivälin
jälkeen hieman vahvistunut, naapurimaakuntien sen sijaan kaventunut entisestään.
Kaikkien Pohjois-Suomen maakuntien osuus koko maan väestöstä on hieman
suurempi kuin niiden osuus tuotannosta.
Tässä luvussa tarkastellaan tuotannon ja työllisyyden yleisiä ja PohjoisPohjanmaalle erityisiä kehityspiirteitä, jotka auttavat ymmärtämään työllisyyden
rakennetta ja tulevaa kehitystä. Osassa 5.1 esitellään alueilla ja koko maassa tuotannon määrässä ja rakenteessa vuosien 1995 ja 2007 välillä tapahtuneita muutoksia. Alueiden erilainen mittakaava, sijainti ja aiempi tuotantoperusta ovat osasyitä
siihen, että viime vuosikymmenellä käynnistynyt, teknologiavetoinen kasvukausi
näkyy niiden tuotannon ja työllisyyden kehityksessä eri tavoin. Yksinkertaisten
tunnuslukujen valossa hahmotetaan myös Pohjois-Pohjanmaan erikoistumisen
astetta ja sisältöä verrattuna kaikkiin muihin Suomen maakuntiin. Luvun 5.2 sisältönä on mainitulla ajanjaksolla toteutunut työllisyyden kasvu ja palveluvaltaistuminen. Sekä tuotannon että työllisyyden kehityksen tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen aluetilinpidon aikasarjoille, joissa edustettuina on kaikkiaan 27 tuottavaa toimialaa. Työssäkäyntitilasto on antanut yksityiskohtaisempaa tietoa työllisyyden toimialarakenteesta. Alueellinen aikasarja työttömyysasteen kehityksestä
täydentää tarkastelua. Luvussa 5.3 paneudutaan vuoden 2002 panostuotostaulujen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ja sen vertailualueiden tuotannon
rakenteeseen ja eri toimialojen asemaan siinä  tarkoituksena taustoittaa työllisyyden rakenteen, sen alueellisten erojen ja muutosten analyysia.
5.1

Tuotannon kasvu ja alueiden erikoistuminen

Tilastokeskuksen (2009) aikasarja osoittaa Suomen kokonaistuotannon määrän
kasvaneen 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2007 mennessä yli puolitoistakertaiseksi (taulukko 5). Kehitystä on johtanut sähkötekninen teollisuus yli nelinkertai91

sella kasvullaan, huolimatta 2000-luvun alkuvuosien laskusuhdanteesta. Samalla
metalli- ja teknologiateollisuuden yhteisosuus maan kokonaistuotannosta on
noussut 1990-luvun puolivälin viidestätoista prosentista runsaaseen viidennekseen.
Muun tavarantuotannon asema ei ole merkittävästi kaventunut, sillä sen kasvua
on ylläpitänyt vahva rakentaminen. Yksityisten palvelujen osuus on hieman noussut, joten lähinnä yhteiskunnalliset palvelut ovat tehneet tuotantorakenteessa tilaa
teknologialle.
Taulukko 5. Alueiden ja koko maan kokonaistuotannon kasvuaste vuodesta 1995
(=1,00) vuonna 2002 ja 2007.
P-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Uusimaa

Koko maa

2002

2007

2002

2007

2002

2007

2002

2007

2002

Elintarviketuotanto

1,12

1,21

0,82

0,78

0,97

0,81

1,06

1,12

1,11

2007
1,15

Metsäteollisuus

1,57

2,13

0,90

1,02

1,02

1,23

1,33

1,38

1,21

1,33

Metalli- ja teknologiat.

1,93

2,85

1,00

1,72

1,40

2,71

2,08

3,26

1,67

2,52

Muu teollisuus

1,01

1,10

0,59

0,80

1,01

1,07

1,64

1,75

1,24

1,36

Rakentaminen

1,47

2,12

1,21

1,97

1,37

1,86

1,43

1,61

1,47

1,83

Tavarantuotanto yht.

1,59

2,21

0,88

1,12

1,16

1,68

1,64

2,12

1,37

1,73

Yksityiset palvelut

1,29

1,54

1,24

1,33

1,12

1,31

1,53

1,85

1,37

1,68

Yhteiskunnall. palvelut

1,17

1,27

1,10

1,11

1,06

1,05

1,23

1,47

1,18

1,31

Palvelut yhteensä

1,24

1,44

1,17

1,22

1,10

1,20

1,45

1,75

1,31

1,56

Toimialat yhteensä

1,43

1,86

1,02

1,17

1,13

1,47

1,51

1,87

1,34

1,64

Koko 1980-lukua leimanneet hyvinvointivaltion rakentaminen ja yksityisten palvelujen vahvistuminen olivat nostaneet palvelujen osuuden koko maan kiinteähintaisesta kokonaistuotannosta 1990-luvun alussa korkeimmilleen viiteenkymmeneenkolmeen prosenttiin, mutta lamavuosien jälkeen osuus on palautunut viidenkymmenen prosentin alapuolelle. Teknologiateollisuuden vauhdikkaasta kasvusta ja yhteiskunnallisten palvelujen vähäisistä muutoksista johtuen kasvu on
ollut tavarantuotannossa keskimäärin vahvempaa kuin palveluissa. Vasta uuden
vuosituhannen alussa, teollisuuden kysynnän ja tuotannon kasvun hidastuessa,
palvelujen osuus tuotannosta on ollut vahvistumaan päin. Muihin EU- ja OECDmaihin verrattuna palveluvaltaistuminen on ollut Suomessa hidasta teollisuuden
hallitessa edelleen tuotantorakennetta ja yksityisten palvelujen kasvaessa hitaammin kuin teollistuneissa maissa yleensä (Kaseva ym. 2005).
Pohjois-Pohjanmaalla kokonaistuotanto on vahvistunut 1990-luvun puolivälin tasolta vuoteen 2007 mennessä lähes kaksinkertaiseksi, samalla metalli- ja
teknologiateollisuuden yhteisosuus kokonaistuotannosta on noussut perusvuoden
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noin neljäsosasta vuoteen 2007 mennessä peräti neljäänkymmeneen prosenttiin
(taulukko 5, kuvio 4). Sähköteknisellä teollisuudella on ollut kasvussa ratkaiseva
rooli, sillä metallien perusteollisuus on 1990-luvun lopun huippuvuosista supistunut. Rakentaminen ja metsäteollisuus ovat tuoneet kasvua muuhun tavarantuotantoon, mutta sen yhteisosuus maakunnan kokonaistuotannosta on kaventunut neljännekseen. Miltei yhtä suurta tuotanto on koko tarkastelujakson ajan ollut yksityisissä palveluissa.
Milj. €
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Tavarantuotanto pl. metalliteollisuus

Kuvio 4. Pohjois-Pohjanmaan kokonaistuotannon kehitys aikavälillä 19952007 (vuoden 2000 hinnoin).

Yksityisten palvelujen kasvu on ollut kaikilla alueilla vahvempaa kuin yhteiskunnallisten palvelujen. Pohjois-Pohjanmaalla kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen
tuotannon kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin muiden palvelujen,
myös vertailualueisiin ja koko maahan nähden. Merkittävä taustatekijä kehityksessä on ollut teknologiateollisuuden alueella nopeasti kasvanut palvelujen käyttö.
Toimialalla onkin 1990-luvun puolivälin jälkeen tapahtunut erikoistumista tietoja muihin teknologiapalveluihin (Ainali 2006, Tilastokeskus 2006e). Vuosituhannen taitteen jälkeen teknologiateollisuuden suhdannevaihtelut ovat heijastuneet
mainittujen palvelujen tuotantoon ja työllisyyteen, mutta trendi on pysynyt tarkas93

telujaksolla positiivisena. Yksityisten palvelujen keskimääräinen kasvu on kuitenkin ollut Pohjois-Pohjanmaalla hieman heikompaa kuin kansantaloudessa,
mikä johtuu ennen muuta kaupan hitaasta kehityksestä. Yhteiskunnallisissa palveluissa toimialojen alueidenväliset erot ovat vähäisempiä, ja kokonaisuutena toimialaryhmän tuotanto on lisääntynyt samaa tahtia kuin maassa keskimäärin.
Uudellamaalla kokonaistuotannon kasvuaste on ollut sama kuin PohjoisPohjanmaalla, ja myös siellä on tapahtunut erikoistumista sähkötekniseen teollisuuteen, joskaan ei yhtä voimakkaasti. Yksityiset palvelut ovat koko jakson ajan
tuoneet Uudenmaan tuotannosta noin puolet. Kaupan sekä kiinteistö- ja liikeelämän palvelujen rinnalla keskeinen toimiala on liikenne. Yhteiskunnallisten
palvelujen osuus maakunnan tuotannosta on supistunut neljällä prosenttiyksiköllä,
alle viiteentoista prosenttiin. Tämä yhdessä teollisuuden kasvun kanssa näkyy
tuotannon palveluvaltaisuuden asteessa, joka on vuoteen 2007 mennessä laskenut
63 prosenttiin, kun se ennen 1990-luvun puoltaväliä ehti nousta seitsemäänkymmeneen prosenttiin kokonaistuotannosta.
Lapissa sähköteknisen teollisuuden merkitys on ollut metalliteollisuuteen verrattuna koko ajan marginaalinen, ja Salcomp Oyj:n toiminnan loputtua käynyt
miltei olemattomiin. Metalliteollisuus onkin hallinnut Lapissa tuotannon kasvua
ja vienyt toimialarakenteessa sijaa palveluilta. Metsäteollisuudessa kasvu ei ole
ollut erityisen vahvaa, samanaikainen työn tuottavuuden kasvu on siis liittynyt
työvoiman supistumiseen. Vielä 1990-luvun alkupuolella melkein puolet Lapin
kokonaistuotannosta oli syntynyt palveluissa, mutta vuoteen 2007 mennessä niiden yhteisosuus oli kaventunut alle neljäänkymmeneen prosenttiin, samalla kun
metalliteollisuuden osuus oli vahvistunut lähes kolmannekseen.
Kainuussa palvelut ovat tuoneet puolet tuotannon kokonaisarvosta. Koko jakson ajan tavarantuotantoa on hallinnut metsäteollisuus. Kun sekä sähköteknisen
teollisuuden että liike-elämän palvelujen edustus Kainuussa on suhteellisen vaatimaton, maakunnan kokonaistuotannon kasvuaste on jäänyt huomattavasti jälkeen maan keskimääräisestä. Tavarantuotannossa kasvua ei ole ollut juuri ollenkaan. Yksityisissä palveluissa kokonaisuutena kasvu on ollut hidasta, ja myös
yhteiskunnalliset palvelut ovat vahvistuneet alueella vähemmän kuin väestöltään
kasvaneissa maakunnissa.
Yhteiskunnallisten palvelujen tuotanto on kasvanut alueilla kauttaaltaan
verkkaisesti, koulutuspalvelujen vielä hitaammin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon. Kainuussa koulutuspalvelujen tuotannon vähenemistä selittävät voimakas
poismuutto ja nuorten ikäluokkien supistuminen. Muiden yhteiskunnallisten ja
henkilökohtaisten palvelujen, toimialan 27, kasvu on ollut Pohjois-Pohjanmaalla
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ja Uudellamaalla vireää, mutta verrattuna edellä mainittuihin peruspalveluihin
niiden osuus tuotannossa on vieläkin suhteellisen vähäinen. Pienemmissä maakunnissa näidenkin palvelujen kehitys on ollut laimeaa.
Metalli- ja teknologiateollisuuden kasvu on etenkin 1990-luvun puolivälin
jälkeen erilaistanut Pohjois-Pohjanmaan toimialarakennetta maan keskimääräisestä. Tämä näkyy myös vuoden 2002 sijaintiosamäärissä (liite 1, taulukko 12), jotka
kuvaavat eri toimialojen osuutta alueen tuotantorakenteessa suhteutettuna koko
maan vastaavaan osuuteen. Sähköteknisellä teollisuudella on ollut PohjoisPohjanmaan vuoden 2002 tuotannossa kolminkertainen merkitys verrattuna koko
maahan. Metalliteollisuuden osamäärä on kaventunut vajaaseen kahteen, kaivannaistoiminnan sen sijaan pysynyt vajaassa kolmessa. Rakentaminen on vahvistanut asemaansa kaikkien pohjoisten maakuntien toimialarakenteessa, Uudellamaalla osamäärä sen sijaan on selvästi laskenut. Alkutuotannon asema on PohjoisSuomessa edelleen vahva koko maahan verrattuna, ja Kainuussa kaivannaistoiminta on korostunut jo viime vuosikymmenen puolella.
Palvelujen sijaintiosamäärät ovat sitä suurempia, mitä vähäisempää teollisen
tuotannon edustus alueella on. Erilaiset liike-elämän palvelut ovat ylivoimaisesti
vahvimmin edustettuina Uudellamaalla. Tiivistäen voidaan todeta, että Uusimaa
on erikoistunut tuotannossaan yksityisiin palveluihin, Pohjois-Suomen maakunnat
puolestaan muutamalle vahvalle teollisuudenalalle ja alkutuotantoon yhteiskunnallisten palvelujen täydentäessä tuotantoperustaa. Kainuussa teollisuus on tullut
vuonna 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla murrosvaiheeseen metsäteollisuuden tehdessä sijaa kaivostoiminnalle.
Tuotannon ja työllisyyden vuotta 2002 koskevaa rakenneanalyysia taustoittaa
osaltaan silmäys maamme kaikkiin maakuntiin, niiden elinkeinoperustan monipuolisuuteen ja teknologiateollisuuden osuuteen tuotannossa. Tuotantorakenteen
monipuolisuutta alueilla kuvaa Herfindahl-Hirschmanin indikaattori, toimialojen
tuotanto-osuuksien neliöiden summa. Alueella toimialarakenne on sitä monipuolisempi, mitä lähempänä nollaa indikaattorin numeroarvo on. Mitä lähempänä indikaattorin arvo on ykköstä, sitä harvemmille toimialoille tuotanto keskittyy.
Maakuntien joukossa Pohjois-Pohjanmaan tuotannon erikoistuminen ei ole
äärimmäistä, sillä indikaattorin valossa vieläkin erikoistuneempia ovat ItäUusimaa öljynjalostuksellaan, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso metsäteollisuudellaan sekä muusta maasta meriliikenteellään erottuva Ahvenenmaa (liite 1, kuvio
18). Mainituilla alueilla erikoistuminen on vanhempaa perua ja perinteisempään
tuotantoon suuntautunutta kuin Pohjois-Pohjanmaalla, missä erikoistuminen on
toteutunut uuden teknologian aallossa lyhyellä aikavälillä ja voimakkaana (ks.
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myös Widgrén ym. 2007). Maakunnan tuotantoperusta on ollut vielä 1990-luvun
puolivälissä monipuolisempi kuin maassa keskimäärin, mutta vuoteen 2002 mennessä ero on kääntynyt selvästi toisinpäin. Myös viidessätoista muussa maakunnassa metalli- ja teknologiateollisuuden asema tuotannossa on vahvistunut 1990luvun puolivälistä. Uudellamaalla alan kasvu on ollut voimakasta ja nostanut
tuotannon erikoistumisastetta, mutta sen tuotantoperusta on vahvoine yksityisine
palveluineen pysynyt monipuolisempana kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja maassa
keskimäärin. Lapissa ja Kainuussa tuotantoperusta on jakson aikana hieman laajentunut.
Pohjois-Pohjanmaa ei siis ole Suomen maakuntien joukossa tuotantoperustaltaan yksipuolisimpia, mutta jo 1990-luvulla voimakkaimmin metalli- ja teknologiateollisuuteen erikoistunut (liite 1, kuvio 19). Vuoteen 2002 mennessä toimialaryhmän osuus kokonaistuotannosta on noussut kolmannekseen, samalla kun perinteinen metalliteollisuus on tehnyt sijaa sähkötekniselle teollisuudelle. Myös
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla metalli- ja teknologiateollisuudella on erittäin vahva edustus. Varsinais-Suomessa toimialaryhmästä yli puolet kattaa sähköteknisten tuotteiden valmistus kuten jo vuonna 1995. Pohjanmaalla sen sijaan tuotanto on painottunut koneteollisuuteen, Lapissa samoin kuin Satakunnassa metallien valmistukseen.
Koko maan sähköteknisen teollisuuden mittakaavassa Lapin ja Kainuun merkitys on marginaalinen. Alan alueellista keskittymistä kuvastaa se, että Uudenmaan osuus on vahvistunut 1990-luvun puolivälin noin kolmanneksesta kymmenellä prosenttiyksiköllä, ilmeisesti suurten yritysten pääkaupunkiseudulla sijaitsevista pääkonttoreistakin johtuen. Myös Pohjois-Pohjanmaan asema maan sähköteknisessä teollisuudessa on vahvistunut liki viidennekseen. Perinteisessä metalliteollisuudessa Lappi on kuitenkin noussut merkittävimpien maakuntien joukkoon
noin kymmenen prosentin tuotanto-osuudellaan.
5.2

Työllisyyden kehitys

Tässä luvussa Pohjois-Pohjanmaan ja vertailualueiden työllisyyden muutoksia
tarkastellaan Tilastokeskuksen (2009) aluetilinpidon aineiston pohjalta. PohjoisPohjanmaallakin työllisyyden kasvun perusta oli vielä 1980-luvulla hyvinvointivaltion nousussa, joka ehti kasvattaa yhteiskunnallisten palvelujen työllisyyttä
etenkin vuosikymmenen taitetta lähestyttäessä – yksityisten palvelujen kasvun
ollessa tuolloin vaisua ja tavarantuotannon työllisyyden vähetessä. Kokonaistyöllisyyden kasvu taittui jyrkästi 1990-luvun alun lamavuosiin. Viisivuotisjaksolla
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19901995 maakunnaan työllisyys väheni kaikkiaan yli 27000 henkilöllä. Suurimpia menetykset olivat vuonna 1992, maatalouden ohella etenkin rakentamisessa ja kaupassa. Yhteiskunnallisissa palveluissa supistuma oli lievin, mutta niissäkin vuosina 19911993 yhteensä melkein neljätuhatta työpaikkaa, mihin verrattuna melkein kaksin verroin työpaikkoja hävisi yksityisissä palveluissa. Vuosikymmenen puolivälissä kokonaistyöllisyys oli enää noin 125000 henkilöä, kaksitoista prosenttia vähemmän kuin vuonna 1980. Tavarantuotannon suurista menetyksistä johtuen palvelujen osuus kokonaistyöllisyydestä oli noussut viidessätoista
vuodessa hieman yli viidestäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneenkahteen
prosenttiin.
Vuoden 1995 tasosta vuosituhannen taitteeseen asti työvoiman määrä muuttui
palveluissa ja tavarantuotannossa kokonaisuutena miltei samaa tahtia (kuviot 5 ja
6). Metalli- ja teknologiateollisuudessa työpaikat lisääntyivät 1990-luvun loppupuoliskolla lähes kahdeksallatuhannella, mistä määrästä sähköteknisessä teollisuudessa toteutui runsas viisituhatta. Rakentamisessa työllisyys kasvoi runsaalla
kolmellatuhannella ja metsäteollisuudessakin tuhannella henkilöllä. Tavarantuotannossa kaikkiaan työllisyys vahvistui viisivuotisjaksolla noin 12000 henkilöllä,
palveluissakin lähes yhtä paljon. Palvelujen työllisyyden kasvusta kolmannes
syntyi kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, lisäyksen painottuessa yleensäkin
yksityisiin palveluihin.
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Kuvio 5. Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden kehitys vuosina 19952007.

Metalli- ja teknologiaryhmittymän työllisyys oli huipussaan vuosituhannen taituttua, ja sen osuus maakunnan kokonaistyöllisyydestä ylti viiteentoista prosenttiin.
Kasvu ja erikoistuminen ovat toteutuneet lyhyessä ajassa ja voimakkaina verrattuna koko maahan, jossa toimialaryhmän osuus työllisyydestä on pysynyt alle
kymmenessä prosentissa. Sähköteknistä teollisuutta vuosituhannen alkuvuosina
Pohjois-Pohjanmaallakin koetellut laskusuhdanne ja tuotannon tehostaminen ovat
sittemmin vähentäneet metalli- ja teknologia-alojen työvoimaa vajaalla kolmellatuhannella henkilöllä, päätevuoden liki kahdenkymmenentuhannen henkilön tasolle. Menetys on korvautunut samansuuruisella rakennustyöpaikkojen lisäyksellä,
mutta tavarantuotannossa muutoin hiljentynyt kasvu ja maatalouden työvoiman
supistuminen ovat aiheuttaneet parintuhannen henkilön poistuman. Koko 12vuotisjaksolla tavarantuotannon työllisyys on ehtinyt siitä huolimatta karttua
kaikkiaan kymmenellätuhannella henkilöllä.
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Kuvio 6. Työllisyyden muutos Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 19962007.

Palvelujen työllisyys on kasvanut koko tarkastelujakson aikana runsaalla 26000
henkilöllä, voimakkaimmin vuosituhannen taitteen vaiheilla. Yksityisissä palveluissa työpaikat ovat lisääntyneet yli viidellätoistatuhannella, mistä määrästä runsaat yhdeksäntuhatta on toteutunut kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa ja viisituhatta kaupassa. Yhteiskunnallisten palvelujen vajaan yhdentoistatuhannen työpaikan kasvusta puolet on toteutunut terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Palvelujen työllisyyskasvun huippuvuosina teknologiateollisuuden laskusuhdanne
vähensi tavarantuotannon työllisyyttä, mutta jakson loppupuolella myös se on
osoittanut kasvun merkkejä ja vuosittaiset erot toimialaryhmien kesken ovat pienentyneet.
Pohjois-Pohjanmaan kokonaistyöllisyys on ehtinyt vahvistua 1990-luvun
puolivälistä vuoteen 2007 mennessä vajaalla kolmanneksella, liki 162000 henkilöön. Yli 36000 henkilön nettolisäyksestä vain kymmenisentuhatta työpaikkaa on
toteutunut tavarantuotannossa, ja työllisyyden palveluvaltaisuuden aste on noussut 64 prosenttiin. Muutos ei kuitenkaan ole edennyt tasaisesti, sillä teknologiabuumi käänsi palveluvaltaistumisen suunnan vuosituhannen loppuvuosina
väliaikaisesti negatiiviseksi (ks. kuvio 8). Samasta syystä myös kokonaistyölli99

syyden kasvuaste on vaihdellut melkoisesti, nousten kuuteen prosenttiin ennen
vuosituhannen vaihtumista ja käyden nollassa vuonna 2003.
Kasvun myötä Pohjois-Pohjanmaan työllisyydessä on tapahtunut uudelleen
allokoitumista eri seutukuntien kesken, sähköteknisen teollisuuden suurten yksiköiden sekä kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen keskittyessä vahvasti Oulun
seudulle. Tämän vuosituhannen alkuvuosina Pohjois-Pohjanmaan sähköteknisen
teollisuuden työvoimasta vain viitisentoista prosenttia on toiminut Oulun seudun
ulkopuolella (Ainali 2006). Kiinteistö- ja liike-elämän palvelussa aluejakauma on
hieman tasaisempi, sillä henkilöstöstä keskimäärin neljäsosa toimii muissa seutukunnissa. Voimakkaimpien kasvualojen keskittymisestä johtuen myös työllisyyden muutokset ovat painottuneet Oulun seudulle.
Aluetilinpito (Tilastokeskus 2009) tuo hyvin esille maakuntien erot työllisyyden kokonaismäärän kasvussa (kuvio 7) ja palveluvaltaistumisessa (kuvio 8).
Pohjois-Pohjanmaalla kokonaistyöllisyys on kasvanut 1990-luvun puolivälistä
teknologiateollisuuden, rakennustoiminnan ja palvelujen ansiosta miltei samaa
tahtia kuin Uudellamaalla, siellä enemmän yksityisille palveluille kuin teollisuudelle rakentuen. Pienet pohjoiset maakunnat ovat jääneet kasvussa selvästi jälkeen,
sillä Lapissa työllisyyden kasvuprosentti on ollut kymmenen ja Kainuussa vain
puolet siitä. Yhteiskunnalliset palvelut ovat lieventäneet alueiden kokonaistyöllisyyden kasvueroja, vaikka niidenkin kasvu on ollut Uudellamaalla ja PohjoisPohjanmaalla vahvempaa kuin perifeerisissä maakunnissa.
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Kuvio 7. Alueiden työllisyyden kasvuaste vuodesta 1995 (= 100) vuoteen 2007.

Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden palveluvaltaisuuden aste on ollut jo vuosikymmenien ajan alempi kuin vertailualueilla ja koko maassa, mutta vahvistunut
1980-luvun ja sitä seuranneiden lamavuosien aikana. Teknologian kasvun vuosina
palvelujen osuus työllisyydessä selvästi väheni, kunnes vuosituhannen taitteen
jälkeen sekä kysyntätekijät että työn tuottavuuden muutokset ovat jälleen tukeneet
työllisyyden palveluvaltaistumista (Ainali 2010). Uudellamaalla muutos on ollut
loivempaa työllisyyden jo entuudestaan korkeasta palveluvaltaisuudesta johtuen.
Lapissa ja Kainuussa palveluvaltaisuus on ollut koko jakson ajan samaa
luokkaa, mutta toimialojen kesken painotukset vaihtelevat. Molemmissa maakunnissa työllisyys on rakentunut yhteiskunnallisten palvelujen varaan enemmän kuin
suuremmissa maakunnissa, minkä lisäksi Lapissa vahva matkailu lisää yksityisten
palvelujen suhteellista merkitystä. Kainuussa vähäisempiä yksityisiä palveluja
korvaavat yhteiskunnalliset palvelut, joiden osuus työllisyydestä on pysynyt uudellakin vuosituhannella neljänkymmenenviiden prosentin tuntumassa, kun se
Lapissa on alle neljäkymmentä prosenttia  muilla alueilla ja koko maassa noin
kolmannes työllisten määrästä. Uudenmaan ja Ahvenanmaan jälkeen Lappi ja
Kainuu ovat työllisyydeltään Suomen palveluvaltaisimmat maakunnat.
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Kuvio 8. Palvelujen osuus alueiden kokonaistyöllisyydestä vuosina 19802007.

Vaihteleva osuus alueiden työvoimasta on ollut vuosittain työttömänä. Kuvio 9
havainnollistaa, että työttömyysaste oli 1990-luvun alussa kaikilla alueilla vain
muutaman prosentin luokkaa, mutta nousi lamavuosina moninkertaiseksi, Pohjois-Suomen maakunnissa vuoteen 1993 mennessä noin viidennekseen työvoiman
määrästä (Tilastokeskus 2010a). Kainuussa työttömyysaste jatkoi nousuaan vielä
vuoteen 1997 saakka. Myös Uudellamaalla ja koko maassa työttömien osuus
nousi moninkertaiseksi vuosikymmenen taitteesta. Tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä Pohjois-Pohjanmaalla on ollut työttömänä keskimäärin
kymmenen prosenttia työvoimasta, Lapissa ja Kainuussa viitisentoista prosenttia
ja Uudellamaallakin kuusi prosenttia. Kaikilla neljällä alueella suunta on ollut
laskeva vuoteen 2008 asti. Kainuu on poikennut kehityksestä sikäli, että siellä
työttömyysaste on ollut vuosituhannen taitteen jälkeen korkeampi kuin muualla,
mutta jatkanut laskuaan vielä vuonna 2009, jolloin se muualla kääntyi nousuun.
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Kuvio 9. Alueiden työttömyysaste (% työvoimasta) vuosina 19892009.

Alueiden työllisyydessä samanaikaisesti toteutuneet rakenteelliset muutokset ovat
väistämättä heijastuneet työttömyyden rakenteeseen. Varsinkin PohjoisPohjanmaalla metallien perusteollisuudesta ja sähköteknisestä teollisuudesta on
poistunut vuosituhannen taitteen jälkeen huomattava määrä työvoimaa, mutta
työvaltaisten liike-elämän palvelujen ja rakentamisen vahvan kasvun ansiosta
työttömyysaste on jatkanut laskuaan vuoteen 2008 saakka. Käytetyt tilastolähteet
eivät kerro, missä määrin teollisuudesta on siirtynyt työvoimaa muille kasvualoille. Aktiivisen työllisyyspolitiikan esimerkistä viime vuosilta käy Kainuu, jossa
metsäteollisuuden loppumisen seurauksena menetetyt työpaikat ovat korvautuneet
uusilla teollisuuden ja palvelujen työpaikoilla, minkä lisäksi Talvivaaran kaivostoiminnan käynnistyminen on laajentanut työllisyyden tuotantoperustaa.
5.3

Tuotannon rakenne vuoden 2002 panos-tuotosaineiston
kuvaamana

Edellä on tuotu esille, että alueiden tuotannon rakenne erilaistaa niiden työllisyyden rakennetta ja kehitystä. Tässä luvussa tarkastellaan alueiden, ensisijaisesti
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Pohjois-Pohjanmaan, tuotantomaisemaa ja toimialojen keskinäisiä riippuvuuksia
panos-tuotoskehikossa. Muiden maakuntien erityispiirteisiin ei paneuduta yhtä
perusteellisesti, vaan niitä koskevat tulokset esitetään tiivistettyinä aluevertailuina,
muutamien kuvien ja koostetaulukoiden havainnollistamina. Ensimmäisen jakson
5.3.1 sisältönä on toimialojen välituotekäyttö panos-tuotostaulujen kuvaamana.
Toinen jakso rakentuu panos-tuotosmallin tuotantoratkaisun kertoimille, jotka
osoittavat toimialojen loppukysynnän kullakin alueella välittömästi ja välillisesti
aikaansaaman tuotannon. Tarkastelu etenee toimialatasolla, ilmentäen toimialojen
sisäisiä rakennepiirteitä ja vuorovaikutusta toistensa kanssa. Jaksossa 5.3.3 pelkistetään eroja alueiden loppukysynnän rakenteessa ja jaksossa 5.3.4 eroja toimialojen työvaltaisuudessa.
5.3.1 Toimialojen riippuvuudet ja keskinäinen vuorovaikutus
Vuonna 2002 Pohjois-Pohjanmaan tuotanto oli kokonaisarvoltaan runsaat 16
miljardia euroa, mistä tavarantuotanto kattoi kuusikymmentäyksi prosenttia. Edeltäneen vuosikymmenen puolivälistä kokonaistuotanto oli kasvanut määrältään yli
1,3-kertaiseksi erikoistuen samalla teknologiateollisuuteen ja siihen liittyviin
palveluihin. Tuotannon kokonaisarvosta puolet kattoi välituotekäyttö toisen puolen jakautuessa palkkoihin ja muihin arvonlisäyksen eriin.
Toimialojen vuorovaikutuksen aste määräytyy aluetaloudessa kahdesta välituotekäyttöön liittyvästä perustekijästä, yhtäältä toimialojen teknologiasta ja välituotekäytön osuudesta siinä, toisaalta käytettyjen välituotteiden alueellisesta alkuperästä. Pohjois-Pohjanmaan toimialojen vuonna 2002 kaikkiaan käyttämien
välituotteiden arvosta viisikymmentäseitsemän prosenttia oli peräisin samalta
alueelta. Neljäsosan koko välituotekäytöstä kattoi ulkomainen tuonti, josta melkein puolet kohdistui sähkötekniseen teollisuuteen. Siihen ja perinteiseen metalliteollisuuteen verrattuna muun teollisuuden tuonti oli vähäistä, rakennustoiminnassa sen sijaan tuontiriippuvuus oli melko suurta. Erikoistumisestaan johtuen Pohjois-Pohjanmaa nojasi tuotannossaan kokonaisuutena enemmän ulkomailla kuin
muissa maakunnissa valmistettuihin välituotteisiin. Kotimaisen tuonnin osuus oli
vuonna 2002 enää vain kahdeksantoista prosenttia välituotekäytöstä, puolet 1990luvun puolivälin vastaavasta osuudesta. Erityisesti metalli- ja teknologiateollisuuden riippuvuus muusta maasta on vähentynyt 1990-luvun puolivälistä huomattavasti sekä tavarapanosten että palvelujen suhteen. Lähemmin alueen toimialojen
panosrakennetta ja välituoteriippuvuuksia on kuvattu aiemmassa yhteydessä
(Ainali 2006).
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Tarjonnan suunnalta toimialojen alueelle kohdentuvaa välituotekäyttöä ja
vuorovaikutusta rajoittaa niiden loppukäyttö, joka palveluissa painottuu alueen
omaan kulutukseen ja tavarantuotannossa vientiin (kuvio 10). Palvelujen tuotannon arvosta runsas neljännes käytetään välituotteina, yhtä suuressa määrin tavarantuotannossa kuin itse palveluissa. Tavarantuotannon arvosta välituotteina käytetään liki kolmekymmentä prosenttia, valtaosaltaan myös alkuperäiseen tuotantoblokkiin kohdentuen. Pohjois-Pohjanmaalle rajoittuvasta, kaikkiaan 4,6 miljardin euron välituotekäytöstä alueen palveluihin kohdistui noin neljäkymmentä
prosenttia. Palveluja käyttävinä toimialoina merkittävimpiä olivat sähkötekninen
teollisuus ja rakentaminen.
Toimialojen tuotannollinen vuorovaikutuksen perusta ei ole vain kuvion 10
keskiössä kuvattu välituoteriippuvuuksien kehä, vaan laajennetussa panostuotosmallissa siihen liittyvät palkansaajien ja yrittäjien tuotannosta saamat tulot
ja niiden käytöstä tuotantoon kanavoituva kulutuskysyntä. Näitäkin riippuvuuksia
alueiden kesken erilaistaa niiden tuotantoperusta, tulonmuodostukseltaan erilaisten toimialojen asema siinä. Pohjois-Pohjanmaalla tuotantoon liittyvistä tuloista
noin kuusikymmentä prosenttia syntyy palvelualoilla, kymmenesosa sähköteknisessä teollisuudessa ja saman verran metalliteollisuudessa, rakentamisesta hieman
vähäisempi osuus. Muilla alueilla palvelujen osuus on suurempi  Kainuussa,
Lapissa ja myös koko maassa kaksi kolmasosaa, Uudellamaalla kolme neljäsosaa
tuotannossa kaikkiaan syntyvistä tuloista. Kainuussa ja Lapissa yhteiskunnallisilla
palveluilla on keskeinen asema tulonmuodostuksessa. Kulutuksessa alueidenväliset erot ovat vähäisempiä kuin tulonmuodostuksessa ja välituotekäytössä, lähinnä
eriasteisesta tuonnista johtuvia.
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Kuvio 10. Pohjois-Pohjanmaalla tuotettujen tavaroiden ja palvelujen käyttö, (% kokonaistuotannon arvosta) vuonna 2002.

Luvussa 4.1 kuvio 1 suhteutti kunkin viiden loppukysynnän erän osuutta PohjoisPohjanmaan tuotannon käytössä. Loppukysynnässä merkittävää ulkomaanvientiä
hallitsee metalli- ja teknologiateollisuus peräti kolmen neljäsosan osuudellaan.
Sähköteknisen teollisuuden tuotannosta ulkomaanmarkkinoille suuntautuu puolet,
metallien perusteollisuudestakin lähes neljäkymmentä prosenttia. Tuotannosta
alueen sisäiseen välituotekäyttöön jää sähköteknisessä teollisuudessa vain seitsemäntoista prosentin osuus, mikä kuitenkin on arvoltaan enemmän kuin millään
muulla toimialalla. Rakennustoiminnan tuotannosta pääosa jää kartuttamaan alueellista pääomaa. Palvelut käytetään valtaosin samassa maakunnassa  yhteiskunnalliset peruspalvelut käytännöllisesti katsoen kokonaisuudessaan kulutuksessa,
yksityiset palvelut osin tuotannon välituotteina, osin kulutuksessa.
Liitteessä 2 kuviot 20–23 havainnollistavat Pohjois-Pohjanmaan tuotannon
rakenteellista omaleimaisuutta vertailualueisiin nähden. Pohjois-Pohjanmaalla
toimialoja yhdistävissä riippuvuuksissa korostuvat sähkötekninen teollisuus ja sen
mittava kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen käyttö sekä edelleen vahva metalli106

teollisuus. Metalli- ja teknologia-aloihin verrattuna monen muun teollisuudenalan
rooli välituotekäytössä ja tuotannossa on marginaalinen. Rakennustoiminnan
vuorovaikutus sekä tavarantuotannon että palvelujen kanssa on merkittävää. Työvaltaisissa yhteiskunnallisissa palveluissa riippuvuus muiden paikallisten toimialojen tuotannosta on Pohjois-Pohjanmaalla kuten muillakin alueilla vähäistä.
Kainuun tuotantorakenteessa korostuvat maatalous ja metsäteollisuus, Lapissa metalliteollisuus ja metsäteollisuus. Erikoistuminen prosessiteollisuuteen leimaa myös tuotantopalveluja, jotka näissä maakunnissa painottuvat selvemmin
kuin Pohjois-Pohjanmaalla liikenteeseen. Kaikissa pohjoisissa maakunnissa tuotannosta merkittävän osuuden kattavat yhteiskunnalliset, väestöön suuntautuvat
palvelut, joiden profiili tuotannollisessa vuorovaikutuksessa on matalampi kuin
tavarantuotannon ja tuotantopalvelujen. Uudellamaalla yksityiset palvelut ja palvelualojen keskinäinen vuorovaikutus hallitsevat koko tuotantomaisemaa, mistä
syystä ne erilaistavat oleellisesti myös panos-tuotosmallin endogeenista perustaa
pohjoisiin maakuntiin verrattuna.
Alueen sisäisten toimialakytkentöjen ohella Pohjois-Pohjanmaan tuotantorakennetta kolmeen muuhun maakuntaan verrattuna erilaistaa suuri riippuvuus ulkomaantuonnista (taulukko 6), mitä selittää erikoistuminen teknologiaan. Kotimaisen tuonnin suhteen Pohjois-Pohjanmaa on sen sijaan omavaraisempi kuin
molemmat naapurinsa. Kaikissa kolmessa maakunnassa välituotekäytön alueellisen omavaraisuuden aste on 5560 prosentin luokkaa, minkä ohella yhteinen
piirre on palvelujen matalahko osuus. Kuten edellä on tullut esille, välituotekäytön rakenteessa on silti merkittäviä eroja alueiden toimialoittaisesta erikoistumisesta johtuen.
Miten merkittävä sitten on yksittäisten toimialojen ja niiden keskinäisten kytkentöjen rooli alueiden tuotannossa ja kehityksessä? Tätä kysymystä ovat kansainvälisessä kirjallisuudessa pohtineet Jackson ym. (1989) ja Hewings ym. (1990)
alueiden yleisen kehittyneisyyden näkökulmasta, Jensen ym. (1987 ja 1988)
puolestaan kaikille alueille välttämättömän tuotannon perusrakenteen ja vientiin
suuntautuvan tuotannon erottamiseksi. West (2001) ja Thakur (2008a) ovat
analysoineet perustuotantoon ja vientituotantoon liittyvien riippuvuuksien
muutoksia. Avaintoimialojen määrittelyssä Soofi (1992) on kiinnittänyt huomiota
riippuvuuksien monipuolisuuteen, Sonis kollegoineen (esim. 1997 ja 2000) puolestaan keskeisiin riippuvuuksiin ja niiden vaikutusalueeseen. Tässä tutkimuksessa kuten aiemminkin Ainalilla (2009, 2010) riippuvuuksien voimakkuudella
ja ”sijainnilla” on mielenkiintoa lähinnä toimialojen kesken toteutuvan työnjaon
ja työllisyyden rakenteen näkökulmasta.
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Taulukko 6. Alueiden välituotekäytön alkuperä vuonna 2002.
P-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Uusimaa

Alueella tuotetut tavarat

33,9

31,7

34,4

23,8

40,4

Alueella tuotetut palvelut

23,0

26,8

21,0

43,4

37,0

Välituotekäyttö alueelta

56,9

58,6

55,4

67,2

77,5

Kotimainen tuonti yhteensä

18,5

23,1

24,0

12,4

-

Kotimaiset tuotteet yhteensä

75,4

81,7

79,4

79,6

77,5

Ulkomainen tuonti yhteensä
Välituotekäyttö yhteensä

Koko maa

24,6

18,3

20,6

20,4

22,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kuvio 11 havainnollistaa suurimpien välituote-erien osuutta kunkin neljän maakunnan sisäisestä välituotekäytöstä. Pohjois-Pohjanmaalla kolmen suurimman
erän  metalliteollisuuden ja sähköteknisen teollisuuden oman välituotekäytön
sekä sähköteknisen teollisuuden käyttämien liike-elämän palvelujen  yhteisosuus
on runsas viidennes, ja kokonaisuutena keskittyminen on hieman voimakkaampaa
kuin naapurimaakunnissa. Kainuussa merkittävämmät välituote-erät liittyvät metsätalouteen ja -teollisuuteen sekä elintarviketuotantoon ja asuntojen tuotantoon.
Lapissa hallitsevimpana yksittäisenä tekijänä erottuu terästeollisuuden sisäinen
välituotekäyttö, mutta vuorovaikutuksiltaan laaja-alaisempana tuotantomaisemassa näkyy metsäteollisuus riippuvuuksineen etenkin sähköntuotannosta ja kuljetuksista. Uudellamaalla suurimpien erien paino välituotekäytössä on selvästi vähäisempi, eli toimialojen vuorovaikutus on yksityisiin palveluihin keskittyvänäkin
monipuolisempaa kuin Pohjois-Suomessa.
Merkittävimmät alueelliset erot toimialojen verkottumisessa liittyvät todella
keskeisiin riippuvuuksiin, sillä jo viidentoista suurimman välituote-erän yhteisosuus on kaikilla vertailualueilla noin neljäkymmentä prosenttia koko alueellisesta välituotekäytöstä. Pohjois-Suomen maakuntien suurista rakenne-eroista huolimatta niiden tuotantomaisemaa hallitsevat vain muutamat toimialat keskeisine
riippuvuuksineen. Uudellamaalla verkottuminen on vahvempaa kuin pohjoisissa
maakunnissa, mutta sielläkin kokonaisuutena vähäisempää kuin koko maassa.
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Kuvio 11. Alueellisen välituotekäytön keskittyminen vuonna 2002.

Kansantaloudessa toiminnallisesti vahvimpina keskittyminä erottuvat massa- ja
paperiteollisuuden, sen jälkeen sähköteknisen teollisuuden ja metalliteollisuuden
sisäinen välituotekäyttö. Huomattavia tekijöitä ovat myös kauppa itsessään ja sen
myynnit rakennustoiminnalle sekä elintarviketuotannon kytkentä maatalouteen.
Tavarantuotannossa toimialojen vähäisiä keskinäisiä tuotantoriippuvuuksia selittää paitsi välituotteiden tuonti myös karkeahko toimialaluokitus – suuren osan
yritysten keskinäisestä vuorovaikutuksesta rajoittuessa toimialojen sisäiseen välituotekäyttöön. Tavarantuotannon sisäisten riippuvuuksien rinnalla koko maassa ja
vahvimmissa maakunnissa erottuu liike-elämän palvelujen merkittävä käyttö,
pienemmillä alueilla puolestaan kuljetuspalvelujen käyttö perusteollisuudessa.
Kaupan palveluja tarvitaan etenkin rakennustoiminnassa ja palvelualoilla kauttaaltaan.
Työllisyyden määräytymisessä alueiden toimialoittaisella erikoistumisella ja
toimialojen välituotekäytön riippuvuuksilla on kahtalainen merkitys. Yleensä
toimialan suuri välituotekäyttö merkitsee, että työ ei ole sen omassa tuotantoteknologiassa kovin määräävä tekijä. Toisaalta toimialojen keskinäiset välituotekäytön riippuvuudet toimivat kanavina välillisille työllisyysvaikutuksille. Ratkaise109

vaa niiden suuruudessa on, miten työvaltaisille toimialoille välituotteiden ostot
alueella suuntautuvat. Muutoksia välituotekäytön määrään ja kohdentumiseen
voivat aiheuttaa niin tuotevalikoima, teknologia ja tuonti kuin tavaroiden ja palvelujen hintojen kehitys.
Aiemman, vertailukelpoisen panos-tuotosaineiston puuttuessa käsitystä toimialariippuvuuksien yleisistä muutostrendeistä antaa koko maan panostuotostaulujen aikasarja (Tilastokeskus 2010b). Kokonaisuutena toimialojen keskinäinen välituotekäyttö on lisääntynyt kansantaloudessa 1990-luvun puolivälin
jälkeen. Tavarantuotannossa suuntaus on toimialojen ulkopuolisten riippuvuuksien vahvistuminen verrattuna niiden sisäiseen välituotekäyttöön. Sekä perinteisen
että uuden teollisuuden riippuvuus palveluista on voimistunut. Tavarapanosten
merkitys palvelujen tuotannossa on sen sijaan Suomessakin vähentynyt, kääntöpuolena palvelujen entistä suurempi riippuvuus tuonnista ja toistensa tuotannosta.
Tuotannon välitön riippuvuus työvoimasta on etenkin teollisuudessa vähentynyt.
Kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen, erityisesti tietojenkäsittelypalvelujen,
käyttö on lisääntynyt tuotannossa kauttaaltaan, selvimmin rahoitustoiminnassa ja
sähköteknisessä teollisuudessa. Toimiala onkin vahvistanut asemaansa kasvualojen joukossa, ensisijaisesti muiden toimialojen loppukysynnälle perustuen. Toisin
kuin palveluissa yleensä, työvoimakustannusten paino panosrakenteessa on tietointensiivisissä palveluissa vahvistunut, syinä sekä palkkojen nousu että matalana pysytellyt työn tuottavuus, ilmeisesti myös työvoiman laadullinen vahvistuminen.
Niin kansantaloudessa kuin kasvualueilla teollisuuden avaintoimialojen kytkennät muuhun tuotantoon uhkaavat pitkällä aikavälillä ohentua kansainvälisen
työnjaon syventyessä ja laajentuessa myös erikoistuneisiin palveluihin. Jones ja
Kierzowski (2005) näkevät tässä suuntauksessa keskeisinä palvelualoina tietotekniikan, rahoituksen ja kaupan. Tämän tutkimuksen kohdealueista erityisen herkkä
kansainvälisille rakennemuutoksille on Pohjois-Pohjanmaa, joka on voimakkaimmin erikoistunut teknologiateollisuuteen ja siihen kytkeytyviin palveluihin.
Kainuun tuotantomaisemasta paperiteollisuus on hävinnyt vuonna 2008, seurauksena alan ylikapasiteetista ja kiristyneestä kilpailusta. Uusimaa monipuolisine
yksityisine palveluineen ei ole ollut viime taantumassakaan samalla tavalla uhattuna kuin tuotantoperustaltaan yksipuolisemmat, vientiteollisuuteen erikoistuneet
maakunnat.
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5.3.2 Tuotannon kertautuminen panos-tuotosmallin ratkaisun
valossa
Tässä luvussa tarkastellaan kunkin toimialan tuotannollisen vuorovaikutuksen
voimakkuutta Pohjois-Pohjanmaalla, sen kahdessa naapurimaakunnassa ja Uudellamaalla. Vertailuperustana ovat luvussa 4.1 esitellyn laajennetun panostuotosmallin tuotantoratkaisun kertoimet. Panos-tuotosmallille tyypillisesti toimialojen taaksepäin suuntautuvat kerrannaisvaikutukset on määritelty yhtälön (4)
sisältämän käänteismatriisin I A F
sarakesummina. Ne osoittavat, minkä
verran saraketta edustavan toimialan yhden yksikön suuruinen loppukysyntä aikaansaa tuotantoa toimialoilla yhteensä. Vastaavasti eteenpäin suuntautuvia kerroinvaikutuksia kuvaavat rivisummat osoittavat, minkä verran rivin osoittamalle
toimialalle kertyy tuotantoa, jos jokaisen toimialan loppukysyntä on yhden yksikön suuruinen.
Vertailualueille ja koko maalle lasketut käänteismatriisin kerroinsummat sisältyvät liitteen 2 taulukoihin 13 ja 14. Ensimmäisen taulukon sisältönä ovat toimialojen taaksepäin suuntautuvia kerroinvaikutuksia kuvaavat sarakesummat,
laskettuina sekä laajennetulla että avoimella panos-tuotosmallilla. Mitä enemmän
laajennetulle mallille perustuva kerroinsumma poikkeaa avoimen mallin vastaavasta suureesta, sitä tärkeämpää osaa toimialan tulot ja niiden kulutus näyttelevät
kerroinprosessissa. Palvelualoilla tulonmuodostuksen ja -käytön vaikutus näkyy
voimakkaampana kuin tavarantuotannossa.17
Taaksepäin suuntautuvat kerroinvaikutukset ovat tyypillisesti suurimpia maataloudessa, ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ne ovat korkeampia kuin kahdella muulla alueella. Kaksinkertaiseksi alkuperäiseen kysyntään verrattuna tuotanto nousee mainituissa maakunnissa myös elintarviketeollisuudessa johtuen
nimenomaan sen vahvasta kytkennästä maatalouteen. Matalin elintarviketeollisuuden kertautumisen aste on Uudellamaalla, osaselityksenä toimialan suuri riippuvuus tuonnista. Eroja selittää jossain määrin myös toimialan alueittain erikoistunut tuotanto, sillä Pohjois-Suomessa elintarviketuotanto painottuu maidonjalostukseen, joka saa raaka-aineensa pääosin lähialueelta. Suhteellisesti vähiten kertautumista toimialoista aiheuttavat sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sekä sähkötekninen teollisuus, joissa välituotekäyttö on hyvin tuontivaltaista.

17

Kuten luvussa 4 on tullut esille, kaikki luvuissa 6 ja 7 esiteltävät työllisyysarviot perustuvat laajennetun panos-tuotosmallin ratkaisulle.
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Alueilla tavarantuotantoa edustavien toimialojen kertoimia koko maahan verrattuna pienentää systemaattisesti niiden tuonti muualta maasta. Kertautumisen
voimakkuudessa Pohjois-Pohjanmaa jääkin kauttaaltaan jälkeen koko maan tasosta. Uudellamaalla kertautuminen on etenkin palveluissa huomattavasti voimakkaampaa kuin Pohjois-Suomessa. Sen sijaan joillakin tavarantuotannon toimialoilla ero on päinvastainen  elintarviketeollisuuden lisäksi muutamalla, tuotannoltaan vähäisellä toimialalla. Pohjois-Pohjanmaalla tavarantuotantoa edustavien
toimialojen välilliset vaikutukset ovat yleensä suurempia kuin Kainuussa ja Lapissa lukuun ottamatta muutamia, lähinnä alkutuotantoon kuuluvia toimialoja.
Palvelujen tuotannon kertautumisessa ei ole juuri eroja pohjoisten maakuntien kesken. Väestöpalveluissa ja useimmissa tuotantopalveluissa taaksepäin suuntautuvat tuotanto- ja kulutusriippuvuudet kasvattavat tuotannon yli puolitoistakertaiseksi alkuperäisestä loppukysynnästä. Välillisistä vaikutuksista noin kolmannes
on perua toimialoilla syntyvien tulojen kulutuksesta. Kertautuminen on hieman
voimakkaampaa kuin vuonna 1995 (Ainali 2004), myös peruspalveluissa. Vahvistumista on tapahtunut lähinnä palvelujen keskinäisessä välituotekäytössä, tuontiriippuvuuksien vastaavasti ohentuessa. Uudellamaalla palvelujen kysynnän kertautuminen on kauttaaltaan voimakkaampaa ja enemmän palvelualojen keskinäisiin kytkentöihin perustuvaa kuin Pohjois-Suomessa.
Taulukon 14 sisältämät käänteismatriisin rivisummat kuvaavat kunkin toimialan eteenpäin suuntautuvia kerroinvaikutuksia. Niille ei yleensä anneta tutkimuksessa yhtä suurta painoa kuin taaksepäin suuntautuville vaikutuksille. Perusteluna on pidetty kerrointen tulkinnanvaraisuutta, sillä toimialojen työntöapua
toisten toimialojen tuotannolle on vaikeampi näyttää toteen kuin vetoapua. Joissakin aiemmissa tarkasteluissa (Kay ym. 2007, Khayum 1995) niiden on kuitenkin nähty täydentävän taaksepäin suuntautuvia kerroinvaikutuksia, kun on arvioitu palvelujen asemaa suhteessa muihin toimialoihin. Etenkin liikennettä ja kauppaa sekä erilaisia kiinteistö- ja liike-elämän palveluja tarvitsevat kaikki toimialat
tuotannossaan. Taulukosta 14 käykin ilmi, että mainitut palvelut profiloituvat
vahvasti vertailualueiden eteenpäin suuntautuvissa kerrannaisvaikutuksissa. Myös
asuntotoiminnassa kertautuminen on kaikilla alueilla voimakasta toimialan suuresta kulutusmeno-osuudesta johtuen. Sen sijaan väestön henkilökohtaisissa palveluissa eteenpäin suuntautuvat kerrannaisvaikutukset jäävät vähäisiksi.
Kaikilla alueilla toimialojen tuotantovaikutuksista valtaosa rajoittuu blokkiin,
jota toimiala edustaa. Tavarantuotannossa alkuperäisen toimialan ulkopuolisina
vaikutuskanavina erottuvat elintarviketeollisuuden ja metsäteollisuuden kytkennät
alkutuotantoon sekä ei-metallisten mineraalituotteiden (murskeen, betonielement112

tien, tiilien yms.) käyttö rakennustoiminnan välituotteina. Sähköteknisessä teollisuudessa yhteyttä muuhun tavarantuotantoon ei juuri ole. Palveluista tulevien
palautevaikutusten osuus kokonaistuotannosta jää kaikilla tavarantuotannon aloilla vain pariin prosenttiin, alueesta riippumatta.
Huomiota sen sijaan ansaitsevat tavarantuotannosta palvelujen blokkiin suuntautuvat tuotantovaikutukset, jotka peräti kolmellatoista toimialalla ovat suuremmat kuin niiden omassa blokissa välillisesti toteutuva tuotanto. Välillisten vaikutusten kohdentuminen vaihtelee toimialoittain, eikä korkea kokonaiskerroin kaikissa tapauksissa merkitse intensiivistä vuorovaikutusta palvelujen kanssa. Niinpä
elintarvikkeiden valmistuksessa ja puutavaran valmistuksessa kerrannaisvaikutukset jäävät pääosin blokin sisäisiksi paikallisten raaka-aineiden hallitessa välituotekäyttöä. Sen sijaan maatalouden vuorovaikutus palvelujen kanssa on merkittävää, samoin kaivannaistoiminnan ja rakentamisen. Sähköteknisen teollisuuden
loppukysynnän aikaansaamista tuotantovaikutuksista yksin kiinteistö- ja liikeelämän palveluihin kohdistuu kuusi prosenttia ja palveluihin kaikkiaan neljäsosa.
Kaivannaistoiminnan, metalliteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden kysynnän
aiheuttamista tuotantovaikutuksista kuudesta kahdeksaan prosentin osuus kanavoituu liikenteeseen. Suurin piirtein sama prosenttiosuus rakennustoiminnan ja
maatalouden tuotantovaikutuksista kohdentuu kauppaan. Asuntoiminta lohkaisee
kaikkien toimialojen tuotantovaikutuksista huomattavan osuuden, kahdesta kuuteen prosenttia.
Palvelujen piirissä vuorovaikutus on sekä blokin sisällä että ulospäin vähäisempää kuin tavarantuotannossa. Tuotantoonsa suhteutettuna eniten tavaroiden
valmistusta aktivoivat majoitus- ja ravitsemustoiminta yhteyksineen elintarviketuotantoon sekä asuntojen omistus, jolla puolestaan on voimakas kytkentä rakennustoimintaan samoin kuin sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoon. Kiinteistö- ja liikeelämän palvelujen tuotannosta tavarantuotantoon kohdentuu suurempi osuus kuin
palveluista keskimäärin, tärkeimpänä osapuolena tässä suunnassa rakennustoiminta ja vasta sen jälkeen sähkötekninen teollisuus. Väestöön kohdistuvien palvelujen vaikutus tavarantuotantoon on vähäistä, eikä se liity niinkään teknologiaan
kuin palvelutoiminnan perusedellytykset turvaavaan tuotantoon eli elintarvikehuoltoon, energiantuotantoon sekä paperi- ja painotuotteiden valmistukseen.
Tavaroiden ja palvelujen loppukysynnän koko aluetaloudessa ja molemmissa
blokeissa aikaansaama tuotanto riippuu yhtäältä siitä, miten voimakasta kertautuminen eri toimialoilla on, toisaalta siitä missä suhteessa blokkiin kohdentuva
loppukysyntä jakautuu eri toimialojen kesken. Taulukkoon 7 on arvioitu, minkä
verran tavaroihin tai vaihtoehtoisesti palveluihin kohdentuva miljoonan euron
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suuruinen loppukysyntä aikaansaa tuotantoa Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna
muihin alueisiin. Kertoimissa kukin toimiala vaikuttaa painolla, joka sillä on
sarakkeen osoittaman alkuperäblokin loppukysynnässä (ks. Cuello 1992). Palautevaikutukset sisältyvät alkuperäblokin kokonaisvaikutuksiin.
Taulukko 7. Blokkien loppukysynnän (yhteensä 1 milj. €) aikaansaama tuotanto keskimäärin vuonna 2002, aluevertailu.

Palveluista

tuotannosta

Koko maa

Tavaran-

Palveluista

tuotannosta

Tavaran-

Uusimaa
Palveluista

tuotannosta

Tavaran-

Lappi
Palveluista

tuotannosta

Kainuu

Tavaran-

Palveluista

tuotannosta

Tavaran-

P-Pohjanmaa

Tavarantuotantoon

1,36

0,15

1,41

0,14

1,42

0,14

1,29

0,17

1,58

0,29

Palveluihin

0,28

1,39

0,30

1,38

0,23

1,35

0,43

1,60

0,52

1,65

Yhteensä

1,64

1,54

1,71

1,52

1,64

1,48

1,72

1,77

2,10

1,94

Palveluissa kokonaisuutena tuotanto nousee alueilla noin puolitoistakertaiseksi ja
tavarantuotannossa hieman korkeammaksi alkuperäiseen loppukysyntään verrattuna. Blokkien kerroinsummissa ei pohjoisissa maakunnissa ole suuria eroja, sillä
vaikka loppukysyntä painottuu toimialojen kesken eri tavoin, sitä hallitsevilla
teollisuudenaloilla kertautuminen on alueilla samaa suuruusluokkaa. Aineisto ei
sisällä tietoa toimialojen tuonnin rakenteesta, joten avoimeksi jää, missä määrin
se vaikuttaa kerrointen – myös blokkien toisilleen aiheuttaman tuotannon  alueellisiin eroihin.
Tavarantuotannon vaikutus palvelujen tuotantoon eroaa alueiden kesken
melkoisesti. Pohjois-Pohjanmaalla tavarantuotannon loppukysynnän aikaansaamasta tuotannosta vajaa viidennes hajautuu välituotehankintojen ja kulutuskysynnän välityksellä palveluihin. Samaa luokkaa osuus on Kainuussa, mutta Lapissa
vain neljätoista prosenttia. Palveluvaltaisella ja verkottuneella Uudellamaalla
samoin kuin koko maassa tavaroiden loppukysynnän aikaansaamasta tuotannosta
palveluihin kohdistuu keskimäärin neljäsosa. Blokkien sisäisissä kertoimissa
palautevaikutuksilla ei ole juuri merkitystä.
5.3.3 Loppukysynnän kohdentuminen toimialoille
Toimialojen keskinäisistä riippuvuuksista ja eriasteisesta kertautumisesta johtuen
alueiden toimialoilla toteutuva tuotanto riippuu paitsi niiden omasta myös muiden
toimialojen loppukysynnästä. Työllisyydessä ratkaisevaa on loppukysynnän pai114

nottuminen tavaroiden ja palvelujen kesken. Työvaltaisissa yhteiskunnallisissa
palveluissa loppukysynnän vaikutukset jäävät suurelta osin alkuperäisille toimialoille. Tavarantuotannossa ja tuotantopalveluissa asetelma on moniulotteisempi.
Varsinkin teollisuuden loppukysynnän vaikutukset voivat ulottua raaka-aineiden,
energian, tuotannon eri jalostusvaiheiden ja palvelujen käytön välityksellä laajalle,
niin kuin vientikerroinmallit olettavat. Toimialojen eriasteisesta työn tuottavuudesta johtuen merkitystä on myös sillä, mille toimialoille välituotehankinnat suuntautuvat. Alueelle kohdistuvia työllisyysvaikutuksia rajoittavat välituotteiden
tuonti sekä ulkopuoliset tulo- ja kulutusriippuvuudet.
Maakuntien loppukysynnän toimialoittaista kohdentumista vuonna 2002 suhteuttavat liitteeseen 2 sisältyvä taulukko 15 ja sille perustuva kuvio 12, jossa metalli- ja teknologiateollisuuteen eli toimialoille 1115 kohdistuva loppukysyntä on
erotettu omaksi ryhmäkseen. Sen kysynnästä valtaosa on peräisin viennistä, joka
painottuu Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sähkötekniseen teollisuuteen ja
Lapissa metallien valmistukseen. Myös alkutuotantoon kohdistuu vähissä määrin
vientikysyntää. Muutoin tavaroiden loppukysyntää hallitsevia toimialoja ovat
metsäteollisuus ja rakentaminen. Metsäteollisuuteen, toimialoille 7 ja 8, koko
loppukysynnästä kohdistuu Lapissa viidennes, Kainuussakin neljätoista prosenttia,
mutta kahdessa suurimmassa maakunnassa vain muutama prosentti. Rakentamiseen loppukysynnästä suuntautuu Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla melkein
kymmenesosa, pienissä maakunnissa hieman vähäisempi osuus. Tuotannon kertautumisessa rakentamisella on tärkeä sija, sillä toimiala on sekä muuhun tavarantuotantoon että palveluihin monipuolisesti verkottunut.
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Yhteiskunnalliset palvelut

Yksityiset palvelut

Muu tavarantuotanto

Metalli- ja teknologiateoll.

Kuvio 12. Alueiden loppukysynnän kohdentuminen tavarantuotannon ja palvelujen
kesken vuonna 2002.

Alueiden vahvaa ja erityyppistä erikoistumista kuvastaa se, että Uudellamaalla
yksityisten palvelujen, Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan metalli- ja teknologiateollisuuden osuus loppukysynnästä on yli neljäkymmentä prosenttia. Myös eri
palvelujen kesken alueiden loppukysynnän rakenne on yksilöllinen. PohjoisPohjanmaan loppukysynnässä yksityisten palvelujen osuus on pieni, sillä niiden
kysyntä suuressa määrin välillistä, muilta toimialoilta peräisin. Kaupan, liikenteen
sekä kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen ohella suuri osuus etenkin pohjoisissa
maakunnissa on asuntojen hallinnalla ja vuokrauksella. Edellä on jo tullut esille,
että yksipuolisesti teollistuneissa, prosessiteollisuuteen erikoistuneissa pienissä
maakunnissa tuotantopalvelujen käyttö on rajoittuneempaa kuin uuden teknologian vahvoilla alueilla. Tasoitusta loppukysyntään tuovat väestön peruspalvelut ja
hallinto, niinpä yhteiskunnallisten palvelujen kulutuksella on Kainuun loppukysynnässä ratkaisevasti suurempi sija kuin muissa maakunnissa. Tämä viittaa
siihen, että Kainuussa myös loppukysynnän työllisyysvaikutuksista merkittävä
osa on julkisen sektorin välittömiä työpaikkoja.
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5.3.4 Tuotannon riippuvuus työstä
Teollisessa tuotannossa työn tuottavuus on tunnetuista syistä huomattavasti korkeampi kuin rakentamisessa, maataloudessa ja palveluissa. Menneellä kasvukaudella viennin voimakas kasvu on vahvistanut erityisesti teknologiateollisuuden ja
metsäteollisuuden tuotantoa niiden työn tuottavuuden samalla noustessa. Heikointa tuottavuus on alueiden väestölle suunnatuissa palveluissa, joissa kilpailu on
vähäistä ja joiden laatu riippuu oleellisesti ihmistyövoimasta. Palvelussa pelkistetyimmillään työsuorite voi olla sekä itse tuote että sen tärkein panos.
Liitteeseen 2 sisältyvässä taulukossa 16 on kuvattuna sekä toimialojen välittömän työpanoksen että kokonaistyöllisyyden kertoimet laskettuina yhden miljoonan euron suuruista tuotantoa kohti. Edelliset perustuvat suoraan Tilastokeskuksen (2006a) aineistolle; luvun 4.2.1 yhtälössä 8 niitä edustaa vektori t. Kertoimet heijastavat toimialojen erilaista teknologiaa ja eroja työn tuottavuudessa,
mutta myös alueiden tuotannon ja työvoiman erityispiirteitä. Kansainvälistyneillä
teollisuudenaloilla alueidenväliset tuottavuuserot ovat pieniä yhteisestä teknologiasta ja voimakkaasta kilpailusta johtuen. Niinpä Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan sähköteknisen teollisuuden työpanoskertoimissa ei ole suurta eroa. Kokonaistyöllisyyden kertoimet t* yhtälössä (8) sisältävät toimialojen tuotannossa
välittömästi vaaditun työn lisäksi välillisen, muille toimialoille kohdentuneen
työvoiman käytön. Välituote- sekä tulo- ja kulutusriippuvuuksille rakentuvina
nämä kertoimet ovat etenkin yhteiskunnallisissa palveluissa suurempia kuin
avoimen panos-tuotosmallin vastaavat kertoimet.
Ylivoimaisesti työvaltaisimpana toimialana Pohjois-Suomessa ja myös koko
maassa erottuu maatalous, jossa yhden miljoonan euron tuotantoa kohti tarvitaan
yli neljäkymmentä työntekijää ottaen huomioon sekä välitön että välillinen työvoiman tarve. Toiseksi työllistävin ala on sosiaali- ja terveydenhuolto noin kolmenkymmenen henkilön työllisyydellään. Myös Uudellamaalla samat toimialat
ovat työvaltaisimpia, mutta molempien työllisyysvaikutukset jäävät korkeammasta työn tuottavuudesta johtuen 27 henkilön tasolle. Hyvin työvaltaisia ovat myös
muut yhteiskunnalliset palvelut; Kainuussa huomiota herättää hallinnon poikkeuksellisen suuri välitön työpanos. On kuitenkin aihetta muistaa hallinnon ja muiden kollektiivisten julkisten palvelujen ongelmallinen tuotannon arviointi, mikä
voi olla osasyy työpanoskerrointen eroihin.
Yksityisistä palveluista hyvin työvaltaisia ovat majoitus- ja ravitsemustoiminta, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut sekä kauppa  alueittain vaihtelevassa järjestyksessä. Palveluissa, koulutusta lukuun ottamatta, samoin kuin rakennustoi117

minnassa tuotanto työllistää Uudellamaalla suhteellisesti vähemmän kuin muualla
maassa. Myös teollisuudenaloilla alueidenväliset erot ovat enimmäkseen samansuuntaisia. Joukosta erottuu kuitenkin metsäteollisuus, joka Uudellamaalla on
työvaltaisempaa kuin pohjoisessa, ilmeisesti pääkonttorien sijainnista johtuen.
Asuntojen hallinnan ja vuokrauksen toimialalle välitöntä työpanosta ei määritelmällisesti sisälly. Välillisiä työpaikkoja aiheutuu muiden toimialojen välituotekäytöstä ja niillä syntyvien tulojen käytöstä asumiseen.
Pohjois-Pohjanmaalla suhteellisesti vähiten työllistäviä tuotannonaloja ovat
sähköteknisten tuotteiden valmistus, metsäteollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto. Lapin metsäteollisuudessa työn tuottavuus on vielä korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Prosessiteollisuudessa määräävä tekijä työn tuottavuuden kasvussa on ollut tuotannon pääomavaltaistuminen. Alueilla tuotannoltaan kovin
vähäisillä tai yksipuolisilla toimialoilla kertoimet eivät ole tuottavuuden mielessä
vertailukelpoisia. Esimerkkeinä tällaisista toimialoista voidaan mainita vaatetusja nahkateollisuus sekä kalatalous.
Taulukossa 16 toimialan kokonaistyökertoimen ja välittömän työpanoskertoimen erisuuruus kuvastaa sen loppukysynnästä muille toimialoille aiheutuvia
työllisyysvaikutuksia. Näissä välillisissä vaikutuksissa on havaittavissa sekä alueille yhteisiä että joillekin alueille erityisiä piirteitä. Kaikilla alueilla tavantuotannon välillinen vaikuttavuus näkyy työllisyydessä suurempana kuin tuotannossa –
poikkeavina toimialoina vain maatalous ja tekstiiliteollisuus, jotka itse ovat hyvin
työvaltaisia. Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla sähkötekninen teollisuus ja
metsäteollisuus aiheuttavat välillisiä työpaikkoja enemmän kuin itse toteuttavat.
Niihin verrattuna myös alkuperäiselle toimialalle kertyvien palautevaikutusten
merkitys on vähäinen.
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6

Työllisyyden rakenne vuonna 2002

Tässä luvussa paneudutaan ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden rakenteeseen vuoden 2002 panos-tuotosmallin tulosten valossa. Osassa 6.1 tarkastellaan kunkin loppukysynnän erän – kotitalouksien ja julkisen kulutuksen, pääomanmuodostuksen sekä kotimaisen ja ulkomaisen viennin  merkitystä tavarantuotannon ja palvelujen työllisyydessä. Luvussa 6.2 valotetaan eri toimialojen
asemaa työllisyyden aikaansaamisessa ja toteuttamisessa sekä toimialojen kesken
toteutuvaa työnjakoa. Kohdealueena molemmissa tarkasteluissa on PohjoisPohjanmaa. Luvussa 6.3 katsaus laajenee vertailualueisiin Kainuuseen, Lappiin ja
Uuteenmaahan sekä koko maahan. Panos-tuotosmallin määrittelyjen pohjalta
analysoidaan, miten alueilla eri suhteessa tavaroihin ja palveluihin kohdistuva
loppukysyntä sekä toimialojen keskinäiset riippuvuudet ja työnjako erilaistavat
työllisyyden rakennetta. Osa 6.4 luodaan katsaus vuoden 2002 jälkeisellä viisivuotisjaksolla työllisyydessä tapahtuneeseen kehitykseen, jäsentäen yhtäältä työn
tuottavuuden, toisaalta kysynnän muutosten merkitystä alueiden ja toimialojen
työllisyyden muutoksissa. Aineiston rajoitteista johtuen määrittelemättä kuitenkin
jää, mikä osuus itse kunkin toimialan loppukysynnällä on näissä muutoksissa
ollut.
6.1

Loppukysynnän merkitys Pohjois-Pohjanmaan työllisyydelle

Luvun 4.2.1 taulukoissa 3 ja 4 määritellyt työllisyyden komponentit jäsentävät
tavarantuotannon ja palvelujen aseman alueen työpaikkojen syntymisessä ja työllisyyden toteuttamisessa. Alueilla kulutuksen, pääomanmuodostuksen ja viennin
paino loppukysynnässä vaihtelee suuresti, samoin viennin tuotesisältö. Nämä
rakennetekijät antavat erilaiset lähtökohdat alueiden työllisyyden määräytymiselle.
Työllisyyden rakenteen muina taustatekijöinä vaikuttavat toimialojen välituote-,
tulo- ja kulutusriippuvuudet sekä toimialoittain vaihteleva työn tuottavuus. Kuten
alkuperäisissä määrittelyissä, myös seuraavassa työllisyyden rakenteen esittelyssä
luokitteluperusteina ovat loppukysynnän alkuperä sekä työllisyyden kohdentuminen molempien blokkien, tavarantuotannon ja palvelujen, kesken. Näin jäsennettynä Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2002 työllisyyden rakenne kuvautuu taulukoissa 8 ja 9 kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 0,3 prosentin osuutta, jonka kattaa
kotitalouksia palvelevan toiminnan välitön työllisyys.
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Taulukko 8. Tavarantuotannon työllisyyden komponentit Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2002.
Kotit.

Julkinen

Pääoman-

Vienti

Vienti Yhteensä

kulutus

kulutus

muodostus

kotim.

ulkom.

Välitön tavarantuotannossa

842

197

8868

13209

13043

36160

Välillinen tavaroiden loppukysynnästä

1018

72

3127

6641

6051

16910

Välillinen palvelujen loppukysynnästä

1209

2270

222

341

131

4174

Yhteensä

3070

2540

12218

20191

19226

57244

Taulukon 8 kaksi ensimmäistä riviä osoittavat tavarantuotannon oman loppukysynnän merkityksen sen toimialoille kohdistuvassa työllisyydessä. Tavaroiden
loppukysynnän aikaansaamista noin 53000 työpaikasta lähes kolmannes on välillisiä, valtaosaltaan palveluista täysin riippumattomia. Tavarantuottajien keskinäinen vuorovaikutus on siis kokonaisuutena vahvaa, mutta ei erityisen monipuolista,
sillä sitä hallitsevat teollisuuden kytkennät alkutuotantoon ja energiantuotantoon.
Välillisistä vaikutuksista vain 1600 työpaikkaa kertyy tavaroiden valmistuksessa
käytettyjen palvelujen aikaansaamina palautevaikutuksina. Taulukon kolmas rivi
osoittaa työllisyyden, jonka palvelujen loppukysyntä aiheuttaa tavarantuotannossa.
Näissä vaikutuksissa ei ole käytännön merkitystä juuri muilla kuin julkisyhteisöjen ja kotitalouksien kulutuksella, ja kokonaisuudessaankin rivisumma kattaa
tuskin kolmea prosenttia maakunnan työllisten määrästä.
Tavarantuotannossa toteutuvasta työllisyydestä seitsemänkymmentä prosenttia on alueen ulkopuolisen loppukysynnän varassa, hieman enemmän kotimaiselle
kuin ulkomaiselle viennille rakentuvaa. Viidennes tavarantuotannon työllisyydestä nojaa pääomanmuodostukseen, pääosin rakentamiseen. Siten vain kymmenesosa tavarantuotannon työpaikoista johtuu eksogeenisesta kulutuksesta.
Palvelujen työllisyyden (taulukko 9) perusta on täysin toisenlainen kuin tavarantuotannon. Julkisten yhteisöjen kulutus työllistää palveluja enemmän kuin muu
loppukäyttö yhteensä. Väestöön suuntautuvien sosiaali- ja terveydenhuollon,
koulutuksen sekä virkistys- ja kulttuuripalvelujen julkinen kulutus sitoo välittömästi noin 32000 henkilön työpanoksen, kolmanneksen palvelualojen koko henkilöstöstä. Välilliset työpaikat mukaan lukien näiden peruspalvelujen yhteisosuus
nousee yli neljäänkymmeneen prosenttiin, minkä lisäksi hallinnon ja pakollisen
sosiaalivakuutuksen menot tuovat yhdeksän prosentin osuuden palvelujen kokonaistyöllisyydestä. Kotitalouksien kulutuksen rooli palvelujenkin työllisyydessä
on selvästi vähäisempi – kuvastavathan luvut vain Pohjois-Pohjanmaan tuotannosta ja työtuloista riippumatonta kulutusta.
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Taulukko 9. Palvelujen työllisyyden komponentit Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2002.
Julkinen Pääoman-

Vienti

Vienti

kulutus

Kotit.

kulutus

muodostus

kotim.

ulkom.

Välitön palveluissa

7744

41294

2661

4408

1569

57675

Välillinen palvelujen loppukysynnästä

2801

11034

954

1389

570

16748

489

97

4359

7327

9227

21499

11033

52424

7974

13125

11366

95922

Välillinen tavaroiden loppukysynnästä
Yhteensä

Yhteensä

Kulutuksen aikaansaamat työllisyysvaikutukset näkyvät pääosin toimialoilla,
joille kysyntä alun perin kohdistuu. Tämä johtuu palvelujen työvaltaisuudesta,
mistä syystä myös tuotannollinen riippuvuus muista toimialoista on vähäisempää
kuin tavarantuotannossa. Valtaosa kulutuksen välillisistäkin työpaikoista jää palvelublokin sisäisiksi, kuten jo tavarantuotannon työllisyyden rakenne osoitti.
Kaikkiaan julkinen kulutus työllistää vajaat 55000 ja yksityinen kulutus runsaat
14000 henkilöä, ottaen huomioon myös tavarantuotannossa toteutuva työllisyys.
Huomionarvoista on palvelujen työllisyyden suuri riippuvuus tavaroiden loppukysynnästä, kokonaismäärän noustessa runsaaseen 21000 henkilöön. Tavaroiden
koti- ja ulkomaisen viennin varassa palvelujen työpaikoista on runsaat 16000,
miltei kaksinkertainen määrä itse palvelujen viennin työllisyysvaikutuksiin verrattuna.
Pohjois-Pohjanmaalla tavaroiden kotimaisen ja ulkomaisen viennin yhteenlaskettu työllistävä vaikutus on runsaat 55000 henkilöä eli kolmekymmentäkuusi
prosenttia työllisten kokonaismäärästä, aavistuksen verran suurempi kuin julkisen
kulutuksen. Ulkomaanviennin välittömästi aikaansaamia työpaikkoja määrästä on
kolmetoistatuhatta. Onkin aihetta korostaa, että enemmän kuin puolet viennin
aiheuttamasta työllisyydestä on välillistä ja että välillisistä työpaikoista toteutuu
palveluissa suurempi osa kuin itse tavarantuotannossa. Vertailun vuoksi todettakoon vielä, että palvelujen koti- ja ulkomainen vienti työllistävät yhteensä runsaat
kahdeksantuhatta henkilöä, mistä vain viitisensataa kohdentuu tavaroiden valmistukseen.
Kokoavan jäsennyksen tavarantuotannon ja palvelujen asemasta PohjoisPohjanmaan työllisyydessä antaa kuvio 13, joka noudattaa luvun 4.2.1 kuvion 3
muotoa ja määrittelyjä (Ainali 2009, 293). Työpaikkojen luomisessa blokkien
asema on miltei yhdenvertainen, mutta työllisyydestä toteutuu palveluissa huomattavasti suurempi osuus kuin tavarantuotannossa. Eron selittävät tavarantuotannon ja palvelujen toisilleen välittämät työllisyysvaikutukset, jotka tavarantuotannosta palveluihin suuntautuvina ovat määrältään viisinkertaiset verrattuna
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vastakkaissuuntaisiin vaikutuksiin. Eron taustalla vaikuttavat ensiksikin palvelujen suuri työvaltaisuus ja vähäinen välituotteiden käyttö, toiseksi se, että sikäli
kuin niiden alkuperä on alueen omassa teollisuudessa, työn osuus niiden valmistuksessa on suhteellisen vähäinen. Merkitystä on myös tuotannon erikoistumisella.
Pohjois-Pohjanmaalla huomattava osa teknologiateollisuuden työllisyysvaikutuksista kohdistuu välituoteriippuvuuksien kanavoimina tieto- ja muihin teknologiapalveluihin, joissa työvoima on keskeinen tuotannontekijä.
Palvelujen loppukysynnän tavarantuotantoon aiheuttamat työllisyysvaikutukset ovat siis kokonaisuutena melko vähäisiä. Ne suuntautuvat lähinnä elintarviketuotantoon, paperiteollisuuteen, sähkö-, kaasu- ja vesihuoltoon sekä rakentamiseen. Edellä mainitun lisäksi kytkentöjä muuhun teollisuuteen ei juuri ole, esimerkiksi palvelujen teknologiariippuvuus ei ilmene niinkään suorina välituotehankintoina alan teollisuudesta kuin tietoteknisten palvelujen ja pääoman käyttönä.
loppukysynnästä kaikkiaan
aiheutuva työllisyys
153166

tavaroiden loppukysynnästä
74569 (48,5 %)

tavarantuotantoon
kohdentuva
53070

palveluista
tavarantuotantoon
4174

palvelujen loppukysynnästä
78597 (51,2 %)

tavarantuotannosta
palveluihin
21499

tavarantuotannossa toteutuva
57244 (37,3 %)

palveluihin
kohdentuva
74423

palveluissa toteutuva
95922 (62,4 %)

työllisyys yhteensä
153166
Kuvio 13. Pohjois-Pohjanmaan tavarantuotannon ja palvelujen aikaansaama ja toteuttama työllisyys (henkilöä) vuonna 2002.
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6.2

Toimialojen asema ja keskinäinen työnjako

Edellistä yksilöidymmän kuvan Pohjois-Pohjanmaan työllisyysriippuvuuksista
antaa toimialoittainen tarkastelu. Loppukysynnän kohdetoimialoilla välittömästi
vaatima työpanos kattaa työllisyydestä noin kuusikymmentä prosenttia. Kun määrään lisätään muilta toimialoilta kertyvät palautevaikutukset, päästään arvioon,
että työpaikkojen aikaansaamisesta vastanneet toimialat ovat myös toteuttaneet
maakunnan työllisyydestä kaikkiaan kaksi kolmasosaa, runsaat satatuhatta työpaikkaa. Kolmasosa toimialojen aikaansaamista työpaikoista toteutuu niiden ulkopuolella, ilmentäen toimialoja yhdistäviä vertikaalisia ja horisontaalisia tuotantoriippuvuuksia sekä tulonmuodostukseen ja -käyttöön liittyviä kytkentöjä (Ainali
2009, 292).
Toimialojen osuutta Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden aikaansaamisessa ja
toteuttamisessa jäsentää taulukko 17 liitteessä 3.18 Suurimman eli kahdeksantoista
prosentin osuuden kokonaistyöllisyydestä ovat vuonna 2002 tuoneet terveys- ja
sosiaalipalvelut. Niiden samoin kuin muiden yhteiskunnallisten palvelujen välituotekäyttö ja palkkatulot ovat jossain määrin luoneet myös välillisiä työpaikkoja,
lähinnä yksityisiin palveluihin sekä rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen.
Työpaikkojen alkuperän näkökulmasta toiseksi tärkein toimiala maakunnassa on
sähkötekninen teollisuus neljäntoista prosentin osuudellaan. Toimiala aiheuttaa
muilla toimialoilla enemmän työllisyyttä kuin itse toteuttaa. Koko metalli- ja
teknologiateollisuuden loppukysynnän merkitys kokonaistyöllisyydelle on ollut
runsaan viidenneksen luokkaa, merkittävän osan vaikutuksista kohdistuessa palveluihin.
Myös työllisyyden toteuttamisessa tärkein toimiala ovat terveys- ja sosiaalipalvelut. Toimialan loppukysyntä on ratkaisevassa määrin julkisen kulutuksen
varassa, ja tuotannollinen vuorovaikutus on vähäistä. Sitä vastoin kauppa sekä
kiinteistö- ja liike-elämän palvelut riippuvat työllisyydessään suuresti muiden
toimialojen loppukysynnästä, edellinen kytkennöiltään hyvin laaja-alaisena, jälkimmäinen enemmän tavarantuotannon erikoistumista toistaen. Molemmat toimialat kattavat kokonaistyöllisyydestä lähes kymmenesosan. Liikennettä työllistää
muiden toimialojen välituotteiden hankinta, mutta sen työn tuottavuus on noussut
ja osuus kokonaistyöllisyydestä kaventunut vajaaseen kuuteen prosenttiin. Hieman suurempi osuus on maataloudella, jonka työllisyydestä vajaa neljännes nojaa
18

Taulukko 17 ja sitä täydentävän taulukko 18 sisältävät myös kotitalouspalvelujen välittömän työllisyyden. Välillisiä vaikutuksia toimialalla ei ole, koska sillä ei ole mitään kytkentöjä muuhun tuotantoon.
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alueen oman elintarviketeollisuuden kysyntään. Kaikista edellä mainituista toimialoista poikkeaa sähkötekninen teollisuus. Se ei saa työllisyysvaikutuksia muilta
toimialoilta juuri lainkaan, koska sen tuotteista vain pieni osa menee välituotekäyttöön ja työn osuus niiden valmistuksessa on vähäinen.
Kolmas, toimialojen aikaansaamaa ja toteuttamaa työllisyyttä yhdistävä näkökulma työllisyyteen ovat toimialojen toisilleen kanavoimat työllisyysvaikutukset. Kuvio 14 osoittaa toimialojen ”työllisyystaseen”, millä tässä yhteydessä tarkoitetaan toimialan muille toimialoille aiheuttamien työpaikkojen enemmyyttä
niiltä saatuihin työpaikkoihin verrattuna. Eniten työtä muille toimialoille aiheuttavat sähkötekninen teollisuus ja rakentaminen, jossain määrin myös yhteiskunnalliset palvelut sekä elintarvikkeiden valmistus. Työpaikkojen nettosaajina tärkeimmiksi osoittautuvat kauppa sekä kiinteistö- ja liike-elämän palvelut vahvoine
kytkentöineen teollisuuteen ja rakentamiseen. Maatalous hyötyy alueen elintarviketeollisuudesta jättäen taakseen liikenteen, jonka pääomavaltaisuus rajoittaa
työllisyysvaikutuksia. Terveys- ja sosiaalipalvelut eivät profiloidu ainoastaan
työpaikkojen aikaansaamisessa, vaan ne myös saavat välillisiä työpaikkoja johtuen muilla toimialoilla maksettujen tulojen käytöstä palveluihin. Kuvion 14 keskivaiheille sijoittuu joukko toimialoja, jotka ovat työllisyydessään verrattain itsenäisiä tai joiden rooli sekä työpaikkojen luomisessa että toteuttamisessa on melko
vähäinen.
Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden muutoksissa ratkaisevia toimialoja ovat
sähkötekninen teollisuus ja rakentaminen suhdanteittain vaihtelevalla loppukysynnällään. Mainittujen toimialojen vaikuttavuutta lisää se, että kuvassa alimpana näkyvien palvelujen työllisyys on suuressa määrin niiden loppukysynnästä
riippuvaa. Muutokset toimialojen työn tuottavuudessa sekä alueen sisäisissä ja
ylialueellisissa tuotantoriippuvuuksissa voivat muuttaa toimialojen keskinäistä
työnjakoa vuoden 2002 asetelmasta. Teollisuuden ohella myös palvelujen piirissä
on tapahtumassa kansainvälistä uudelleenjakoa.
Tavarantuotannosta palveluihin suuntautuvien työllisyysvaikutusten toimialoittainen erittely taulukossa 10 osoittaa, että Pohjois-Pohjanmaalla yhtäältä
sähkötekninen teollisuus ja rakentaminen, toisaalta kiinteistö- ja liike-elämän
palvelut liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tavarantuotannosta palveluihin kohdistuvien
työllisyysvaikutusten runsaan kahdenkymmenentuhannen henkilön kokonaismäärästä viidennes kanavoituu sähköteknisestä teollisuudesta kiinteistö- ja liikeelämän palveluihin. Näiden palvelujen työllisyydestä vajaan kolmanneksen onkin
tuonut sähköteknisen teollisuuden loppukysyntä. Palvelujen tavarantuotannosta
kaikkiaan saamista työllisyysvaikutuksista noin neljäkymmentä prosenttia juontaa
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juurensa sähkötekniseen teollisuuteen, viidennes rakentamiseen. Muilta tavarantuotannon aloilta on siten peräisin yhteensä noin neljänkymmenen prosentin
osuus palvelujen vastaanottamista työpaikoista. Näistä kiinteistö- ja liike-elämän
palvelujen rinnalla kilpailee kauppa. Vaikka sen työllisyys nojaa suuressa määrin
rakentamiseen ja sähkötekniseen teollisuuteen, vähäinen ei ole muunkaan tavarantuotannon merkitys.
13 Sähkötekn. tuott. valm.
17 Rakentaminen
25 Koulutus
5 Elintarvikkeiden valmistus
11 Metalliteollisuus
26 Terveys- ja sosiaalipalvelut
24 Hallinto
8 Massa- ja paperituott. valm.
23 Asuntojen om. ja vuokraus
7 Puutavaran valmistus
9 Kemiall. tuotteiden valm.
4 Mineraalien kaivuu
15 Muu valmistus ja kierrätys
14 Kulkuneuvojen valmistus
6 Tekstiili- ja nahkat. valm.
3 Kalatalous
12 Koneiden ja laitteiden valm.
10 Mineraalituotteiden valmistus
16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
21 Rahoitus ja vakuutus
2 Metsätalous
27 Muut palvelut
19 Majoitus ja ravitsemus
20 Kuljetus ja tietoliikenne
1 Maatalous
22 Kiinteistö- ja liike-el. palv.
18 Kauppa

-12000 -8000 -4000
0
4000 8000 12000
Toimialan aikaansaama miinus toteuttama työllisyys henkilöä
Kuvio 14. Toimialojen toisilleen aiheuttama työllisyys vuonna 2002 (henkilöä, netto).

Tavarantuotannosta palveluihin kohdentuvaa työllisyyttä leimaa siis vahvasti
Pohjois-Pohjanmaan erikoistuminen tuotannossaan. Teknologian kasvukaudella
erikoistumista on tapahtunut paitsi toimialojen kesken myös niiden sisäisessä
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tuotannossa ja työllisyydessä. Oulun seudulle keskittynyt sähköteknisen teollisuuden kasvu on mahdollistanut kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen kasvun, niin
ikään teknologiaan erikoistuen. Toimialan työllisistä jo miltei puolet toimii tietoja muissa teknologipalveluissa (Ainali 2006).
Taulukko 10. Pohjois-Pohjanmaan tavarantuotannosta palveluihin kohdistuvat työlli-
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6028

21 Rahoitus ja vakuutus

54
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113
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22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.
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23 Asuntojen om. ja vuokraus

6

6
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4

61

24 Hallinto

58

91
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76

1119

25 Koulutus

25

28

50

130
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305

26 Terveys- ja sosiaalipalvelut

206

134

261

474
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96

1456

27 Muut palvelut

90

116
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80

1145

Palvelut yhteensä

1718

1956

3130

9120

4037

1537
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Tavarantuotannosta palveluihin kohdentuva työllisyys kattaa Pohjois-Pohjanmaan
kokonaistyöllisyydestä neljätoista prosenttia. Tästä erästä runsas puolet nojaa
metalli- ja teknologia-alojen loppukysyntään, mikä tekee myös palvelujen työllisyydestä varsin vienti- ja suhdanneherkän. Etenkin ulkomaanviennin aikaansaamat työllisyysvaikutukset painottuvat sähköteknisen teollisuuden ja liike-elämän
palvelut yhdistävälle akselille. Kotimaanvienti puolestaan kohdistuu tasaisemmin
muille teollisuudenaloille ja alkutuotantoon tuoden työpaikkoja myös perinteisempiin palveluihin liikenteeseen ja kauppaan.
Pohjois-Pohjanmaan sähkötekninen teollisuus on valaiseva esimerkki siitä,
miten toimialan loppukysynnän työllisyysvaikutukset aluetaloudessa voivat hajautua  alle puolen työllisyysvaikutuksista rajoittuessa itse toimialalle, kymmenesosan suuntautuessa muualle tavarantuotantoon ja yli neljänkymmenen prosentin palveluihin. Tästä näkökulmasta katsottuna perinteiset työn tuottavuuden tunnusluvut antavat toimialojen työvaltaisuudesta kovin rajoittuneen kuvan, mihin
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aiemmin ovat viitanneet esimerkiksi Wolff (1994) sekä Pilat ja Wölfl (2005).
Pohjois-Pohjanmaallakaan sähköteknisen teollisuuden matala työpanoskerroin ei
kuvasta ainoastaan tehokkuutta työvoiman käytössä, vaan myös tuotannon disintegraatiota ja laajaa sopimusvalmistusta alaan erikoistuneissa palveluyrityksissä.
Työllisyydessä asetelma korostuu siitä syystä, että teknologiaan ja liike-elämään
erikoistuneet tuotantopalvelut ovat varsin työvaltaisia (ks. myös Pohjola 2007,
Berghäll ym. 2006).
6.3

Työllisyyden rakenteen alueittaiset erot

Loppukysynnän rakenne, toimialojen teknologia sekä vienti- ja tuontiriippuvuudet
erilaistavat suuresti alueiden työllisyyden edellytyksiä. Pohjois-Pohjanmaan tuotantorakenteen tarkastelu luvussa 5.3 osoitti teknologiateollisuuden hallitsevan
aseman loppukysynnässä ja toimialojen keskinäisessä verkottumisessa, mikä
leimasi myös luvuissa 6.1 ja 6.2 esiteltyä työllisyyden rakennetta. Seuraavassa
tarkastelua laajennetaan vertailualueisiin ja koko maahan.
Millä tahansa alueella toimialojen tuotantoon, loppukysyntään ja tuottavuuteen liittyy muutamia yleisiä, työllisyyden kannalta merkityksellisiä piirteitä:
–
–
–
–
–
–
–

Toimialoittainen erikoistuminen määrää oleellisesti loppukysynnän rakennetta ja toimialojen vuorovaikutusta.
Ulkomaanvienti painottuu tavarantuotannon aloille.
Pääomanmuodostus kohdentuu suurelta osin rakentamiseen.
Kotitalouksien kulutus suuntautuu pääosin palveluihin.
Julkinen kulutus rajoittuu pientä rakennustoiminnan erää lukuun ottamatta
täysin palveluihin.
Palvelujen tuotanto riippuu tavaroiden loppukysynnästä enemmän kuin tavarantuotanto palvelujen kysynnästä.
Työn tuottavuus on palveluissa keskimäärin matalampi kuin pääomavaltaisessa tavarantuotannossa, mutta vaihtelee suuresti toimialojen kesken.

Luettelossa ei ole mainintaa kotimaisesta viennistä, joka määräytyy maakuntien
tuotannon erikoistumisesta ja valtakunnallisesta asemasta riippuen. Pohjoisissa
maakunnissa kotimaanvienti painottuu vaihtelevissa määrin tavarantuotantoon,
Uudellamaalla selvästi palveluihin.
Metsä- ja metalliteollisuuteen erikoistuneessa Lapissa kolmannes eksogeenisen loppukysynnän kokonaisarvosta on tullut ulkomaanviennistä, osuus on suurempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa puolestaan julkinen kulutus on hal127

linnut loppukysynnän rakennetta kaikkiaan kolmanneksella. Uudellamaalla kysyntä on jakautunut tasaisemmin, mutta viennin kokonaismerkitys on suuri, sekä
kotimaisen että ulkomaisen viennin kattaessa loppukysynnästä lähes kolmekymmentä prosenttia.
Keskeinen toimialaryhmä maakuntien loppukysynnässä ja työllisyydessä ovat
yhteiskunnalliset palvelut – niin kuin Jensenin ym. (1987), Westin (2001) sekä
Thakurin (2008b) mukaan kaikilla alueilla erikoistumisesta riippumatta. Hitaasti
muuttuvana näiden palvelujen loppukysyntä tasapainottaa alueiden työllisyyskehitystä suhdanteiden ja viennin vaihdellessa. Myös toimialojen ja alueiden kesken
vaihteleva työn tuottavuus sekä toimialojen keskinäinen verkottuminen vaikuttavat siihen, minkä verran loppukysyntä kaikkiaan aiheuttaa kullakin alueella työllisyyttä. Kainuun, Lapin ja Uudenmaan asetelmaa koko maahan verrattuna valaisee
liitteen 3 taulukko 18. Pohjois-Pohjanmaan vastaavia, taulukon 17 kuvaamia tuloksia on tarkasteltu edellä luvussa 6.2.
Kainuussa liki puolet työpaikoista on yhteiskunnallisten palvelujen kulutuksen varassa. Vielä vuonna 2002 paperiteollisuuden loppukysyntä on turvannut yli
kuusi prosenttia kokonaistyöllisyydestä, rakentaminen ja maatalous molemmat
hieman pienemmän osuuden. Kaupan merkitys työpaikkojen hankkimisessa jää
alle viiteen prosenttiin, mutta muiden toimialojen loppukysynnän myötävaikutuksella sen osuus alueen kokonaistyöllisyydestä nousee runsaaseen yhdeksään prosenttiin.
Lapissa yhteiskunnallisten palvelujen rooli työpaikkojen hankkimisessa on
merkittävä, mutta ei yhtä suuri kuin Kainuussa  hallinnon suhteellisesti vähäisemmästä ja teollisuuden tärkeästä asemasta johtuen. Maakunnan työllisyydestä
kymmenesosa nojaa metsäteollisuuteen, samansuuruinen osuus metalliteollisuuteen. Maatalouden paino työllisyyden aikaansaamisessa on pieni, mutta toteuttamisessa lähes viisi prosenttia. Yhtä suuri merkitys työllisyydelle on majoitus- ja
ravitsemustoiminnalla, samoin liikenteellä  paitsi matkailijoiden ja paikallisen
väestön kulutuksesta myös teollisuuden kysynnästä johtuen.
Uudellamaalla rakennustoiminta tuo työpaikoista yhdeksän prosenttia ja sähkötekninen teollisuus runsaat kuusi prosenttia. Pääkaupunkiseudulle sijoittuvat
myös monien muiden toimialojen pääkonttorit, mutta valtaosaltaan työllisyyttä
ylläpitävä loppukysyntä tulee palveluista. Kaupan osuus työllisyyden aikaansaamisessa on noin kaksitoista prosenttia, samaa luokkaa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon. Näitä molempia tärkeämpi toimiala Uudellamaalla ovat kiinteistö- ja
liike-elämän palvelut. Valtakunnallisena väestön ja liike-elämän keskusalueena
maakunta saa työpaikoistaan suuren osan yksityisten palvelujen loppukysynnästä,
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eikä tavarantuotannolla ole tuotantopalvelujenkaan työllisyydelle yhtä suurta
merkitystä kuin Pohjois-pohjanmaalla.
Jäsentyneemmän kuvan alueiden työllisyyden rakenteesta antavat liitteeseen
3 sisältyvät taulukot 19-22. Niiden sisältämät prosenttiosuudet kuvaavat, mikä
asema luvun 4.2.1 taulukoissa 3 ja 4 määritellyillä työllisyyden rakennekomponenteilla on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Uudenmaan työllisyydessä. Ne osoittavat sekä työllisyyden aikaansaavan loppukysynnän alkuperän että
työpaikkojen kohdentumisen tavarantuotantoon ja palveluihin. Taulukoista puuttuvan 0,10,4 prosentin erän kokonaistyöllisyydestä täyttää kotitalouspalvelujen
välitön työllisyys.
Loppukysynnän alkuperän näkökulmasta alueiden työllisyyden rakenteen tiivistää kuvio 15 (Ainali 2009, 295), joka perustuu taulukoiden 19–22 sarakesummille. Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden riippuvuus viennistä on suurempaa kuin
naapurimaakunnissa, mutta vähäisempää kuin Uudellamaalla. Sielläkin ulkomaisen viennin paino työllistämisessä on hieman pienempi kuin PohjoisPohjanmaalla, jossa pelkästään sähköteknisen teollisuuden ulkomaanviennin
osuus maakunnan työllistämisessä on runsaat kahdeksan prosenttia. Myös Lapissa
ulkomaanviennin merkitys työllisyydelle on suuri, mutta pääomavaltaiseen prosessiteollisuuteen ja siihen kytkeytyviin kuljetuksiin painottuvana suhteellisesti
vähäisempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Kainuussa ulkomaanvienti on paperiteollisuutta lukuun ottamatta suhteellisen vähäistä, ja työllisyydessä merkittävämpi tekijä onkin metsäteollisuuteen ja alkutuotantoon painottuva
kotimaanvienti.
Vientitoimialojen korkea työn tuottavuus merkitsee, että niiden rooli alueiden
työllistämisessä on systemaattisesti vähäisempi kuin loppukysynnässä. Ero näkyy
selvimmin Lapissa, jossa metsä- ja metalliteollisuuden työn tuottavuus on noussut
tarkasteluvuoden edellä voimakkaammin kuin vertailualueilla. Toinen syy viennin
suhteellisen vähäisiin työllisyysvaikutuksiin ovat teollisuuden vähäiset kytkennät
alueen muuhun, työvaltaisempaan tuotantoon. Teollisuustoimialojen kansainvälisten riippuvuuksien ohella työllisyyden haavoittuvuutta Lapissa lisää alueella tärkeän matkailun riippuvuus ulkopuolisista tuloista.
Myös Pohjois-Pohjanmaalla liki kolmannes eksogeenisesta kysynnästä tulee
ulkomailta, mutta työllisyyden perustaa laajentaa se, että teknologiatuotannon
ohella perusteollisuudessa ja rakennustoiminnassa on vahvoja kytkentöjä alueen
palvelusektoriin. Merkitystä on lisäksi tavaroiden viennin välillisesti aikaansaamien työpaikkojen kohdentumisella. Pohjois-Pohjanmaalla niitä saavat eniten
kiinteistö- ja liike-elämän palvelut, joissa työpanoksen osuus on varsin suuri.
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Kainuussa ulkomaanviennin vaatimatonta roolia työllistämisessä kompensoi osin
vienti muille alueille, mutta ennen kaikkea julkinen kulutus.
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Kuvio 15. Kulutuksen, pääomanmuodostuksen ja viennin asema alueiden työllisyydessä (% kokonaistyöllisyydestä) vuonna 2002.

Uudellamaalla valtakunnallisena keskusalueena kotimaisen viennin merkitys
työllisyydessä on suurempi kuin pohjoisissa maakunnissa. Yhtäältä tämä piirre
Uudellamaalla, toisaalta Pohjois-Pohjanmaan suuntautuminen ulkomaanmarkkinoille käyvät yksiin Illerisin (2005) havainnon kanssa  että tuotannossaan globaaleimmin suuntautuneita Länsi-Euroopassa eivät ole suurimmat keskukset,
vaan keskisuuret teollisuuspaikkakunnat. Uudellamaalla ja myös voimakkaasti
kasvavalla Pohjois-Pohjanmaalla rakentaminen ja muu pääomanmuodostus työllistävät suhteellisesti enemmän kuin perifeerisissä maakunnissa. Näissä puolestaan kotitalouksien saamat tulonsiirrot ja matkailu nostavat kotitalouksien kulutuksen suhteellista merkitystä työllisyydessä.
Kaikissa maakunnissa ulkomaanviennin prosenttiosuus loppukysynnässä on
vähäisempi kuin koko maassa. Tämä heijastuu myös työllisyyteen, sillä mallin
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arvion mukaan vuonna 2002 koko maan työllisyydestä 31 prosenttia on ollut
viennin varassa. Samaan suuruusluokkaan on päätynyt Forssell (2010) ajanjaksoa
20032007 koskevissa laskelmissaan. Koko maan ja alueiden osuuksien suoralta
vertailulta vie kuitenkin pohjaa se, että koko maan loppukysynnästä määritelmällisesti puuttuu alueilla merkittävä kotimaanvienti.19 Osa alueiden kotimaanviennistä on välituotteita, jotka käytetään muiden maakuntien vientituotannossa ja
jotka siten päätyvät lopulta ulkomaille. Osa kotimaanviennistä myös käytetään
lopullisesti Suomessa. Koska panos-tuotosaineistossa ei ole näin yksityiskohtaisia
tietoja tuotteiden käytöstä, tuloksissa ei pystytä erottamaan, mikä osuus kotimaisen viennin työllisyysvaikutuksista liittyy muiden alueiden ulkomaanvientiin.
Kaikilla alueilla ylivoimaisesti suurin kysyntätekijä työllistämisessä on julkinen kulutus, joskin prosenttiosuuksissa on merkittäviä eroja alueiden kesken.
Pohjois-Suomessa syy ei ole väestön peruspalveluissa, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen sekä virkistys- ja kulttuuripalvelujen osuus pohjoisten
maakuntien työllistämisessä on kauttaaltaan 27 prosentin luokkaa. Selitykseksi
jäävät hallintoon kohdistuvat menot, joiden paino työllisyydessä on poikkeuksellisen suuri Kainuussa ja myös Lapissa korkeampi kuin suuremmissa maakunnissa.
Kun aluehallinnossa ovat pienissä maakunnissa edustettuina useimmat samat
instituutiot kuin suuremmissa, niiden asema työllisyydessä korostuu verrattuna
maakuntiin, joissa on muutoin vahva elinkeinoperusta. Uudellamaalla väestöön
suuntautuvien hoiva-, koulutus- ja kulttuuripalvelujen varassa on vain viidennes
työpaikoista.
Julkisen kulutuksen osuus työllisyydestä vaihtelee siis suuresti maakuntien
kesken. Koko maassa se on turvannut vuonna 2002 kaikkiaan 35 prosenttia työpaikoista. Osuus on jokseenkin samansuuruinen kuin Forssellin (2010) viidelle
seuraavalle vuodelle laskemissa arvioissa. Niiden perusteella julkinen kulutus on
pysynyt koko maassa selvästi tärkeämpänä työllisyyden lähteenä kuin vienti,
vaikka jälkimmäisen merkitys on viime vuosikymmeninä noussut. Kehityssuunnan on ilmeisesti, ainakin väliaikaisesti, taittanut vuoden 2008 talouskriisiä seurannut viennin romahtaminen. Sen ohella julkisen kulutuksen merkitystä työllisyydessä lisää hoitopalvelujen kysynnän kasvu, tuottavathan julkisyhteisöt näistä
palveluista edelleen valtaosan.
19

Tästä periaatteellisesta erosta johtuen myös voimakkailla vientialueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja
Uudenmaalla ulkomaanviennin osuus työllisyydessä jää noin viidennekseen, huomattavasti pienemmäksi kuin kansantaloudessa. Jos Pohjois-Pohjanmaan kotimaanviennistä puolen oletetaan palvelevan
välillisesti ulkomaanvientiä, ulkomaanviennin maakunnassa kaikkiaan työllistävä vaikutus nousisi
samalle tasolle kuin koko maassa.
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Tavarantuotannon ja palvelujen keskinäistä työnjakoa neljässä maakunnassa
ja koko maassa valaisee kuvio 16 (Ainali 2009, 296), joka rakentuu liitteen 3
taulukoiden 19–22 rivisummille. Tavarantuotannon merkitys työllistäjänä on ylivoimaisesti suurin Pohjois-Pohjanmaalla, niin välittömästi kuin palveluihin kohdistuva välillinen työllisyys huomioon ottaen. Aluetilinpidon valossa ero muihin
alueisiin on näkynyt jo 1980-luvulta lähtien (ks. luku 5.2, kuvio 8). Palvelujen
osuus työllisyydestä on 1990-loppupuoliskolla jopa laskenut, huolimatta teknologiateollisuuden siivittämästä liike-elämän palvelujen poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta. Vasta vuosituhannen taitteen jälkeen, teknologiateollisuuden
laskusuhdanteen myötä, työvoiman palveluvaltaistuminen on saanut uudelleen
sijaa.
Pohjois-Pohjanmaan viime vuosikymmenien kasvu ja työllisyyden kehitys
tukevat vahvasti vientikerroinmallien perusoletusta teollisuuden erikoistumisen ja
viennin aluetaloudellisesta merkityksestä. Kokonaistyöllisyydestä hieman yli
viidennes nojaa joko suoraan tai välillisesti metalli- ja teknologiateollisuuden
koti- ja ulkomaiseen vientiin, ja yli puolet näistä työpaikoista toteutuu eri toimialoilla kuin mille vientikysyntä on alun perin kohdistunut. Välillisten vaikutusten
kanavina keskeisiä ovat sähköteknisen teollisuuden vahva välituotekytkentä kiinteistö- ja liike-elämän palveluihin sekä sen suuri tulonmuodostus.
Kolmessa muussa maakunnassa metalli- ja teknologia-alojen viennin rooli
työllistäjänä on huomattavasti vähäisempi, Kainuussa sen osuus kokonaistyöllisyydestä on vain viisi ja muissa maakunnissa yhdeksän prosenttia. Kainuun ja
Lapin tavarantuotannossa työllistäjänä korostuu metsäteollisuus, niin välittömien
kuin välillisten työpaikkojen valossa. Perusteollisuuden palveluja työllistävä vaikutus ei näissä maakunnissa ole yhtä vahva kuin Pohjois-Pohjanmaalla teknologian, sillä palvelujen ostot painottuvat liikenteeseen, jossa työn tuottavuus on korkea.
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Kuvio 16. Palvelujen ja tavarantuotannon asema alueiden työllisyydessä) vuonna 2002.

Käänteisenä alueiden teollisuuden työllistävä vaikutus näkyy julkisen kulutuksen
aikaansaamassa työllisyydessä. Kainuussa melkein puolet ja Lapissakin lähelle
sama osuus kokonaistyöllisyydestä on julkisten palvelujen välittömiä työpaikkoja,
kun Pohjois-Pohjanmaalla osuus jää runsaaseen kolmannekseen. Uudellamaalla
työpaikoista miltei puolet on välittömiä palvelutyöpaikkoja, mutta suuremmassa
määrin yksityisillä aloilla kuin julkisissa palveluissa. Maakunnan sinänsä monipuolinen teollisuus ja rakennustoiminta jäävät työllistäjänä ylivoimaisen, vahvasti
verkottuneen palvelusektorin varjoon. Suhteellisesti vähäisempi tavarantuotannon
merkitys palvelujen työllisyydelle on vain Kainuussa.
Julkisyhteisöjen kulutuksen ja viennin yhteisvastuu alueiden työllisyydessä
on kahdeksankymmenen prosentin suuruusluokkaa. Perifeerisillä alueilla julkisten
menojen merkitys työllistäjänä on suuri suhdanteista riippumatta  Lapissa vientialojen korkeasta työn tuottavuudesta, Kainuussa jo vähäisestä ulkomaanviennistäkin johtuen. Suuremmissa maakunnissa työllisyyden riippuvuus julkisesta kulu133

tuksesta on vähäisempää, kääntöpuolena suuri riippuvuus kansainvälisestä kysynnästä suhdannevaihteluineen. Noin viidennestä alueiden työllisyydestä ylläpitävät
kotitalouksien kulutus ja pääomanmuodostus, edellinen periferiassa ja jälkimmäinen kasvumaakunnissa korostuen.
Alueelliset erot yhtäältä toimialojen vuorovaikutuksessa, toisaalta loppukysynnän rakenteissa ja kehityksessä merkitsevät, että tulevaisuudessa työllisyyden palveluvaltaistuminen toteutuu alueilla eri perustein ja eri tahtia. Sen suunta
ei välttämättä ole aina positiivinen, kuten Pohjois-Pohjanmaan viime vuosituhannen lopun kehitys on osoittanut. Tulevaisuudessa, teollisten työpaikkojen vähetessä, yksityisten palvelujen työllisyyden kasvua tukevat taantuman jälkeinen kysynnän elpyminen sekä teollisuuden osatoimintojen ulkoistaminen paikallisiin
palveluyrityksiin. Sekä teollisuuden että palvelujen kasvua rajoittavia tekijöitä
ovat edelleen epävarmat vientinäkymät sekä toimintojen osittainen siirtyminen
alueen ulkopuolelle.
Kainuussa ja Lapissa palvelujen työllisyys on suuressa määrin julkisyhteisöjen välittömien työpaikkojen varassa. Ottaen huomioon yhtäältä kunnallistalouden
ongelmat, toisaalta prosessivaltaisen teollisuuden rakennemuutokset ja markkinanäkymät on todennäköistä, että yksityisten palvelujen, alkutuotannon ja energiantuotannon vastuu työllisyydestä kasvaa – jo viime vuosina kasvaneen kaivannaistoiminnan ohella. Kaikilla alueilla työllisyydestä noin viidenneksen tuovat
kotitalouksien eksogeeninen kulutus ja rakennusinvestoinnit yhdessä. Näihin
molempiin vaikuttavat tulevaisuudessa paitsi tulojen alueellinen kehitys, myös
väestön demografiset muutokset ja muuttoliike, joiden kehitys ja vaikutus työllisyyteen ovat suhteellisen hyvin ennustettavissa. Sen sijaan tuotantoon liittyvät
investoinnit saattavat pienillä alueilla tuoda merkittäviä vuosittaisia muutoksia
työllisyyden kehitykseen.
Osana työllisyysvaikutusten alkuperää ja kohdentumista määräytyy työvoiman ammattirakenne. Tässäkin suhteessa ennustettavin on julkinen sektori, jossa
muutokset ovat hitaita ja läpinäkyviä. Yllätyksellisimpiä ovat kansainvälisillä
markkinoilla toimivat teollisuudenalat, erityisesti suuret teknologiayritykset, joiden viennin ja tuonnin muutokset heijastuvat hyvinkin nopeasti työllisyyden määrään ja rakenteeseen, aina palveluihin asti. Kasvualojen ja väestön alueellinen
keskittyminen, Pohjois-Pohjanmaan tapauksessa Oulun seudulle, lisää vaatimuksia työvoiman tarjonnan paikalliselle joustavuudelle.
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6.4

Työllisyyden muutokset vuoden 2002 jälkeen

Luvun 4.2.2 yhtälössä (11) alueen kokonaistyöllisyyden muutos on jaettu kolmeen osatekijään. Niistä yksi johtuu toimialojen työpanoskerrointen muutoksista,
jotka yhdessä loppukysynnän kehityksen ja toimialariippuvuuksien muutosten
kanssa selittävät työllisyyden kasvun. Toimialojen työpanoskerrointen muutos
vuodesta 2002 vuoteen 2007 on saatu aluetilinpidon (Tilastokeskus 2009) tiedoista. Yleensä kertoimet ovat pienentyneet, mikä kuvastaa kasvukaudelle ominaista
tuotannon kasvua mutta vähäisempiä muutoksia työvoiman käytössä. Yhtälöparin
(12) kaavoja soveltaen on arvioitu, miten suuri vaikutus yhtäältä tavarantuotannon
toimialojen, toisaalta palvelujen työpanoskerrointen muutoksilla on ollut työllisyyteen.
Taulukon 11 (Ainali 2010, 189) kolme ensimmäistä saraketta osoittavat, millä
prosenttiosuudella edellä mainitut työpanoskerrointen muutokset ovat lisänneet
tai vähentäneet alueiden työllisyyttä vuodesta 2002. Muilta osin toimialojen työllisyyden kasvu on yhtälön 13 mukaisesti johtunut toimialoille kohdistuneen loppukysynnän muutoksista sekä vaikutuksiltaan vähäisemmistä, toimialojen keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuneista muutoksista, jotka voivat liittyä yhtä
lailla teknologiaan, tuontiin kuin tuotannon disintegraatioon. Mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus vuoden 2002 työllisyyteen kuvautuu taulukon 11 neljännellä
sarakkeella. Taulukon osuudet eivät sisällä kotitalouspalvelujen työllisyyttä.
Työllisyys on kasvanut kaikilla alueilla keskimäärin prosentin verran vuodessa, mutta osin eri perustein. Kaikissa maakunnissa tavarantuotannossa toteutuneet
tuottavuuden muutokset ovat vähentäneet työllisyyttä, palveluissakin muualla
paitsi Kainuussa. Uudellamaalla muutokset ovat olleet palveluissa moninkertaisesti suurempia kuin tavarantuotannossa – siitä huolimatta, että sielläkin palvelujen työn tuottavuus on noussut hitaampaa tahtia kuin tavarantuotannon. Selitys on,
että palveluilla on Uudenmaan tuotantorakenteessa ja loppukysynnässä huomattavasti suurempi paino kuin tavarantuotannolla. Lievempänä sama asetelma toistuu
koko maan luvuissa. Kysynnän kasvu on lisännyt työllisyyttä kaikilla alueilla,
mutta Lapissa ja Kainuussa suhteellisesti vähemmän kuin kasvualueilla ja maassa
keskimäärin. Pienimmissä maakunnissa vähäisempää kysynnän kasvua on korvannut heikko, muutamilla palvelualoilla jopa laskenut työn tuottavuus, eikä työllisyyden kasvuasteessa ole suuria eroja muihin maakuntiin verrattuna.
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Taulukko 11. Toimialojen tuottavuuden muutosten ja loppukysynnän muutosten
20022007 vaikutus vuoden 2002 työllisyyteen (%), aluevertailu.
Työn tuottavuuden muutoksista johtuva
tavaran-

palveluissa

yhteensä

tuotannossa

Kysynnän

Työllisyyden

muutoksista

muutos

johtuva yhteensä

yhteensä

P-Pohjanmaa

-7,6

-4,9

-12,5

17,6

5,0

Kainuu

-6,2

1,2

-5,0

9,9

4,9

Lappi

-4,5

-1,5

-6,0

11,5

5,5

Uusimaa

-2,7

-10,1

-12,7

17,4

4,7

Koko maa

-4,9

-6,2

-11,1

17,0

5,8

Liitteen 3 kuviot 24–27 osoittavat, miten suuri vaikutus työn tuottavuuden ja
kysynnän muutoksilla on eri alueilla ollut kunkin 27 toimialan työllisyyteen. Arviot on saatu korvaamalla luvun 4.2.2 yhtälöissä (11)(13) työpanoskerrointen ja
loppukysynnän muutoksia kuvaavat vektorit lävistäjämatriiseilla. Liitteen kuvissa
toimialat 117 edustavat blokkijaon mukaisesti tavarantuotantoa, muut kymmenen palveluja. Toimialojen työllisyyttä kasvattanut loppukysyntä voi periaatteessa
olla peräisin miltä toimialoilta tahansa. Pohjois-Suomen maakunnissa työllisyyden muutosten toimialoittaista kohdentumista erilaistaa niiden erikoistuminen
tavarantuotannossaan, Uuttamaata päinvastoin palveluvaltaisuus niin kuin jo edellä tuli esille.
Pohjois-Pohjanmaalla tavarantuotannossa keskeiset toimialat sähkötekninen
teollisuus ja rakentaminen ovat vaikuttaneet merkittävimmin työllisyyden muutoksiin. Sähköteknisessä teollisuudessa kysynnän kasvu on lisännyt työvoiman
tarvetta vuodesta 2002 melkein kolmanneksella, mutta tuottavuuden nousun vaikutus on ollut vielä voimakkaampi ja toimialan työllisyys on vähentynyt kymmenellä prosenttiyksiköllä. Maakunnan kokonaistyöllisyyden noin kahdeksantuhannen henkilön lisäyksessä toimiala profiloituu peräti kolmentoista prosenttiyksikön
negatiivisella osuudellaan (liite 3, taulukko 23). Metalliteollisuudessa muutokset
ovat olleet samansuuntaisia, mutta lievempiä. Rakentaminen on tuonut kokonaistyöllisyyden kasvusta kolmanneksen. Maataloudessa työvoima on sen sijaan melkoisesti supistunut. Tavarantuotannossa kokonaisuutena mainittujen toimialojen
erimerkkiset muutokset ovat suurelta osin kumonneet toisensa, ja blokin yhteisosuus maakunnan työllisyyden muutoksesta on vain viitisen prosenttia.
Kainuun tavarantuotannossa työllisyyttä on kasvattanut eniten rakentaminen
vahvasta kysynnästään johtuen. Myös metsätaloudessa ja sähköteknisessä teollisuudessa työllisyys on lisääntynyt huolimatta tuottavuuden nousun negatiivisesta
vaikutuksesta, ja kaivannaistoiminnan tuotannon vahvistuminen on tuonut osansa
136

työllisyyden kasvuun. Sen sijaan elintarviketuotannon ja metsäteollisuuden vaikutus on ollut selvästi negatiivinen. Työllisyyden kokonaismuutoksesta tavarantuotannossa on toteutunut vajaa neljännes.
Lapissa rakentamisen osuus työllisyyden kasvusta on ollut pienempi kuin
Kainuussa. Maatalouden asema työllisyydessä on ollut jo entuudestaan vähäinen,
eikä toimialan yleinen rakennemuutos suuremmin näy Lapin luvuissa. Metsätaloudessa kysyntä on kasvattanut työllisyyttä enemmän kuin tuottavuuden nousu
on sitä vähentänyt, metsäteollisuudessa työllisyys on sen sijaan vähentynyt. Kaivannaistoiminnan muutosvaikutus työllisyyteen on ollut vähäinen. Metalliteollisuudessa työllisyys on lisääntynyt, mikä on osin korvannut sähköteknisen teollisuuden ennestäänkin vähäisten työpaikkojen menetystä Salcomp Oyj:n lopettaessa tuotantonsa Kemijärvellä. Koko tavarantuotannon nettovaikutus työllisyyden
kasvuun on ollut vajaan neljänneksen luokkaa kuten Kainuussa.
Uudellamaalla tavarantuotannon nettovaikutus työllisyyden kasvuun on aavistuksen verran korkeampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta toimialoittaiset
erot eivät ole yhtä silmiinpistäviä. Sähköteknisessä teollisuudessa ja metsäteollisuudessa työllisyys on vähentynyt, koneiden valmistuksessa puolestaan lisääntynyt, mutta muutokset ovat vähäisiä verrattuina palveluissa toteutuneisiin. Rakentaminen on tuonut työllisyyden kokonaiskasvusta viidenneksen. Osuus on matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla, osin monipuolisemmasta tuotantoperustastakin
johtuen.
Palvelujen työllisyydessä kaikille alueille yhteistä on terveys- ja sosiaalipalvelujen työn tuottavuuden nousu, mutta työllisyysvaikutuksiltaan vielä suurempi
kysynnän kasvu. Toimialan työllisyys on siis kaikilla alueilla lisääntynyt, PohjoisPohjanmaalla kuitenkin suhteellisesti vähemmän kuin muilla alueilla. Koulutuksessa molempien osatekijöiden työllisyysvaikutukset ovat olleet kaikilla alueilla
vähäisempiä. Kainuussa sekä koulutuksen että hallinnon työllisyys on vähentynyt
parillasadalla henkilöllä. Kaupan työllisyyden kasvua alueilla on ylläpitänyt vahva kysyntä muualla paitsi Kainuussa, jossa tuotanto on pysynyt lähes ennallaan ja
työllisyyden lisäys on ollut vaatimatonta. Uudellamaalla työllisyyden kasvu on
ollut erityisen vahvaa kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jotka ovat säilyneet
edelleen hyvin työvaltaisena ja tuoneet työllisyyden kokonaiskasvusta puolet.
Pohjois-Pohjanmaallakin toimialan osuus työllisyyden kokonaiskasvusta on neljännes, samoin kaupan. Kainuussa ja Lapissa liike-elämän palvelujen samoin kuin
julkisen hallinnon työvaltaisuus on jopa lisääntynyt, mikä osaltaan selittää niiden
muista alueista poikkeavia tuottavuuden muutosvaikutuksia taulukossa 11. Palve137

luille ei kuitenkaan ole ollut vastaavanlaista vetoapua, kuin sähköteknisen teollisuuden vienti on tarjonnut Pohjois-Pohjanmaalla.
Tiivistäen voidaan todeta loppukysynnän olleen viisivuotisjaksolla 2002–
2007 neljässä maakunnassa samoin kuin koko maassa niin vahvaa, että huolimatta
tuottavuuden nousun negatiivisista vaikutuksista kokonaistyöllisyys on kasvanut
keskimäärin prosenttiyksikön vuodessa (Ainali 2010). Pohjois-Pohjanmaan kaltaisella, vientiteollisuuden varassa kasvaneella alueella sekä tuottavuuden että
kysynnän muutosten työllisyysvaikutukset painottuvat muutamalle avaintoimialalle, joiden kasvuun on todennäköisesti liittynyt muutoksia toimialojen keskinäisessä työnjaossa ja alueen ulkopuolisissa riippuvuuksissa. Alkutuotannolla ja
palveluilla ei ole työllisyyden kehityksessä läheskään yhtä suurta merkitystä kuin
Kainuussa ja Lapissa. Näissä maakunnissa palvelujen alhainen, heikosti kasvanut
työn tuottavuus yhdessä hitaasti kasvaneen kysynnän kanssa on merkinnyt, että
kokonaistyöllisyys on lisääntynyt miltei samaa tahtia kuin suuremmilla alueilla ja
koko maassa. Uudellamaalla yksityisten palvelujen, myös niiden viennin, merkitys työllisyydessä ja sen kasvussa on ollut keskeinen.
Aiemmissa, kansantalouteen sovelletuissa dekomponoinneissa (Forssell 1990,
Gregory ja Russo 2004, Han 1995) tärkein tekijä työllisyyden kasvussa ja rakenteellisissa muutoksissa on ollut loppukysynnän määrän ja rakenteen kehitys. Ilmeistä on, että etenkin vientiteollisuuteen erikoistuneella alueella avainalojen
kansainväliset suhdannevaihtelut voivat tuoda hyvinkin nopeita ja rajuja muutoksia loppukysyntään. Kyllin suurina loppukysynnän rakenteelliset muutokset heijastuvat ajan mittaan toimialojen tuotevalikoimaan ja teknologiaan, mikä osaltaan
voi erilaistaa alueiden työllisyyden kasvua ja rakennetta  jo entuudestaan erilaisen tuotantorakenteen lisäksi.
Kysynnän ja tuotannon kasvaessa toimialan tuottavuus yleensä nousee vähentäen riippuvuutta työvoimasta. Tämä käy ilmi myös kuvioissa 24–27, joissa kysynnän ja työn tuottavuuden muutosvaikutukset ovat keskittyneet enimmäkseen
samoille toimialoille. Nettovaikutus kokonaistyöllisyyteen voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, kuten jo toteutuneen viisivuotisjakson tarkastelu osoittaa.
Tavarantuotannon keskeisillä toimialoilla saattaa tapahtua myös palvelujen ja
tavarapanosten tuotannon ulkoistamista. Voimakkaan kasvun ja erikoistumisen,
avaintoimialojen rakenteellisten muutosten, mahdollisesti myös pitkän taantuman
seurauksena toimialojen asema ja alueelliset riippuvuudet suhteutuvat uudelleen.
Myös työllisyyden tulevaa kehitystä on aihetta pohtia alueilla keskeisten toimialojen loppukysynnästä lähtien. Pohjois-Pohjanmaalla kymmenen prosenttiyksikön muutos sähköteknisen teollisuuden vuoden 2002 ulkomaanviennissä aiheut138

taa laskennallisesti vajaan kahden prosenttiyksikön muutoksen loppukysynnän
kokonaismäärään ja vajaan yhden prosentin muutoksen kokonaistyöllisyyteen.
Saman tasoluokan muutos rakennusinvestoinneissa merkitsee lähes prosenttiyksikön muutosta sekä loppukysynnässä että työllisyydessä. Vaikka rakentamisessa
kertyvän pääomanmuodostuksen osuus vuoden 2002 loppukysynnässä on alle
puolet sähköteknisen teollisuuden ulkomaanviennin arvosta, sen merkitys maakunnan kokonaistyöllisyydelle ja sen muutoksille on hieman suurempi johtuen
itse rakentamisen työvaltaisuudesta. Yhteistä molemmille toimialoille on, että
työllisyysvaikutukset kohdentuvat suuressa määrin muille kuin alkuperäiselle
toimialalle, rakentamisessa monipuolisemmin tavarantuotannon ja palvelujen
kesken hajautuen. Mikäli kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen käyttö teollisuudessa ja rakentamisessa edelleen lisääntyy, se nostaisi osaltaan työllisyyden palveluvaltaisuuden astetta.
Miltei kolmasosaa Pohjois-Pohjanmaan kokonaistyöllisyydestä ovat ylläpitäneet keskeisten väestöpalvelujen julkinen ja yksityinen kulutus. Vuonna 2002
julkisten terveydenhuoltomenojen osuus Pohjois-Pohjanmaan loppukysynnässä
on ollut yli seitsemän prosenttia, koulutuksen prosenttiyksikköä vähemmän ja
muiden yhteiskunnallisten ja yksilöllisten palvelujen noin puolitoista prosenttia.
Vakavin rajoite näiden palvelujen työllistävyydelle on terveys- ja sosiaalipalvelujen julkinen rahoitus. Kysynnän kasvaessa rajoitteeksi nousee entistä suuremmassa määrin myös työvoiman tarjonta, sillä hoitopalvelujen tuotanto on huomattavasti työvaltaisempaa kuin muiden peruspalvelujen.
Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa kymmenen prosentin tasoinen muutos
vuoden 2002 julkisiin kulutusmenoihin merkitsee puolentoista prosenttiyksikön
muutosta Pohjois-Pohjanmaan kokonaistyöllisyyteen ja hienoista nousua palveluvaltaisuuden asteeseen. Ainakin vuotta 2007 edeltäneellä jaksolla kysynnän kasvu
peitti alleen tuottavuuden muutoksen negatiiviset työllisyysvaikutukset. Talouspoliittinen tavoite on hillitä julkisten kulutusmenojen kasvua ja nostaa toimialan
tuottavuutta työllisyyden kasvun hallitsemiseksi. Koulutuspalvelujen kysynnän
merkitys maakunnan kokonaistyöllisyydelle oli vuonna 2002 noin puolet pienempi kuin hoitopalvelujen, ja kymmenen prosenttiyksikön tasomuutos koulutuksen
kulutusmenoissa heijastuisi vajaan prosenttiyksikön muutoksena työllisyyden
kokonaismäärään.
Edellä mainittujen peruspalvelujen todellinen kysyntä on sidoksissa väestön
demografiseen rakenteeseen ja kehitykseen (Honkatukia ym. 2009, Loikkanen ja
Susiluoto 2009), riippuen monista inhimillisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä,
myös julkisten ja yksityisten palvelujen tarjonnasta. Jos kysyntä pystytäänkin
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arvioimaan, rajat lopullisesti toteutuvalle palvelujen käytölle asettaa julkinen
rahoitus ehtoineen ja poliittisine painotuksineen. Rajoite koskee ensisijaisesti
valtion ja kuntien, niiden välityksellä myös yksityisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusta. Väestön peruspalvelujen ohessa Pohjois-Pohjanmaan
työllisyyden turvaajana merkittävä on hallinnon toimiala, johon kuuluu myös
pakollinen sosiaalivakuutus.
Yksityisiä palveluja työllistävä kysyntä on suuressa määrin peräisin muiden
toimialojen loppukysynnästä, minkä rinnalla palvelujen välittömällä loppukysynnällä on toimialoittain vaihteleva merkitys. Uudenmaalla, valtakunnallisena palvelukeskittymänä, palvelujen kotimaisella viennillä on keskeinen asema työllisyydessä. Sitä vastoin Pohjois-Pohjanmaalla sähköteknisen teollisuuden koti- ja
ulkomainen vienti tuovat palvelutyöpaikkoja hieman enemmän kuin itse palvelujen vienti.
Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2002 viennin merkitys työllisyydelle on ollut
suurempi kuin julkisen kulutuksen, mutta kotitaloudet mukaan lukien kulutus on
ylläpitänyt työllisyydestä kaikkiaan neljääkymmentäviittä prosenttia. Rakentaminen ja muu pääomanmuodostus huomioon ottaen alueellinen ”omavaraisuusaste”
työpaikkojen aikaansaamisessa nousee vajaaseen kuuteenkymmeneen prosenttiin.
Osuus on korkeampi kuin Uudellamaalla, mutta miltei kymmenen prosenttiyksikköä alempi kuin naapurimaakunnissa, joiden työllisyydessä julkinen kulutus on
suurempi vaikuttaja. Suhdanteiden vaihdellessa työllisyyden kehitys ja siihen
vaikuttaminen ovat tasapainoilua viennin muutosten ja alueen sisäisen kysynnän
eli kulutuksen ja rakentamisen kesken. Teollistuneellakin alueella julkisyhteisöt ja
kotitaloudet ovat laskukaudella avainasemassa työllisyyden ylläpitämisessä.
Edellä kuvatut esimerkit antavat viitteitä siitä, että tehokkaimmin työllisyyden kokonaismäärään voidaan vaikuttaa julkisella kulutuksella, etenkin terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin kohdennettuna. Aluekehityksen seurannan kannalta etuja ovat tällöin kysyntää koskevien päätösten läpinäkyvyys ja kehityksen
ennustettavuus kysynnän ja teknologian muuttuessa hitaasti. Sen sijaan viennin
kehitystä ja rakenteellisia muutoksia on vaikea ennustaa. Ilmeistä on, että sekä
loppukysynnän kasvu että väheneminen heijastuvat työllisyyteen, ajan mittaan
myös tuotannon alueellisiin rakenteisiin ja toimialojen keskinäiseen työnjakoon.
Työnjakoa saattavat muuttaa keskeisissä yrityksissä toteutuvat tuotantojärjestelyt
alueellisine ja toimialoittaisine painotuksineen. On talouden kehityssuunta mikä
tahansa, työllisyyden palveluvaltaisuuden aste nousee.
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7

Tutkimuksen arviointi ja loppupäätelmät

Tämän tutkimuksen alkuperäinen tavoite on ollut analysoida yhteiskunnallisten
väestöpalvelujen ja julkisten kulutusmenojen merkitystä aluetaloudessa, erityisesti työllisyydessä. Matkan varrella tavoite on laajentunut kaikki toimialat ja kaiken
loppukysynnän kattavaksi. Vain koko aluetalouden kehyksissä voidaan suhteuttaa
yhteiskunnallisten palvelujen ja julkisten menojen asemaa työllisyydessä. Alueellista näkökulmaa laajentaa neljän erikokoisen, tuotantoperustaltaan ja kasvultaan
erityyppisen maakunnan vertailu, jonka tarkoituksena on tuoda uutta tietoa valtakunnallisen työllisyys- ja aluepolitiikan tueksi. Uusimaa on tuotannon ja työllisyyden määrässä ylivertainen muihin alueisiin verrattuna, ja vahvasti palveluihin
erikoistuneena se on tarjonnut kiinnostavan vertailukohteen teknologiateollisuuden viennin imussa voimakkaasti kasvaneelle Pohjois-Pohjanmaalle. Myös pienimmät maakunnat ovat tuotantoperustaltaan erilaisia  Lappi perusteollisuuteen
ja vientiin sekä matkailuun erikoistuneena, Kainuu puolestaan julkisten palveluihin ja alkutuotantoon painottuneella tuotantorakenteellaan.
Tutkimustyöstä merkittävän osan on vaatinut vuodelle 2002 laadittu alueellinen panos-tuotosmalli. Mallin ensimmäiset kokeilut ja perehtyminen laajaalaiseen, mutta työllisyyttä melko rajoitetusti käsitelleeseen kirjallisuuteen ovat
vahvistaneet käsitystä, että työllisyyden rakenteiden analyysi vaatii tavarantuotannon ja palvelujen molemminpuolisille riippuvuuksille rakentuvan kehikon,
joka määrittelee kattavasti sekä toimialojen aikaansaaman että niillä toteutuvan
työllisyyden. Tällaisen kehikon laatiminen on ollut tutkimuksen menetelmällinen
päätavoite. Kehikko on tarjonnut yhdenmukaisen perustan myös alueidenväliselle
vertailulle, ottaen huomioon alueiden erilainen tuotantorakenne, eri tavoin painottunut loppukysyntä sekä toimialojen eriasteinen työn tuottavuus. Myös aluevertailussa kantavana ajatuksena on kulkenut toimialojen erilainen asema yhtäältä työpaikkojen tarjoajina, toisaalta työllisyyden toteuttajina.
Tämän luvun osassa 7.1 palataan tutkimuksen menetelmällisiin valintoihin ja
empiiriseen perustaan viitaten aiempiin, läheisesti aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin. Seuraavassa osassa pohditaan tutkimustulosten poliittisia painotuksia ja antia
pyrittäessä vaikuttamaan työllisyyteen. Loppupäätelmät sisältävät ajatuksia Suomen alueellisen panos-tuotostutkimuksen kehityksestä, nykytilanteesta ja tämän
tutkimuksen asemasta siinä.
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7.1

Menetelmällinen perusta ja analyysin kattavuus

Aiemman tutkimuskokemuksen perusteella panos-tuotosmenetelmä on ollut luonteva perusta toimialojen tuotannollisen vuorovaikutuksen, loppukysynnän rakenteen
ja
työllisyysriippuvuuksien
mallittamiseksi
ja
analysoimiseksi.
Tilastokeskuksessa vuodelta 2002 kaikille maakunnille ja koko maalle laaditut
panos-tuotostaulut ovat tarjonneet empiiriset edellytykset alueellisen panostuotosmallin laatimiselle. Tutkimuksen tarpeita varten tavanomaista avointa, kysyntäjohteista panos-tuotosmallia on kehitetty hyödyntäen panos-tuotosanalyysin
kolmea tutkimusperinnettä. Ensiksikin mallin endogeenista perustaa on laajennettu kotitalouksien tuloilla ja kulutuksella. Toiseksi tuotannon osasysteemeihin on
sovellettu blokkiratkaisua. Kolmanneksi vuoden 2002 jälkeen toteutuneiden työllisyyden muutosten analyysissa on hyödynnetty panos-tuotosmallin dekomponoitua muotoa.
Kotitalouksien tulojen ja kulutuksen endogenisointi on tullut tutuksi jo osassa
aiempia suomalaisia mallisovelluksia. Täkäläisissä esimerkeissä laajennuksen
peruste on ollut itse tuotantomallin kuvausperustan laajentaminen, ei tulojen ja
kulutuksen rakenneanalyysi kuten osassa kansainvälisiä, sosiaalitilinpidolle rakentuneita
tutkimuksia.
Vieraampia
suuntia
suomalaiselle
panostuotostutkimukselle ovat tuotantoblokkien vuorovaikutuksen analyysi sekä tuotannon ja varsinkin työllisyyden muutosten osittaistarkastelu.
Tavarantuotannon ja palvelujen keskinäisten riippuvuuksien määrittelyyn ja
vuorovaikutuksen analyysiin ovat panos-tuotosmallin blokkiratkaisun pohjalta
paneutuneet muiden muassa Gregory ja Russo (2004), Guo ym. (1999) ja
Zaytseva (2000). Gregoryn ja Russon (emt.) esitys voidaan nähdä avauksena
nimenomaan työllisyyden rakenteen analyysille. Idea tavarantuotannon ja palvelujen sisäisistä ja toisilleen kanavoimista työllisyysvaikutuksista tulee esille myös
Pilatilla ja Wölflilla (2005), mutta mallisovellus on edellisiä vaatimattomampi.
Talouden tuottavuuden tarkasteluissa huomiota on saanut erityisesti tietointensiivisten liike-elämän palvelujen lisääntynyt käyttö teollisuudessa ja niiden välillinen rooli kokonaistuottavuuden kasvussa (Drejer 1999, Wolff 2006 ja 2007, Wölfl
2003). Wolff (2007) on kiinnittänyt huomiota myös työllisyyden rakenteeseen,
siinäkin suurimman kiinnostuksen kohteena tietoteknisen henkilöstön määrä ja
muutokset.
Skolka (1984), Forssell (1990) ja Han (1995) ovat panos-tuotosmallin dekomponoinneillaan opettaneet suhteuttamaan työllisyyden kasvun ja rakenteellisten muutosten syitä. Tuloksissa tulee selväksi loppukysynnän, etenkin viennin
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vaihtelujen keskeinen merkitys työllisyyden määrällisissä ja rakenteellisissa muutoksissa. Tuottavuuden muutosten vaikutus on suurin teollisuudessa. Ainakin
kansantalouden tasolla tuotantoriippuvuudet ovat osoittautuneet hitaimmin muuttuvaksi ja vähiten työllisyyden kehitykseen vaikuttavaksi taustatekijäksi. Alueidenvälisessä vertailussa, kuten tässä tutkimuksessa, on kuitenkin syytä paneutua
perusteellisesti toimialojen asemaan ja keskinäisiin riippuvuuksiin  niiden jakaessa alueilla eri tavoin suhteutuvien viennin ja paikallisen kysynnän työllisyysvaikutuksia toimialojen kesken. Vienti- ja alueellisten toimialojen kahtiajakoon
ovat paneutuneet West (2001) ja Thakur (2008a ja 2008b).
Globaalin kehityksen seurauksena toimialojen tuotantoriippuvuudet ovat
käyneet entistä monisyisemmiksi ja alttiimmiksi muutoksille, mihin vaikuttavat
yhtäältä teollisuuden kansainvälinen pirstoutuminen ja välituotteiden tuonnin
kasvu, toisaalta palvelujen kotimaassa lisääntynyt tarjonta ja käyttö. Yleensä kansainvälistymisestä johtuvat välituotekäytön muutokset vähentävät työllisyyttä,
mutta viennin kasvu lisää sitä. Koller ja Stehrer (2008) ovat arvioineet viime aikoina kasvaneen välituotekaupan osuutta työllisyyden kehityksessä. Välituotteiden tuotannon osittainen korvautuminen tuonnilla ja samanaikainen kotimaisen
tarjonnan kasvu ovat jossain määrin eliminoineet toistensa työllisyysvaikutuksia,
muutosten suunnan ja suuruuden vaihdellessa suhdanteista riippuen ja myös koulutusasteittain. Tässä kuten muissakin kansantaloutta koskevissa dekomponoinneissa avoimeksi jää, missä määrin maan eri alueilla vaihtelevat vienti- ja tuontiriippuvuudet jo lähtökohtaisesti erilaistavat niiden työllisyyden kehitystä.
Sekä panos-tuotosmallin blokkiratkaisu että dekomponointi ovat saaneet
huomiota laajassa kansainvälisessä DEMPATEM-hankkeessa, lähinnä Gregoryn
ja Russon (2004) osatutkimuksessa. Hankkeessa on analysoitu Yhdysvaltojen ja
Euroopan kehittyneimpien maiden työllisyyden palveluvaltaistumista aina 1970luvulta lähtien. Lähtöoletuksissa ja tuloksissa on korostettu yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa tapahtuneita muutoksia sekä toimialoilla ja maissa erilaisena
toteutunutta työn tuottavuuden kasvua. Sen sijaan viennin osuus eri maiden työllisyydessä ei ole tullut tarkasteluissa esille.
Kertauksena luvun 3.3 menetelmällisestä koosteesta todettakoon vielä, että
alueiden työllisyyden näkökulmasta aiempien tutkimusten keskeisiä puutteita ovat
ensiksikin kapea, vain toimialojen välituoteriippuvuuksille rakentuva malliperusta,
toiseksi aluetaloudellisten esimerkkien puuttuminen ja kolmanneksi se, ettei työllisyyden rakennetta ole määritelty kattavasti panos-tuotoskehikon mahdollistamissa puitteissa. Näihin puutteisiin tässä tutkimuksessa on pyritty vastaamaan
seuraavin keinoin:
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–
–

–
–

Mallin endogeenista perustaa on laajennettu kotitalouksien alueellisilla tuloilla ja kulutuksella.
Loppukysyntä on sisällytetty analyysiin kokonaisuudessaan, luokiteltuna
viiteen erään: kotitalouksien kulutukseen, julkisyhteisöjen kulutukseen, pääomanmuodostukseen, kotimaiseen vientiin ja ulkomaiseen vientiin.
Työllisyyden aluevertailussa on mukana neljä, kooltaan ja tuotantoperustaltaan erilaista maakuntaa ja koko maa.
Panos-tuotosmallille perustuva, koko työllisyyden kattava rakennekehikko
tarjoaa kaksi näkökulmaa työllisyyden rakenteen ja kehityksen analyysiin.
Uutta on toimialojen ja toimialaryhmien työllisyyden alkuperän määrittely,
joka täydentää työllisyystilastojen kuvaa alueiden työllisyydestä.

Mallin endogeenisen perustan laajennus liittää noin puolet kotitalouksien kulutuksesta toimialojen tuotantoon kaventaen vastaavasti eksogeenisten muuttujien selitysvoimaa tuloksissa. Toisin kuin kasvuun suuntautuneissa panos-tuotostutkimuksissa, julkisyhteisöjen kulutukselle on annettu paljon huomiota sen suuresta työllistävästä merkityksestä johtuen. Kulutuksen aseman alueiden loppukysynnässä ja työllisyydessä suhteuttaa lopulta vienti, joka vaihtelee suuresti
alueiden kesken. Neljä erikokoista, tuotantoperustaltaan ja loppukysynnältään
erityyppistä maakuntaa vertailuineen syventävät tutkimusta.
Vienti leimaa paitsi loppukysyntää myös toimialojen asemaa ja keskinäisiä
riippuvuuksia alueiden tuotantorakenteessa. Panos-tuotosaineistolle rakentuva
blokkiasetelma on tarjonnut puitteet tavarantuotannon ja palvelujen sisäisten ja
keskinäisten tuotantoriippuvuuksien analyysille. Tavarantuotannossa blokkien
sisäiset riippuvuudet heijastavat lähinnä teollisuuden raaka-aineiden ja energian
käyttöä sekä tuotannon jalostusvaiheita, palveluissa enemmänkin toimialojen
horisontaalista vuorovaikutusta. Blokkien toisilleen aiheuttamat, toimialoittain
yksilöidyt työllisyysvaikutukset ovat antaneet perinteisiä aggregatiivisia vientikerroinmalleja yksityiskohtaisemman ja moniulotteisemman kuvan teollisuuden
ja palvelujen kesken vallitsevista vaikutussuhteista.
Loppukysynnän ja tuotantoriippuvuuksien ohella alueiden työllisyyden rakennetta erilaistaa toimialojen työn tuottavuus, johon alue- ja toimialatasolla vaikuttavat muutkin tekijät kuin varsinainen tehokkuus työvoiman käytössä. Staattisessa panos-tuotosmallissa kiinteät työpanoskertoimet lopulta ratkaisevat, miten
suuriksi toimialoille kohdentuvan tuotannon työllisyysvaikutukset muodostuvat.
Työpanoskerrointen muutokset johtuvat lyhyellä aikavälillä yleensä enemmän
tuotannon kuin työllisyyden vaihteluista. Tässä tutkimuksessa työllisyydessä
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viisivuotisjaksolla 20022007 toteutuneisiin muutoksiin on sovellettu aluetilinpidosta laskettuja työpanoskertoimia pohtimatta lähemmin niiden muutosten syitä.
7.2

Tulokset työllisyys- ja aluepolitiikan näkökulmasta

Talouspoliittisten tavoitteiden mukaisesti työllisyyttä on viime vuosikymmeninä
tarkasteltu enimmäkseen talouden kasvun näkökulmasta, jolloin yleiseksi ongelmaksi on todettu palvelujen heikko työn tuottavuus. Empiiristä tutkimustietoa
Suomen ja muiden teollisuusmaiden toimialoittaisista tuottavuuseroista ja niiden
osuudesta kansantalouden kasvussa on runsaasti (esimerkiksi Aulin-Ahmavaara
2009, Berghäll ym. 2006, Hyytinen ja Rouvinen 2005, Pohjola 2007, Hartwig
2010, Maroto-Sánchez ja Cuadrado-Roura 2009, Nordhaus 2008, Palazuelos ja
Fernández 2009). Alueidenvälisiä eroja työn tuottavuudessa ovat tarkastelleet
Broersma ja van Dijk (2005) sekä Oosterhaven ja Broersma (2007). Koska työn
tuottavuuden kasvuvauhti vaihtelee suuresti toimialojen kesken, alueiden ja maiden kasvuun vaikuttaa oleellisesti niiden erikoistuminen tuotannossaan. Itse työllisyyden kehityksessä keskeisin taustatekijä on loppukysyntä, sen rakenne ja muutokset. Pitkällä aikavälillä myös toimialojen tuotantoriippuvuuksissa toteutuvat
muutokset heijastuvat työllisyyden kehitykseen
Työllisyyttä on yleensä tarkasteltu tilastojen valossa, toimialoilla toteutuvaan
työllisyyteen rajoittuen. Talouspolitiikassa ja kasvututkimuksessa kovin vähän on
kiinnitetty huomiota työllisyyden alueelliseen tuotantoperustaan, sen sisäisiin
riippuvuuksiin ja eksogeenisiin taustatekijöihin, jotka antavat avaimet vaikuttaa
työvoiman kysyntään. Panos-tuotosmalli jäsentää eri toimialojen loppukysynnän
asemaa työllisyyden aikaansaamisessa ja työpaikkojen kohdentumisessa. Loppukysynnän alkuperä huomioon ottaen voidaan pohtia, mikä rooli alueen ulkopuolisilla markkinoilla, sisäisillä rakenne- ja kysyntätekijöillä tai poliittisilla vaikutuskeinoilla on työllisyyden rakenteessa ja muutoksissa. Työmarkkinoiden tasapainon kannalta oleellista on, miten suurena ja mille toimialoille loppukysyntä kohdentuu.
Tutkimuksen tulosten perusteella julkisyhteisöjen kulutuksen sekä koti- ja ulkomaisen viennin yhteisvastuu alueiden työllisyydessä on kahdeksankymmenen
prosentin luokkaa. Mainittujen kahden kysyntätekijän painoarvo vaihtelee alueesta ja ajankohdasta riippuen, kuvio 17 havainnollistaa asetelmaa vuonna 2002.
Kainuussa julkisen kulutuksen merkitys on ratkaisevasti suurempi kuin viennin.
Myös Lapissa ero on samansuuntainen ja selvä; vaikka viennin osuus loppukysynnästä on suuri, sen työllisyysvaikutuksia rajoittaa metalliteollisuudessa ja
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metsäteollisuudessa korkea työn tuottavuus. Viennin merkitys työllisyydelle on
suurin Uudellamaalla, muihin alueisiin verrattuna viennin palveluvaltaisuudestakin johtuen. Toistaiseksi kotimainen vienti on työllistänyt Uudellamaalla enemmän kuin kansainvälinen kysyntä. Pohjois-Pohjanmaalla viennin kokonaismerkitys on suurempi kuin julkisen kulutuksen, ja kotimainen ja ulkomainen vienti ovat
työllisyysvaikutuksiltaan miltei tasaväkisiä.
PohjoisPohjanmaa
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Kuvio 17. Julkisen kulutuksen ja viennin asema alueiden työllisyydessä vuonna 2002.

Erilaisesta kysyntäperustastaan johtuen alueet reagoivat kulloiseenkin suhdannekehitykseen ja viennin muutoksiin eri tavoin. Pohjois-Pohjanmaan kaltaisella,
vientiteollistuneeseen erikoistuneella alueella viennin paino työllisyydessä on
noususuhdanteessa suurimmillaan. Kansainvälisen kysynnän hiipuessa negatiiviset vaikutukset heijastuvat nopeasti työllisyyteen ja tuloihin. Julkinen kulutus
reagoi tulonmuodostuksessa tapahtuviin muutoksiin viiveellä, poliittisen päätöksenteon suhteuttaessa menoja rahoitusperustaan. Pienissä, perifeerisissä maakunnissa välitön riippuvuus suhdanteista on lievempää kuin kasvualueilla.
Viennissä ja sen työllistävässä merkityksessä on siis alueiden kesken suuria
eroja. Sen sijaan julkisyhteisöjen yksilöllisten, lähinnä hoito- ja koulutuspalvelui146

hin kohdentuvien, kulutusmenojen merkitys työllisyydelle on kaikissa PohjoisSuomen maakunnissa yhtä tärkeä niiden ylläpitäessä runsasta neljäsosaa koko
työllisyydestä. Uudenmaan työpaikoista joka viides on edellä mainittujen palvelujen kulutuksen varassa. Osa julkisesta kulutuksesta suuntautuu yhteisöllisiin palveluihin, jotka erilaistavat pohjoisissakin maakunnissa julkisen kulutuksen työllistävää merkitystä. Kainuussa, vertailualueista pienimmässä, niiden työllisyyteen
tuoma lisä on suhteellisesti suurin. Alueiden kokonaistyöllisyydestä noin viidenneksen turvaavat kotitalouksien eksogeeninen kulutus ja pääomanmuodostus
yhdessä. Kasvualueilla jälkimmäinen on tärkeämpi, pienimmissä maakunnissa
sen sijaan tulonsiirrot ja matkailijoiden tulot nostavat kulutuksen merkitystä työllisyydessä.
Maakuntien työllisyyskehityksen hallitsemiseksi kansantaloudessa on punnittava sekä alueiden erilaista tuotantoperustaa ja kysynnän alkuperää että toimialojen keskinäistä riippuvuutta työllisyydessä. Teollistuneissa, vientiin suuntautuneissa maakunnissa taustatuki yrityksille ja suhdannepolitiikka saattavat riittää.
Pienissä ja perifeerisissä maakunnissa yksityisen ja julkisen kulutuksen ylläpitäminen edellyttää pysyvää ja laaja-alaista poliittista vaikuttamista, jonka yhteisenä
pyrkimyksenä tulee olla tuotanto- ja tuloperustan vahvistaminen.
Talouspoliittisessa keskustelussa palvelut nähdään monesti työllisyyden turvaajina teollisuuden ja muun tavarantuotannon työllisyyden vähetessä  kiinnittämättä suuremmin huomiota toimialojen keskinäisiin kytkentöihin. PohjoisPohjanmaan esimerkki on osoittanut palvelujen suuren riippuvuuden teollisuudesta ja rakentamisesta, jolloin tavaroiden viennissä ja rakentamisessa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat merkittävästi myös palvelujen työllisyyteen. Pitkällä aikavälillä monipuolisempi tuotantoperusta vakauttaisi työllisyyskehitystä. Tuotantorakenteeltaan toista ääripäätä edustaa Kainuu, jossa teollisuuden vienti on vähäistä ja palvelujen työllisyys painottuu pitkälläkin aikavälillä julkisten palvelujen
välittömiin työpaikkoihin.
Tuotannon rakenteet muuttuvat yleensä hitaasti. Kasvukaudella erikoistuminen, vienti ja verkottuminen ovat oikein kohdennettuina vahvuuksia, mutta saattavat laskusuhdanteessa kääntyä kasvualueillakin rasitteeksi, kun loppukysynnän
negatiiviset muutokset kertautuvat talouteen. Talous- ja elinkeinopolitiikan kannalta ongelmallista on suhdanteitten heikko ennustettavuus. Pienten, tuotannoltaan yksipuolisten alueiden tuotanto nojaa kaikkina aikoina enemmän julkiseen
kulutukseen ja verotuloihin, suhdannevaihteluiden vaikuttaessa pienemmällä
painolla ja hitaammin. Ongelmaton tekijä ei ole myöskään tuottavuuden kehitys.
Työn tuottavuuden kasvu on katsottu välttämättömäksi viennin kilpailukyvyn
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vahvistamisessa ja palvelutuotannon kustannusten hillitsemisessä, mutta toteutuessaan se ainakin lyhyellä aikavälillä vähentää työllisyyttä – mitä enemmän, sitä
voimakkaampaa kysynnän kasvua työllisyyden ylläpitäminen vaatii.
7.3

Lopuksi

Alueellisen panos-tuotostutkimuksen voitaneen todeta vakiintuneen Yhdysvalloissa 1970-luvun kuluessa, Suomessa seuraavalla vuosikymmenellä. Tuolloin
suuren ajan ja huomion tutkimuksessa vei itse panos-tuotostaulujen laatiminen.
Tilastollisista rajoitteista johtuen alueelliset taulut olivat alkuun kansallisista johdettuja, 1980-luvulta lähtien Suomessakin osittain aidolle alueelliselle aineistolle
perustuvia hybriditauluja. Leontiefin avointa, kysyntäjohteista mallia mukailevat
sovellukset palvelivat lähinnä alueiden kasvun ja keskinäisen vuorovaikutuksen
analyysia. Itse taulut ja niiden tausta-aineistot tarjosivat puitteet alueiden tuotantorakenteen tarkastelulle. Henkilökohtaisille pyrkimyksille rakentuvana tutkimus
painottui yliopistoihin ja sovellukset niiden vaikutusalueille.
Kansainvälisen kirjallisuuden perusteella perinteisen panos-tuotosanalyysin
suosio näyttää hiipuneen 1990-luvun mittaan, tuotannon kansainvälistymisen ja
uuden endogeenisen kasvuteorian viitoittaessa myös alueellisen tutkimuksen
suuntaa. Tuotantoon ja instituutioihin liittyvien rakenteiden ja kysynnän sijaan
kasvutarkasteluissa keskeisen huomion saivat tuotannontekijät ja teknologinen
kehitys. Markkinoiden integroitumisen myötä kiinnostus yleisiin tasapainomalleihin kasvoi myös alueellisessa tutkimuksessa. Soraääniä tosin on kuulunut siitä,
että laajoilla tasapainomalleilla ei ole juurikaan annettavaa pienille, eristyneille
alueille, joiden merkitys tarjonnan, kysynnän ja varsinkin hintojen määräytymisessä on marginaalinen. Pienten alueiden ja aluepolitiikan nimissä on myös kaivattu tietoa valtion ja kuntien asemasta aluetaloudessa.
Pitkään jatkuneen kasvukauden jälkeen uuden vuosituhannen ensimmäisen
vuosikymmenen lopulle ajoittunut talouskriisi ja kasvun pysähtyminen ovat näyttäneet kansainvälistymisen ja kilpailun kääntöpuolen. Yleismaailmallisiksi huolenaiheiksi ovat nousseet heikko kysyntä ja instituutioiden asema suhteessa markkinavoimiin. Kansantalouksissa ja niiden osa-alueilla ongelmat näyttäytyvät erilaisina, riippuen yhtäältä niiden omasta tuotanto-, tulo- ja kulutusperustasta, toisaalta avoimuudesta ja asemasta kansainvälisiin markkinoihin nähden. Markkinoiden kysynnän heikentymisen seurauksena julkisen kulutuksen merkitys on
kaikilla alueilla kasvanut. Myös Suomessa valtakunnallinen aluepolitiikka on
rakentunut kilpailukyky- ja kasvutavoitteille, aluekeskuksiin ja kasvualueille
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painottuen. Sekä talouspolitiikassa että tutkimuksessa vähälle huomiolle ovat
jääneet hitaasti kasvaneet tai taantuneet alueet, joilla yksipuolinen tuotantoperusta
ja heikko kysyntä ylläpitävät korkeaa työttömyyttä ja työvoiman poismuuttoa.
Periaatteessa panos-tuotosanalyysi antaa välineet alueiden rakenteellisten erojen ja kasvun osatekijöiden empiiriseen analyysiin. Alueellisen tilastoperustan ja
menetelmällisen kehitystyön tuloksena tutkimus on viime vuosikymmeninä myös
laajentunut, esimerkkeinä tulonjakokysymykset ja ympäristötaloudelliset sovellukset. Suomessa suuri edistysaskel on ollut panos-tuotostaulujen laatimisen keskittäminen Tilastokeskukseen, joka toistaiseksi on julkaissut taulut kaikille maakunnille vuosilta 1995 ja 2002. Aineisto mahdollistaa maakuntien tuotantorakenteen vertailut, mutta ei muutosten systemaattista analyysia – ei ainoastaan taulujen erilaisista luokituksista, vaan myös sisällöllisistä eroista johtuen.
Maassamme panos-tuotosanalyysin alueelliset sovellukset ovat mukailleet
kansainvälisiä virtauksia suuntautuen lähinnä kasvuun sekä eri toimialojen ja
investointien aluetaloudelliseen merkitykseen. Menetelmälliset puitteet ovat vaihdelleet perinteisestä, avoimesta kysyntämallista ja sen kotitalouksien kulutuksella
laajennetusta versiosta yleiseen tasapainomalliin. Tätä ennen miltei hyödyntämättä ovat jääneet panos-tuotosmenetelmän mahdollisuudet työllisyyden rakenteiden
analyysissa. Myös tuotantoriippuvuuksien alueidenvälinen vertailu on ollut maassamme melko vähäistä. Käytännön syynä on ilmeisesti ollut se, että tilaus alueellisille sovelluksille on yleensä virinnyt alue- ja paikallistasolta, ei valtakunnallisesta suunnittelusta tai aluepolitiikasta. Näitä puutteita toivon tämän tutkimuksen
osaltaan paikkaavan.
Tutkimuksessa laatimani työllisyyden rakennekehikko auttaa näkemään työllisyystilastojen taakse, toimialoilla toteutuvan työllisyyden alkuperään sekä toimialojen kesken toteutuvaan työnjakoon. Tulosten perusteella voidaan jäsentää
alueittain, miten tavarantuotannon ja palvelujen työllisyys riippuu niiden omasta
sekä toistensa loppukysynnästä. Jäsennys auttaa myös ymmärtämään, miksi työllisyyden palveluvaltaisuuden aste vaihtelee alueiden kesken ja ajallisesti.
Tutkimuksen toisena pääteemana on ollut suhteuttaa työllisyyteen vaikuttamisen keinoja. Kasvualueiden loppukysynnässä korostuu vienti toimialojen suhdannekehitystä mukailevin painotuksin, ja sitä täydentää niin ikään suhdanneherkkä pääomanmuodostus. Näiden kehityksessä ratkaisevia toimijoita ovat yritykset, valtion ja kuntien vaikuttaessa vain välillisesti niiden toimintaan sijaintialueellaan ja ulkopuolisilla markkinoilla. Pienissä, perifeerisissä maakunnissa
julkisyhteisöjen vaikutusvalta loppukysynnässä ja siitä johtuen työllisyydessä on
huomattavasti suurempi. Poliittinen arvovalinta on, missä määrin työllisyyttä
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katsotaan tarpeelliseksi ylläpitää budjettirahoituksella ja miten julkiset menot
tulisi alueittain, ajallisesti ja toimialoittain kohdentaa. Ilmeisestä kuitenkin on,
ettei maan eikä etenkään syrjäisten alueiden työllisyyttä voida turvata vain kasvutavoittein.
Kolmanneksi mallin tulokset antavat viitteitä siitä, miten tavarantuotannossa
ja palveluissa toteutuvat työn tuottavuuden ja kysynnän muutokset näkyvät yhtäältä kasvualueiden, toisaalta pienten perifeerisen maakuntien työllisyyden muutoksissa. Laskelmat koskevat finanssikriisiä edeltänyttä kasvukautta 20022007,
jolloin työllisyys on kasvanut vertailualueilla suurin piirtein samaa tahtia huolimatta niiden erilaisista lähtökohdista. Tulevaisuudessa vastattavaksi jää, miten
finanssikriisin jälkeiset kysynnän ja tuottavuuden sekä tuotannon rakenteelliset
muutokset ovat vaikuttaneet alueiden työllisyyden määrään ja rakenteeseen.
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Liite 1 Maakuntien erikoistuminen
Taulukko 12. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Uudenmaan toimialojen sijaintiosamäärät vuonna 2002.
P-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

1 Maatalous

1,30

1,43

0,81

Uusimaa
0,13

2 Metsätalous

1,19

4,71

2,12

0,12

3 Kalatalous

1,27

2,69

1,87

0,28

4 Mineraalien kaivu

2,70

4,49

1,74

0,39

5 Elintarvikkeiden valmistus

0,70

0,45

0,45

0,71

6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus

0,47

0,65

0,51

0,29

7 Puutavaran ja -tuotteiden valmistus

1,15

2,60

1,31

0,12

8 Massan, paperin ja painot. valmistus

0,53

1,60

2,10

0,55

9 Kemiallisten, kumi- ja muovit. valmistus

0,44

0,01

0,06

0,60

10 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm.

0,55

1,01

0,52

0,59

11 Metalliteollisuus

1,86

0,19

3,41

0,31

12 Koneiden ja laitteiden valmistus

0,40

0,06

0,63

0,52

13 Sähköteknisten tuotteiden valmistus

2,98

0,49

0,18

1,19

14 Kulkuneuvojen valmistus

0,05

1,19

0,51

0,77

15 Muu valmistus ja kierrätys

1,13

0,52

0,54

0,52

16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

0,75

1,38

1,58

0,92

17 Rakentaminen

1,14

0,93

1,02

0,94

18 Kauppa

0,63

0,71

0,61

1,57

19 Majoitus ja ravitsemus

0,84

1,18

1,73

1,15

20 Kuljetus ja tietoliikenne

0,79

0,74

0,83

1,41

21 Rahoitus ja vakuutus

0,57

0,66

0,54

1,65

22 Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut

0,76

0,57

0,53

1,74

23 Asuntojen om. ja vuokraus

0,94

1,35

1,06

0,91

24 Hallinto

0,72

2,32

1,42

1,05

25 Koulutus

1,24

1,40

1,28

0,86

26 Terveys- ja sosiaalipalvelut

1,08

1,44

1,13

0,85

27 Muut palvelut

0,60

1,16

0,83

1,43

Lähde: Aluetilinpito, maakuntien toimialoittaiset tilit (Tilastokeskus 2006d)
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Itä-Uusimaa
Ahvenanmaa
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Pohjois-Pohjanmaa
Uusimaa
Lappi
Satakunta
Kainuu
Kaikkien maakuntien keskiarvo
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Tuotannon Herfindahl-Hirshman -indikaattori

Kuvio 18. Suomen erikoistuneimmat maakunnat vuonna 2002.

Lähde: Aluetilinpito, maakuntien toimialoittaiset tilit (Tilastokeskus 2006d)
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17 Pohjois-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
04 Satakunta
02 Varsinais-Suomi
06 Pirkanmaa
13 Keski-Suomi
19 Lappi
05 Kanta-Häme
07 Päijät-Häme
01 Uusimaa
14 Etelä-Pohjanmaa
11 Pohjois-Savo
16 Keski-Pohjanmaa
12 Pohjois-Karjala
10 Etelä-Savo
18 Kainuu
09 Etelä-Karjala
20 Itä-Uusimaa

Tuotanto-osuus 2002

08 Kymenlaakso

Tuotanto-osuus 1995

21 Ahvenanmaa

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40
%

Kuvio 19. Metalli- ja teknologia-alojen osuus maakuntien kokonaistuotoksesta (%)
vuosina 1995 ja 2002.

Lähde: Aluetilinpito, maakuntien toimialoittaiset tilit (TIlastokeskus 2006d)
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Liite 2 Alueiden tuotannon rakenne ja toimialojen
vuorovaikutus
Milj. €
600

400

22

19

16

10

7

4

1
1

5

13

13
9

25

0

17

25

21

200

Kuvio 20. Pohjois-Pohjanmaan toimialojen välituoteriippuvuudet (milj. €) vuonna 2002.

Milj. €
60

40

26

20

25

22

19

16

13

10

7

4

1
1

6

11

16

21

0

Kuvio 21. Kainuun toimialojen välituoteriippuvuudet (milj. €) vuonna 2002.
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Milj. €
300

200

100

0

25

22

19

16

10

7

1

4

11

13

21

1

Kuvio 22. Lapin toimialojen välituoteriippuvuudet (milj. €) vuonna 2002.

Milj. €
1500

1000

25

22

19

16

13

10

7

4

1
1

5

9

13

0

17

25

21

500

Kuvio 23. Uudenmaan toimialojen välituoteriippuvuudet (milj. €) vuonna 2002.
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1 Maatalous
2 Metsätalous
3 Kalatalous
4 Mineraalien kaivu
5 Elintarvikkeiden valmistus
6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus
7 Puutavaran valmistus
8 Massa- ja paperituott. valm.
9 Kemiall. tuotteiden valmistus
10 Ei-metall. mineraalituott. valm.
11 Metalliteollisuus
12 Koneiden ja laitteiden valm.
13 Sähkötekn. tuott. valmistus
14 Kulkuneuvojen valmistus
15 Muu valmistus ja kierrätys
16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
17 Rakentaminen
18 Kauppa
19 Majoitus ja ravitsemus
20 Kuljetus ja tietoliikenne
21 Rahoitus ja vakuutus
22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.
23 Asuntojen om. ja vuokraus
24 Hallinto
25 Koulutus
26 Terveys- ja sosiaalipalvelut
27 Muut palvelut

2,01
1,47
1,71
1,77
2,11
1,44
1,94
1,62
1,44
1,66
1,68
1,68
1,51
1,51
1,73
1,38
1,81
1,54
1,69
1,38
1,43
1,66
1,37
1,63
1,57
1,57
1,58

Laajennettu
malli
1,61
1,34
1,44
1,60
1,88
1,24
1,76
1,50
1,33
1,47
1,50
1,46
1,40
1,33
1,56
1,28
1,57
1,29
1,44
1,21
1,27
1,35
1,32
1,33
1,22
1,20
1,33

Avoin malli

Pohjois-Pohjanmaa

1,91
1,64
1,81
1,57
2,09
1,39
1,98
1,69
1,89
1,62
1,41
1,53
1,54
1,56
1,65
1,25
1,73
1,42
1,68
1,35
1,42
1,64
1,36
1,55
1,55
1,57
1,57

Laajennettu
malli

Kainuu

1,51
1,49
1,53
1,45
1,79
1,21
1,82
1,54
1,73
1,39
1,20
1,30
1,35
1,33
1,42
1,18
1,50
1,23
1,42
1,16
1,26
1,37
1,31
1,29
1,21
1,21
1,31

Avoin
malli

Taulukko 13. Panos-tuotosmallin käänteismatriisin sarakesummat.
Lappi

1,78
1,56
1,69
1,97
1,83
1,48
1,90
1,71
1,37
1,60
1,54
1,67
1,41
1,40
1,60
1,33
1,70
1,45
1,59
1,39
1,39
1,60
1,30
1,53
1,51
1,50
1,54

Laajennettu
malli
1,46
1,44
1,48
1,78
1,64
1,24
1,77
1,62
1,29
1,46
1,46
1,52
1,28
1,30
1,42
1,24
1,51
1,25
1,39
1,24
1,25
1,36
1,27
1,28
1,21
1,20
1,31

Avoin
malli

Uusimaa

2,06
1,61
1,31
1,95
1,67
1,64
1,72
1,86
1,51
1,74
1,68
1,84
1,58
1,73
1,69
1,45
1,95
1,78
1,91
1,63
1,65
1,90
1,50
1,87
1,78
1,75
1,85

Laajennettu
malli
1,64
1,39
1,14
1,73
1,49
1,36
1,48
1,61
1,36
1,51
1,45
1,60
1,43
1,49
1,43
1,32
1,67
1,51
1,60
1,43
1,42
1,56
1,43
1,50
1,35
1,30
1,53

Avoin
malli
2,79
1,49
2,16
2,24
2,83
1,83
2,23
2,16
1,71
2,07
2,11
2,22
1,82
2,07
2,12
1,68
2,37
1,99
2,46
1,77
1,77
2,14
1,58
2,06
1,97
1,96
2,03

2,11
1,31
1,73
1,91
2,36
1,46
1,93
1,87
1,50
1,72
1,80
1,86
1,59
1,73
1,73
1,48
1,92
1,58
1,94
1,46
1,46
1,64
1,47
1,54
1,37
1,33
1,58

Avoin
malli

Koko maa
Laajennettu
malli
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1 Maatalous
2 Metsätalous
3 Kalatalous
4 Mineraalien kaivu
5 Elintarvikkeiden valmistus
6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus
7 Puutavaran valmistus
8 Massa- ja paperituott. valm.
9 Kemiall. tuotteiden valmistus
10 Ei-metall. mineraalituott. valm.
11 Metalliteollisuus
12 Koneiden ja laitteiden valm.
13 Sähkötekn. tuott. valmistus
14 Kulkuneuvojen valmistus
15 Muu valmistus ja kierrätys
16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
17 Rakentaminen
18 Kauppa
19 Majoitus ja ravitsemus
20 Kuljetus ja tietoliikenne
21 Rahoitus ja vakuutus
22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.
23 Asuntojen om. ja vuokraus
24 Hallinto
25 Koulutus
26 Terveys- ja sosiaalipalvelut
27 Muut palvelut

1,99
1,85
1,27
1,32
1,72
1,08
1,46
1,53
1,41
1,16
1,74
1,55
1,58
1,04
1,13
1,73
1,56
2,95
1,42
2,67
1,57
2,32
2,68
1,26
1,11
1,37
1,43

Laajennettu
malli
1,78
1,80
1,26
1,30
1,52
1,06
1,42
1,43
1,39
1,15
1,71
1,52
1,51
1,03
1,10
1,52
1,35
1,88
1,16
2,37
1,33
2,13
1,00
1,16
1,05
1,10
1,21

Avoin
malli

Pohjois-Pohjanmaa

1,88
2,16
1,27
1,26
1,57
1,04
1,42
1,71
1,03
1,17
1,25
1,11
1,39
1,13
1,14
1,81
1,54
3,41
1,46
2,52
2,04
2,05
2,73
1,29
1,11
1,39
1,48

Laajennettu
malli

Kainuu

Taulukko 14. Panos-tuotosmallin käänteismatriisin rivisummat.

1,69
2,11
1,27
1,24
1,32
1,03
1,38
1,59
1,01
1,15
1,23
1,10
1,33
1,13
1,10
1,60
1,34
2,34
1,14
2,13
1,74
1,90
1,00
1,20
1,05
1,08
1,28

Avoin
malli

Lappi

1,68
1,99
1,30
1,23
1,51
1,09
1,42
1,76
1,10
1,17
1,66
1,77
1,18
1,08
1,08
1,88
1,51
2,67
1,44
2,70
1,52
2,12
2,44
1,25
1,09
1,29
1,39

Laajennettu
malli
1,54
1,95
1,29
1,22
1,34
1,08
1,40
1,65
1,10
1,16
1,63
1,74
1,17
1,08
1,06
1,67
1,38
1,89
1,18
2,35
1,30
1,98
1,00
1,17
1,04
1,08
1,22

Avoin
malli
1,16
1,28
1,02
1,17
1,65
1,07
1,11
1,84
1,62
1,16
1,48
1,64
1,73
1,09
1,10
1,77
1,65
4,18
1,53
3,60
2,40
3,37
2,47
1,29
1,14
1,34
1,73

1,14
1,27
1,01
1,17
1,44
1,05
1,10
1,68
1,53
1,15
1,46
1,61
1,62
1,07
1,08
1,57
1,43
2,78
1,16
2,79
1,89
3,03
1,00
1,21
1,07
1,08
1,35

Avoin
malli

Uusimaa
Laajennettu
malli
2,33
1,82
1,28
1,35
2,81
1,15
1,51
2,31
2,20
1,30
2,16
2,08
1,69
1,13
1,22
1,99
1,79
4,91
1,66
4,27
2,19
3,74
2,96
1,38
1,15
1,46
1,82

1,98
1,76
1,27
1,32
2,13
1,10
1,46
1,98
1,96
1,27
2,08
1,98
1,56
1,11
1,16
1,69
1,48
3,05
1,21
3,25
1,59
3,24
1,00
1,24
1,07
1,10
1,35

Avoin
malli

Koko maa
Laajennettu
malli

1

Taulukko 15. Alueiden eksogeeninen loppukysyntä (milj. €) vuonna 2002 .
P-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Uusimaa

Koko maa

1 Maatalous

147

38

53

36

642

2 Metsätalous

55

58

56

51

259

3 Kalatalous

4

3

3

4

31

4 Mineraalien kaivu

112

33

12

21

127

5 Elintarvikkeiden valmistus

211

14

53

1199

2537

6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus

33

7

14

86

970

7 Puutavaran ja -tuotteiden valmistus

249

111

119

42

2895

8 Massan, paperin ja painot. valmistus

417

241

941

1661

11101

9 Kemiallisten, kumi- ja muovit. valmistus

208

0

4

1487

6405

10 Ei-metallisten mineraalituotteiden valm.

26

15

9

157

697

11 Metalliteollisuus

914

10

853

495

4989

12 Koneiden ja laitteiden valmistus

155

3

87

1252

6408

13 Sähköteknisten tuotteiden valmistus

3015

72

82

6864

15428

14 Kulkuneuvojen valmistus

6

35

46

742

2899

15 Muu valmistus ja kierrätys

91

4

17

143

829

16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

14

11

38

236

317

17 Rakentaminen

920

111

382

4629

12859

18 Kauppa

193

87

143

5930

5539

19 Majoitus ja ravitsemus

103

22

146

564

1193

20 Kuljetus ja tietoliikenne

437

58

234

5219

7025

21 Rahoitus ja vakuutus

63

9

29

1676

1306
5457

22 Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut

298

51

113

6236

23 Asuntojen om. ja vuokraus

362

109

247

1867

6112

24 Hallinto

425

257

441

3227

9163

25 Koulutus

632

122

307

2094

7591

26 Terveys- ja sosiaalipalvelut

865

184

423

3402

11796

27 Muut palvelut

191

69

138

2249

4113

Loppukysyntä yhteensä

10145

1731

4996

51570

128692

Tavarat

6576

764

2772

19105

69394

Palvelut

3569

967

2224

32465

59295

1

Panostuotosmallin laajennuksesta johtuen loppukysynnän arvot ovat pienempiä kuin Tilastokeskuksen

julkaisemissa panos-tuotostauluissa (2006a).
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181

1 Maatalous
2 Metsätalous
3 Kalatalous
4 Mineraalien kaivu
5 Elintarvikkeiden valmistus
6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus
7 Puutavaran valmistus
8 Massa- ja paperituott. valm.
9 Kemiall. tuotteiden valmistus
10 Ei-metall. mineraalituott. valm.
11 Metalliteollisuus
12 Koneiden ja laitteiden valm.
13 Sähkötekn. tuotteiden valmistus
14 Kulkuneuvojen valmistus
15 Muu valmistus ja kierrätys
16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
17 Rakentaminen
18 Kauppa
19 Majoitus ja ravitsemus
20 Kuljetus ja tietoliikenne
21 Rahoitus ja vakuutus
22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.
23 Asuntojen om. ja vuokraus
24 Hallinto
25 Koulutus
26 Terveys- ja sosiaalipalvelut
27 Muut palvelut

30
7
16
5
4
16
7
3
4
8
6
9
3
10
8
3
9
18
16
9
6
15
0
16
17
26
16

Välitön
45
11
25
12
22
20
14
8
7
14
12
15
7
15
14
7
17
23
24
13
11
22
3
24
24
32
23

Yht.

Pohjois-Pohjanmaa
33
8
16
4
9
17
5
4
10
12
14
11
9
13
14
2
11
13
16
11
7
16
0
22
16
26
16

Välitön

Kainuu
48
14
26
9
28
21
13
9
18
18
18
17
15
19
20
5
18
17
25
15
11
23
4
28
22
32
22

Yht.
32
8
19
7
6
23
5
2
4
8
3
6
7
5
12
4
10
17
16
10
7
17
0
16
15
25
16

Välitön

Lappi
44
13
28
15
20
28
13
7
7
13
6
12
10
9
17
7
17
22
22
14
11
23
3
22
21
30
22

Yht.
19
8
3
5
4
12
8
5
4
6
7
5
3
7
10
3
7
9
15
6
5
10
0
14
21
22
12

Välitön

Uusimaa
27
13
5
11
10
17
13
11
7
11
12
11
7
12
15
6
14
15
22
11
10
17
4
21
27
27
19

Yht.
24
6
15
6
5
13
6
4
3
7
6
6
3
7
11
3
9
13
17
8
6
12
0
16
19
24
14

Välitön

Koko maa
44
10
27
15
26
20
15
12
9
15
14
15
10
15
20
9
20
21
30
15
13
22
5
25
28
32
23

Yht.

Taulukko 16. Toimialojen välitön työpanos ja kokonaistyöllisyys vuonna 2002 (henkilöä yhden miljoonan euron tuotosta kohti).

Liite 3 Alueiden työllisyyden rakenne ja
muutokset
Taulukko 17. Toimialojen Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2002 aikaansaama ja toteuttama työllisyys (henkilöä ja % kokonaistyöllisyydestä).
Aikaansaatu työllisyys
1 Maatalous

Toteutunut työllisyys

Henkilöä

%

Henkilöä

%

6572

4,3

10959

7,1
1,2

2 Metsätalous

629

0,4

1813

3 Kalatalous

111

0,1

183

0,1

4 Mineraalien kaivu

1334

0,9

994

0,6

5 Elintarvikkeiden valmistus

4649

3,0

1717

1,1

6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus

679

0,4

720

0,5

7 Puutavaran valmistus

3578

2,3

2697

1,8

8 Massa- ja paperituott. valm.

3365

2,2

2137

1,4

9 Kemiall. tuotteiden valmistus

1536

1,0

1196

0,8

10 Ei-metall. mineraalituott. valm.
11 Metalliteollisuus

356

0,2

684

0,4

10628

6,9

8139

5,3

12 Koneiden ja laitteiden valm.

2321

1,5

2424

1,6

13 Sähkötekn. tuotteiden valmistus

21646

14,1

10726

7,0

14 Kulkuneuvojen valmistus

91

0,1

125

0,1

15 Muu valmistus ja kierrätys

1287

0,8

1018

0,7
0,5

93

0,1

831

17 Rakentaminen

16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

15690

10,2

10881

7,1

18 Kauppa

4523

2,9

15001

9,8

19 Majoitus ja ravitsemus

2476

1,6

4180

2,7

20 Kuljetus ja tietoliikenne

5693

3,7

8705

5,7

21 Rahoitus ja vakuutus

683

0,4

1641

1,1

22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.

6594

4,3

13808

9,0

23 Asuntojen om. ja vuokraus

1276

0,8

192

0,1

24 Hallinto

10023

6,5

8751

5,7

25 Koulutus

14960

9,7

11759

7,7

26 Terveys- ja sosiaalipalvelut

28003

18,2

26243

17,1

27 Muut palvelut

4378

2,8

5651

3,7

28 Kotitalouspalvelut

492

0,3

492

0,3

153674

100,0

153674

100,0

Toimialat 128 yhteensä

182

183

1 Maatalous
2 Metsätalous
3 Kalatalous
4 Mineraalien kaivu
5 Elintarvikkeiden valmistus
6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus
7 Puutavaran valmistus
8 Massa- ja paperituott. valm.
9 Kemiall. tuotteiden valmistus
10 Ei-metall. mineraalituott. valm.
11 Metalliteollisuus
12 Koneiden ja laitteiden valm.
13 Sähkötekn. tuotteiden valmistus
14 Kulkuneuvojen valmistus
15 Muu valmistus ja kierrätys
16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
17 Rakentaminen
18 Kauppa
19 Majoitus ja ravitsemus
20 Kuljetus ja tietoliikenne
21 Rahoitus ja vakuutus
22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.
23 Asuntojen om. ja vuokraus
24 Hallinto
25 Koulutus
26 Terveys- ja sosiaalipalvelut
27 Muut palvelut
28 Kotitalouspalvelut
Toimialat 128 yhteensä

tä).

5,5
2,3
0,2
0,9
1,2
0,4
4,4
6,4
0,0
0,8
0,5
0,1
3,2
2,0
0,2
0,2
6,1
4,5
1,6
2,5
0,3
3,4
1,2
21,4
7,9
17,8
4,6
0,3
100,0

Aikaansaatu

Kainuu
6,7
4,0
0,2
0,5
1,1
0,4
2,1
3,2
0,0
0,8
0,8
0,3
2,7
1,7
0,4
0,5
4,9
9,4
2,8
4,9
1,0
5,5
0,1
17,9
6,2
16,7
4,8
0,3
100,0

Toteutunut
3,2
1,0
0,1
0,3
1,4
0,5
2,1
8,9
0,0
0,2
7,1
1,4
1,2
0,6
0,4
0,4
8,7
4,3
4,5
4,5
0,4
3,6
1,0
13,6
8,7
17,5
4,2
0,3
100,0

Aikaansaatu

Lappi
4,8
2,7
0,2
0,5
1,0
0,7
1,4
3,1
0,1
0,4
4,0
1,7
1,0
0,4
0,5
1,3
6,7
10,2
4,9
7,1
1,1
7,3
0,1
11,0
6,8
16,2
4,6
0,3
100,0

Toteutunut
0,1
0,1
0,0
0,0
1,5
0,2
0,1
2,5
1,4
0,2
0,8
1,9
6,4
1,2
0,3
0,2
8,7
12,3
1,7
7,7
2,3
14,2
0,9
9,0
7,7
12,6
5,7
0,1
100,0

Aikaansaatu
0,5
0,1
0,0
0,1
1,3
0,2
0,2
2,4
1,2
0,4
1,1
1,4
3,6
0,8
0,4
0,7
5,8
16,5
3,7
9,0
2,8
15,3
0,2
7,1
6,8
12,0
6,2
0,1
100,0

Toteutunut

Uusimaa
1,2
0,1
0,0
0,1
2,8
0,8
1,8
5,7
2,4
0,5
3,0
4,2
6,3
1,9
0,7
0,1
11,1
5,0
1,5
4,4
0,7
5,1
1,3
9,9
8,9
16,3
4,1
0,2
100,0

Aikaansaatu
4,4
0,8
0,1
0,3
1,8
0,8
1,3
3,0
1,7
0,7
2,6
2,7
2,8
1,0
0,8
0,7
6,5
12,6
3,2
7,3
1,7
9,9
0,1
7,3
6,7
14,2
4,7
0,2
100,0

Toteutunut

Koko maa

Taulukko 18. Toimialojen asema Kainuun, Lapin, Uudenmaan ja koko maan työllisyydessä vuonna 2002 (% kokonaistyöllisyydes-

Taulukko 19. Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden rakenne vuonna 2002 (% kokonaistyöllisyydestä).
Kotit.
Julkinen PääomanVienti
Vienti
Yhteensä
kulutus1
kulutus muodostus
kotim.
ulkom.
Välitön tavarantuotannossa
0,5
0,1
5,8
8,6
8,5
23,5
Välillinen tavarantuotannossa
0,7
0,0
2,0
4,3
3,9
11,0
Palveluista tavarantuotantoon
0,8
1,5
0,1
0,2
0,1
2,7
Välitön palveluissa
5,0
26,9
1,7
2,9
1,0
37,5
Välillinen palveluissa
1,8
7,2
0,6
0,9
0,4
10,9
Tavarantuotannosta palveluihin
0,3
0,1
2,8
4,8
6,0
14,0
Yhteensä
9,2
35,8
13,1
21,7
19,9
99,7
1
Tähän loppukysynnän erään kaikilla alueilla sisältyy vain toimialojen tuotannosta riippumaton kulutus.

Taulukko 20. Kainuun työllisyyden rakenne vuonna 2002 (% kokonaistyöllisyydestä).

Välitön tavarantuotannossa
Välillinen tavarantuotannossa
Palveluista tavarantuotantoon
Välitön palveluissa
Välillinen palveluissa
Tavarantuotannosta palveluihin
Yhteensä

Kotit.
kulutus
1,2
0,5
0,9
5,6
2,1
0,3
10,6

Julkinen
kulutus
0,2
0,0
2,1
37,0
8,7
0,1
48,1

Pääomanmuodostus
3,9
1,1
0,1
1,3
0,4
1,5
8,4

Vienti
kotim.
9,6
4,0
0,4
4,8
1,4
3,3
23,6

Vienti
ulkom.
3,9
2,4
0,0
0,2
0,1
2,4
9,1

Yhteensä
18,8
8,2
3,7
49,0
12,6
7,6
99,8

Taulukko 21. Lapin työllisyyden rakenne vuonna 2002 (% kokonaistyöllisyydestä).

Välitön tavarantuotannossa
Välillinen tavarantuotannossa
Palveluista tavarantuotantoon
Välitön palveluissa
Välillinen palveluissa
Tavarantuotannosta palveluihin
Yhteensä

Kotit.
kulutus
1,1
0,6
0,8
6,7
2,2
0,3
11,7

Julkinen
kulutus
0,1
0,0
1,7
32,6
8,4
0,0
42,8

Pääomanmuodostus
5,5
1,6
0,1
1,7
0,5
2,2
11,6

Vienti
kotim.
4,4
2,1
0,5
5,3
1,7
1,9
15,9

Vienti
ulkom.
6,9
5,0
0,0
0,1
0,0
5,6
17,6

Yhteensä
18,0
9,3
3,1
46,4
12,8
10,1
99,6

Taulukko 22. Uudenmaan työllisyyden rakenne vuonna 2002 (% kokonaistyöllisyydestä).

Välitön tavarantuotannossa
Välillinen tavarantuotannossa
Palveluista tavarantuotantoon
Välitön palveluissa
Välillinen palveluissa
Tavarantuotannosta palveluihin
Yhteensä

184

Kotit.
kulutus
0,3
0,1
0,7
5,0
2,8
0,2
9,1

Julkinen
kulutus
0,1
0,0
1,1
22,8
7,7
0,1
31,7

Pääomanmuodostus
4,5
1,4
0,2
2,2
1,3
3,3
12,8

Vienti
kotim.
2,4
0,8
1,3
13,2
7,6
1,6
26,8

Vienti
ulkom.
5,3
1,6
0,5
4,9
3,0
4,1
19,5

Yhteensä
12,5
3,9
3,8
48,0
22,4
9,3
99,9

-6000

-4000

-2000

0

Työn tuottavuuden muutosvaikutus

Kuvio 24. Pohjois-Pohjanmaan

toimialojen

2000

4000
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Henkilöä

Kysynnän muutosvaikutus

työllisyyden

muutokset

aikavälillä

20022007 (henkilöä).
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-1000

-500
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Työn tuottavuuden muutosvaikutus
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Henkilöä
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Kuvio 25. Kainuun toimialojen työllisyyden muutokset aikavälillä 20022007 (henkilöä).
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Kuvio 26. Lapin toimialojen työllisyyden muutokset aikavälillä 20022007 (henkilöä).
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Kuvio 27. Uudenmaan toimialojen työllisyyden muutokset aikavälillä 20022007 (henkilöä).
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Taulukko 23. Toimialojen osuus alueiden kokonaistyöllisyydessä aikavälillä 20022007
toteutuneesta muutoksesta (%)
P-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Uusimaa

Koko maa

-16,8

-23,5

-2,5

0,1

-4,0

2 Metsätalous

0,3

11,1

7,8

0,1

0,8

3 Kalatalous

0,5

1,0

0,0

0,0

-0,1

1 Maatalous

4 Mineraalien kaivu

1,0

6,6

2,3

-0,8

0,4

5 Elintarvikkeiden valmistus

-0,5

-8,9

-2,6

-1,7

-2,5

6 Tekstiili- ja nahkat. valmistus

0,7

-4,2

-3,5

-1,1

-3,1

7 Puutavaran valmistus

4,7

-8,0

3,0

-0,8

-0,4

8 Massa- ja paperituott. valm.

-1,8

-13,0

-5,5

-4,1

-7,9

9 Kemiall. tuotteiden valmistus

-0,9

-0,4

1,2

-1,9

-2,6

10 Ei-metall. mineraalituott. valm.

2,7

0,8

0,4

0,4

1,1

11 Metalliteollisuus

-6,1

5,6

3,9

0,0

3,9

12 Koneiden ja laitteiden valm.

-1,7

5,1

3,5

3,5

3,3

13 Sähkötekn. tuotteiden valmistus

-13,1

7,5

-10,5

-2,3

-1,0

14 Kulkuneuvojen valmistus

1,0

-2,1

0,3

-5,8

-1,3

15 Muu valmistus ja kierrätys

0,2

6,0

2,0

0,0

-0,6

16 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

1,3

-0,6

-1,0

-0,6

-0,8

17 Rakentaminen

33,7

40,5

24,4

20,6

21,9

18 Kauppa

26,1

13,1

19,2

13,3

16,7

19 Majoitus ja ravitsemus

3,5

-2,8

1,3

1,5

2,5

20 Kuljetus ja tietoliikenne

7,7

15,9

12,5

-13,9

2,7

21 Rahoitus ja vakuutus

-1,4

-1,8

-2,6

4,0

0,0

22 Kiinteistö- ja liike-elämän palv.

25,8

25,1

20,8

51,8

34,3

23 Asuntojen om. ja vuokraus

0,1

-0,2

0,0

0,1

0,0

24 Hallinto

2,4

-11,2

0,3

-2,5

-0,1

25 Koulutus

2,7

-11,9

-4,3

5,6

3,3

26 Terveys- ja sosiaalipalvelut

9,4

35,7

17,1

21,9

22,2

27 Muut palvelut

12,7

7,9

8,1

11,6

8,6

28 Kotitalouspalvelut

5,6

6,3

4,6

0,9

2,5

Tavarantuotanto (1 - 17)

5,3

23,7

23,0

5,7

7,1

Palvelut (18 - 28)

94,7

76,3

77,0

94,3

92,9

Toimialat yhteensä

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Lähde: Aluetilinpito, maakuntien toimialoittaiset tilit (Tilastokeskus 2009)
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